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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على الرسول الكريم محمد وعلى آله 
وصحبه الكرام أجمعين.

بشكل  االسالمي  المشرق  بدراسة  اختصت  التي  التاريخية  الدراسات  تنوعت 
عام والتاريخ المغولي بشكل خاص، والسيما في االونة االخيرة، وهذا بالتأكيد نابع 
من اهتمام واضح من قبل الباحثين بدراسة حقبة تاريخية مهمة لم تسلط عليها االضواء 
خالل السنوات االماضية، ويرجع السبب في ذلك الى ما يمتلكه عدد من الباحثين من 
جراءة علمية، وتاريخية، وبحثية للبحث عن كل جديد لالطالع على مكنوناته، والغور 

في اعماقه ألكتشاف الجديد وابراز الحقيقة التي كانت غامضة لسنوات طوال.
وعسكرية،  سياسية  عدة  نتائج  الصين   على  خان  جنكيز  سيطرة  عن  نتج 
وحضارية ظهرت بشكٍل كبير في دعم اركان االمبراطورية المغولية سواء في عهده 
أم في عهد خلفائه، حيث اسهم اندماج المغول مع الصينيين في ظهور عنصر جديد  
لتاريخهم،  جديدة  معالم  نسج  في  مهمًا  دورًا  مارست  خالقة  بأمكانياٍت  تمتع 
من  وخلفاؤه  خان  جنكيز  الشعبين.فأفاد  لكال  مشرق  مستقبل  مالمح  ورسمت 
في  الصينيون  ويعد  مهمة،  وسياسية  ادارية  اسهاماٍت  لهم  وممن  الفذة،  الكفاءات 
مقدمتهم، لهذا أستوزر منهم واتخذ منهم المستشارين والوالة، ونالوا اعجابه وثقته 

اكثر من المغول انفسهم.
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ُيَعدُّ يي- ليــو- جو- تسـاي Yeh- lü- ch‘u- ts‘ai. )ت 640هـ/1242م(، من 
اهم وزراء ومستشاري جنكيزخان )ت 624هـ/1226م(، واوكتاي خان )626-639هـ/ 
معهما،  معظمها  قضى  عدة  لسنوات  المغولي  البالط  في  عاش  اذ  1228-1241م(، 

واصبح بمرور الوقت الذراع االيمن لهما.ورافقهما في معظم حمالتهم العسكرية، 
القتل  عن  بالتوقف  اقناعهما  اجل  من  حثيثة  جهودا  وبذل  الصين،  في  والسيما 
تدوين  على  وحرص  االمبراطورية،  ادارة  في  السكان  من  واالفادة  البالد  واعمار 
وليس  الباحثين،  من  لعدد  مهما  مرجعا  اصبحت  التي  مؤلفاته  في  مشاهداته  كل 
وتعددها  مهاراته  ولتنوع  بارع،  فلكي  وعالم  وصيدلي،  طبيب  فهو  فحسب  هذا 

»الحكيم«. لقب  عليه  ُأطلق 
لهذا الوزير انجازات ادارية عدة؛ فله الفضل في اعداد ميزانية ثابتة لالمبراطورية 
المغولية، وتطوير مؤسساتها كافة، وحدد انواع الضرائب ومقدارها وطرائق جبايتها، 
واسهم بشكل ملحوظ في بناء عدد من المدارس لنشر الثقافة بين المغول، فضال عن 

االهتمام ببناء محطات البريد لدورها المهم في اوقات الحرب والسلم.
دبرها عدد من  لوشاياٍت عدة  تعرض  واجباته  إداء  في  وبراعته  ونظرًا لحكمته 
به، ونجح عدد  المغولي  الحاكم  ثقة  منه وزعزعة  التخلص  الحاقدين عليه محاولين 
محط  بقيت  المتعددة  انجازاته  ان  غير  منصبه،  عن  فُعزل  اهدافهم،  تحقيق  في  منهم 

اعجاب المؤرخين والمهتمين بدراسة التاريخ المغولي.
ومـن الجديـر بالذكـر ان المصـادر التاريخيـة االصيلـة، والسـيما تلـك التـي 
اهتمـت بدراسـة التاريـخ المغولي لم تشـر الى هذا الوزيـر، اذ لم نعثر على اية إشـارٍة 
لـه فـي" تاريـخ جهانكشـاي" للجوينـي )ت681هــ/1282م( او "جامـع التواريـخ" 
للهمذانـي )ت718هــ/1318م( علـى الرغـم مـن انهما عاشـا فـي البـالط المغولي، 

وقدموا خدمات جليلة لهم.
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ويعد عهد االيلخان ارغون )683-690هـ/1284-1291م(، من اهم المراحل 
السياسية  للتطورات  نظرا  فارس  بالد  في  المغول  ايلخانية  تاريخ  في  التاريخية 
احمد  االيلخان  مع  صراعه  والسيما  عهده،  في  البالد  شهدتها  التي  والعسكرية 
وزرائه  مع  الداخلية  سياسته  شهدته  ولما  تكودار)681-682هـ/1282-1283م(، 
ـــ/1291م(  )ت690ه الدولة  وسعد  687هـــ/1288م(،  )ت  بوقا  مقدمتهم  وفي 
االخرى  المغولية  الخانيات  مع  العسكري  نزاعه  خلفه  ولما  بالسلطة،  وانفرادهما 
مثل خانية جغتاي والقبيلة الذهبية من نتائج سلبية اثرت على مستقبل االمبراطورية 
بهم  االذى  والحاق  المسلمين،  مع  اتبعها  التي  السلبية  سياسته  واثرت  عموما، 

واستبعادهم عن الوظائف المهمة في الدولة.
المماليك  مع  عالقته  اتسمت  اذ  اهتمامنا،  محط  الخارجية  سياسته  وحظيت 
بالهدوء نوعا ما بسبب انشغال كال منهما بمشاكله الداخلية، فضال عن عالقته مع اوربا 
المشترك وهم  الطرفين من اجل مواجهة عدوهما  بين  تبودلت  التي  السفارات  واهم 
فقد  اجله  من  ُأرسلت  الذي  الغرض  تحقيق  في  فشلها  من  الرغم  وعلى  المماليك، 
اسهمت في استمرار التبشير بالديانة المسيحية بين المغول، فضال عن االطالع على 

اخبار كال الطرفين والتنبؤ بالمصالح المشتركة بينهما في المستقبل. 
احداثا وتداعيات  )690-694هـ/1291-1294م(  االيلخان كيخاتو  شهد عهد 
ايلخانية  خاللها  حكم  التي  المدة  قصر  من  الرغم  فعلى  عدة،  وعسكرية  سياسية 
االمراء  على  الواليات  ووزع  الدوله  امور  ضبط  ان  فبعد  فارس،  بالد  في  المغول 
االمراء  من  عدد  ضده  تمرد  ان  بعد  والسيما  دولته،  داخل  خطيرا  تحديا  واجه 
عنهم  وعفا  تمردهم  على  قضى  ما  سرعان  انه  غير  الحكم،  عن  خلعه  محاولين 
اذ  ضعفه  نقاط  اهم  المتسامحة  سياسته  وتعد  الدولة،  في  المناصب  اهم  ووالهم 

حكمه. نهاية  في  عجلت 
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اثرت سياسة كيخاتو الداخلية على سياسته الخارجية مع المماليك وعالقته مع 
في  الورقية  الجاو  عملة  اصدار  واسهم  المسلمين،  مقدمتهم  وفي  االخرى  االديان 
اضطراب االوضاع في عموم البالد، وتركت اثارا سلبية على اقتصاده مما دفعه اللغائها 

بعد مدة قصيرة.
الذي  المهم  والعسكري  واالداري،  السياسي،  الدور  على  الضوء  وسلطنا 
دولة  في  728هـ/1327م(   سودون)ت  بن  تودان  بن  ملك  بن  جوبان  االمير  مارسه 
المغول االيلخانيين في بالد فارس، فله اثر كبير في ارساء دعائم دولتهم، واسهم في 
االيلخان  عهد  منذ  ضدهم  اندلعت  التي  والثورات  التمردات  من  كثير  قمع 
خدابندا  محمد  االيلخان  بعهد  مرورا  غـــازان )694-703هــــ/1294-1303م(، 
اوليجايتو )703-716هـ/1303-1316م(، وااليلخان ابو سعيد بهادر )717-736هـ/ 

1317-1335م(.

اصبح االمير جوبان اميرا لالمراء والقائد العام للجيش، فضال عن توليه الوصاية 
ابو سعيد بهادر، عندما كان عمره ثالثة عشر سنة، فتحكم به وبالبالد  على االيلخان 

كيفما شاء.
من  يسلم  ولم  عدة،  اغتيال  لمحاوالت  جوبان  االمير  تعرض  سلطاته  ولسعة 
وشايات الحاقدين وانتهت بمقتله بأمر من االيلخان ابو سعيد بهادر وقد سار اوالده 
واحفاده على نهجه، واحتلوا منزلة رفيعة في البالط االيلخاني، وليس هذا فحسب بل 

مارست النساء من اسرة جوبان دورا مماثال اليقل تأثيرا عن الرجال.
عن  فضال  االصيلة،  العربية  المصادر  من  جملة  على  هذه  دراستنا  في  اعتمدنا 
المراجع الحديثة العربية، والفارسية، والتركية، واالنكليزية المعربة منها وغير المعربة 
نظرًا لما زودتنا به من معلومات مهمة عن تاريخ الدولة االيلخانية، واسعفتنا البحوث 

المنشورة في الدوريات من خالل ما اضافته من قيمة علمية مفيدة.
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وبكل الحب والتقدير والعرفان نوجه شكرنا لألستاذ المساعد الدكتور محمد 
صائب خضير على تفضله بقراءة الكتاب وتدقيقه وتقويمه لغويًا.

ندعو الله عزوجل ان يكون هذا الكتاب ذا فائدة للباحثين والمهتمين بالتاريخ 
االسالمي، والسيما التاريخ المغولي، وان يكون جهدنا هذا مكمال للدراسات السابقة 
والغناء مكتبتنا العربية بمؤلفات قيمة ُتسعف القراء وطلبة العلم والباحثين بمعلومات 

طالما بحثوا عنها واستنزفت كثيرا من وقتهم وجهدهم. 

المؤلفات
أ.د.سعاد هادي حسن الطائي

أ.م.د.شيماء فاضل عبد الحميد العنبكي  
م. د.انعام صافي عبد جاسم الربيعي

م.م.حنان شهاب احمد الشمري
بغداد   2019/1/1
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الفصل األول

 حكيم البالط المغولي 

 "يي - ليو - جو - تساي"
)612 - 640هـ/1215 - 1242م(

.Yeh- lü- ch‘u - ts‘ai نبذة تاريخية عن حياة يي- ليــو- جو- تسـاي * اوالً: 

دوره السياسي واالداري في عهد جنكيزخان )612-624هـ/1215-1226م(. * ثانيًا: 

دوره في الحمالت العسكرية  في عهد جنكيزخان. * ثالثًا: 

دوره السياسي واإلداري في عهد أوكتاي خان )626-639هـ/1228-1241م(. * رابعًا: 

دوره في الحمالت العسكرية  في عهد اوكتاي خان. * خامسًا: 

اصالحاته العمرانية. * سادسًا: 

محاوالت األمراء المغول اإلطاحة به حتى وفاته سنة 639هـ/1241م. * سابعًا: 
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:Yeh - lü - ch‘u - ts‘ai اواًل: نبذة تاريخية عن حياة يي - ليو - جو - تساي
اسهم عدد من الصينيين بدور كبير في بناء االمبراطورية المغولية، ونالوا حظوة 
خاناتها ورعايتهم وفي مقدمتهم  يي - ليو - جو - تساي الذي تعود اصوله الى قبيلة 

الخطا)1) التركية)2). 

اطلقه  الذي  االسم  وهو  "خطاي"،  كلمة  من  مشتقة  الخطا  وكلمة  الوثنية،  التركية  القبائل  من  واحدة  وهي  الخطا:   -1

المغول على الصين، واطلقوا عليهم اسم " قراخطاي"، أو " قطاي "، او "ختا"، اما الصينيون فقد اطلقوا عليهم اسم " 
سي - ليو"، أو " سي - ليائو"، وبالد الخطا ُتعدُّ القسم الثالث من مملكة توران، نزحت قبائلهم منها بعد ان طردتهم 
اسرة كين الحاكمة في الصين فلجأوا الى تركستان واستوطنوا مدن اخرى مثل كاشغر، وختن، وبالساغون واصبحت 
مركزًا لهم، اعتنق الخطا ديانات عدة منها البوذية، والمانوية، والمجوسية، والمسيحية وغيرها، انتهت دولتهم سنة 
الدين  سديد  عوفي،  ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد  كو".   - لو   - تشي  المدعو"  ملوكهم  اخر  بموت  610هـ/1213م، 

محمد)ت في حدود النصف االول من ق 7هـ/13م(، لباب االلباب، بسعى واهتمام وتصحيح: ادوارد بروز انكليسى، 
الكرم  ابي  بن  الحسن علي  ابو  االثير،  ابن  1906، ج1، ص321 - ص322 وص341 وص345؛  ليدن،  بريل،  مطبعة 
يوسف  محمد  د.  وصححه:  راجعه  التاريخ،  في  الكامل  م(،  هـ/1232  )ت630  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد 
وج10،   323 وص  ص322   - وص321  ص319  ج9،  1424هـ/2003م،  ط4،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الدقاق، 
تاريخ  محمد )ت681هـــ/1282م(،  بن  محمد  الدين  بهاء  بن  ملك  الدين عطا  الجويني، عالء  ص340؛   - ص339 
والنشر،  للطباعة  المالح  دار  التونجي،  محمد  د.  االنكليزية:  بالنسخة  وقارنه  الفارسية  عن  نقله  جهانكشاي، 
التواريخ،  الله)ت718هـ/1318م(، جامع  الدين فضل  الهمذاني، رشيد  1405هـ/1985م، ج2، ص239 - ص336؛ 

ترجمة: محمد صادق نشأت، محمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد، راجعه وقدم له: يحيى الخشاب، دار 
وص121؛  ص119   -  117 وص  وص115  ص111   - ص110  ج1،  م2،  بال.ت،  القاهرة،  العربية،  الكتب  أحياء 
القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  االنشا،  القلقشندي، أحمد بن علي)ت820 هـ/1417 م(، صبح االعشى في صناعة 

1340هـ/1922م، ج4، ص387 - ص414؛ 

 Howorth,Henry.H, History of the Mongols, - from the 9th to the 19th century - , London,Longmans,Green,and 

Co, 1876, part1, pp.1 - 3,5 - 7,19; Onon,Urgunge,The Secret History of The Mongols - The life and times 

of chinggis khan - ,Routledge Curzon ,Taylor and Francis Group, London and New York,2005.,p.154.

العريني، د. السيد الباز، المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1406 هـ/1986م، ص150؛ واكيم، د.   -2

سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، دار الكتاب العربي، بال.ت، ص96؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول 
والتتار بين األنتشار واألنكسار، مطبعة دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط1، 1430هـ/2009م، ص90؛ 

 Hartog, Leo de,Genghis Khan Conqueror of the world , Printed and Pound in Great Britain bay biddles 

Ltd ,Guildford and King's Lynn , I.B.Tauris & Co. Ltd Publishers ,London,1989,p.56;

 Phlilips,E.D,Ancient Peoples and Places , The Mongols , General Editor: Dr. Glyan Daniel , Printed Great 

Britain , Frederick. A. Praeger Publishers , New York , Washington , 1969,p.57.
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وهــو مــن الصيــن الشــمالية، ولهــذا قيــل عنــه الخطائــي الصينــي)1)، ولــد فــي 
سنة 586هـ/1190م)2).

ــن الحاكمــة فــي الصيــن)3)، وُذكــر  ــوزارة الســرة كي ــده منصــب ال تولــى وال
انــه واحــد مــن امــراء اســرة ليــاو - توونــغ الحاكمــة فــي الصيــن، وانــه عمــل فــي 

خدمة قبائل الخطا )4).
سنة  وُذكر  612هــــ/1215م)5)،  سنـة  حـدود  في  بكين  مدينــة  حـكم  تولى 
العلم  تحصيل  في  شبابه  مطلع  منذ  رغبته  وابدى  بذكائه،  ُعرف  ـــ/1215م)6)،  614ه

والحكمة )7)، فكان ملمًا بالتقاليد والعلوم الصينية )8)، فتأدب بآدابها، ونهل من ثقافتها)9)، 
والجغرافيا،  والفلك،  الحكمة،  فدرس  الشاملة،  ودراسته  العالية،  بثقافته  واشتهر 

العرينـي، د. السـيد البـاز، المغـول، ص150؛ الصيـاد، د. محمـد فـؤاد عبـد المعطـي، المغـول فـي التاريـخ، ، دار   -1
النهضـة العربيـة، بيـروت، لبنـان، بـال.ت، ص155؛ الغامـدي، د. سـعد بن محمـد حذيفـة، تاريخ المغـول والعالم 
اإلسـالمي دراسـة وتحليل - سـقوط الدولة العباسـية - دراسـة جديدة لفترة حاسـمة من تاريخ امتنا اإلسـالمية 549 
- 656هــ/1154 - 1258م، مطبعـة ابو حذيفة محمد، السـعودية، ط2، 1403هــ/1983م، ص109؛ محمد، د. ايناس 
حسـني، المغـول وغـزو الدولـة اإلسـالمية، دار التعليـم الجامعـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، االسـكندرية، ط1، 

2014، ص106و ص107؛ 

 Hartog, Leo de,Genghis Khan Conqueror of the world,p.75.

اقبال، عباس، تاريخ المغول منذ حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية، ترجمة د:عبد الوهاب علوب، المجمع   -2

الثقافي، ابو ظبي، االمارات العربية المتحدة، 1420هـ/2000م، ص112.
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص150؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص155؛ اقبال، عباس،   -3

تاريخ المغول، ص112؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص70 وص 60؛ محمد، د. ايناس حسني، 
المغول، ص107.

العراقية،  الحديدية  السكك  مطبعة  نوري،  الدين  بهاء  ترجمة:  كلهم،  الناس  امبراطور  جنكيزخان  هارولد،  المب،   -4

بغداد، 1946م، ص77وص79
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص150؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص155.  -5

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112.  -6

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156؛   -7

 Hartog, Leo de,Genghis Khan Conqueror of the world,p.75.

امين، د.محمد فتحي، الغزو المغولي لديار اإلسالم، االوائل للنشر والتوزيع، سوريا، ط1، 2005، ص81.  -8

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص96.  -9
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واالدب، وصنف في معظم هذه االختصاصات والفنون كتبًا عدة)1)، لهذا فهو صورة 
ُمصغرة عن الحكيم الصيني كونفوشيوس)2).

محزمــه،  حتى  الُمدالة  ولحيته  قامته،  بطول  فأمتاز  الجسدية  صفاته  اهم  اما 
وصوت جهوري )3).

ثانيًا: دوره السياسي واإلداري في عهد جنكيز خان )612 - 624هـ/ 
1215 - 1226م(:

مارس يي - ليو - جو - تساي دورًا سياسيًا ملموسًا في البالط المغولي منذ ان 
والمتنوعة  العالية  وثقافته  كفاءته،  واثرت  وفاته،  وحتى  جنكيزخان  خدمة  في  دخل 
بشكل كبير في دعم اركان اإلمبراطورية المغولية ومؤسساتها سواء أكان ذلك في عهده 

ام في عهد خلفائه.
وقع يي - ليو - جو - تساي امير بكين اسيرا بيد المغول خالل حملتهم العسكرية 
عليها سنة 612هـ/1215م )4)، وُعرض على جنكيز خان فأثار انتباهه منذ اللحظة االولى 

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص150؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص155؛ اقبال، عباس،   -1

 - 772هـ/1206   - وااليلخانيين)602  العظام  المغول  تاريخ  سهيل،  د.محمد  طقوش،  ص112؛  المغول،  تاريخ 
ط1،  لبنان،   - بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  النفائس  دار  1355م(،   - ـــ(/1253  756ه  -  651( 1370م(، 

1428هـ/2007م، ص309؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، 

ص107؛ 
 Hartog, Leo de,Genghis Khan Conqueror of the world,p.75.

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص96.  -2

المب، هارولد، جنكيزخان، ص77 - ص78.  -3

التاريخ، ص156؛  المغول في  المعطي،  الصياد، د. فؤاد عبد  151؛  المغول، ص150 وص  الباز،  السيد  العريني، د.   -4

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص36؛ المب، هارولد، جنكيزخان، 
السياسية  وأثاره  اإلسالمي  للعالم  جنكيزخان  غزو  والمغول،  الخوارزمية  الدولة  احمد،  حافظ  حمدي،  ص77؛ 

والدينية واالقتصادية والثقافية، ملتزم الطبع والنشر: دار الفكر العرب، مطبعة االعتماد، القاهرة، 1949م، ص228.
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هو  ملك  مع  البقاء  التزمت  فسأله:)لماذا   ،(1( اسمه  عندما سأله عن  الجهوري  بصوته 
كان  وكذلك  "شين"  الـ  خدمة  في  والدي  كان  االمير..  فاجاب  القديم،  بيتك  عدو 

االخرون من عائلتي وليس من الصواب ان اعمل غير ما عملوا( )2).
وقال له: )إنك خدمت سيدك السالف بصدق، وانت اهل لخدمتي بصدق، ُفكْن 
انهم غير  الذين تخلوا عن ملكهم وهربوا ُمدركًا  )3)، وامر بقتل االخرين  من رجالي( 
جديرين بالثقة )4)، وسرعان ما ادرك كفاءته، وخبرته وما يمتلكه من قدراٍت عدة، لهذا 
اصدر اوامره بأطالق سراحه)5)، وادخله في خدمته بسبب الضغينة التي شعر بها الخطا 

حيال اسرة كين الذين حكموا الصين )6).
عنده)7)،  محظيًا  فأصبح  جنكيزخان،  اعجاب  وشجاعته  خاطره  سرعة  أثارت 
وتمتع بمنزلة كبيرة لديه، واستمر بالعيش في كنفه معززًا مكرمًا، وأثر كثيرا في حياته)8)، 

لهذا قدره لعلمه ونزاهته)9).

المب، هارولد، جنكيز خان، ص78؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص107.  -1

المب، هارولد، جنكيز خان، ص78؛   -2

 Hartog, Leo de,Genghis Khan Conqueror of the world,p.75.

المب، هارولد، جنكيز خان، ص78.  -3

المب، هارولد، جنكيز خان، ص78.  -4

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156؛ حمدي، حافظ   -5

احمد، الدولة الخوارزمية، ص228.
اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112.  -6

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان الوحشي النابغة 1167 - 1227م، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   -7

- لبنان، ط1، 1408هـ/1988م، ص319؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص107..
اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص155؛ طقوش، د. محمد   -8

سهيل، تاريخ المغول العظام، ص36.
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91؛ محمد، د.   -9

ايناس حسني، المغول، ص108.
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فأصبح  واعالها)1)،  المغولية  االمبراطورية  في  المهمة  المناصب  وواله 
بكين  بحكم  له  سمح  انه  عن  فضاًل  سره)4)،  وامين  وزرائه)3)،  اهم  ومن  مستشاره)2)، 

كما فعل سابقًا)5).
احاطته  هو  عام  بشكل  المغول  وعند  خاص  بشكل  عنده  مكانته  من  زاد  ومما 
بعلم الفلك، اذ نال علماء الفلك والمنجمين احترام المغول وتقديرهم، فسما مقامه 
يومًا بعد يوم لديهم)6)، لهذا وصف عندهم بالحكيم الفلكي)7)، ويعود له الفضل فيما 
الصين  المغول بحضارة  تعريف  اذ عمل على   ،(8( نفسه  تأثيٍر في  الصينية من  للمدنية 
وعمل  المغولية)10).  اإلمبراطورية  على  الصيني  المظهر  اضفى  بذلك  وهو  وآدابها)9)، 
)11)، لهذا وقع على عاتقه ممارسة  على جعلها دولة منظمة ترعاها القوانين واالنظمة 

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156؛ حمدي، حافظ   -1

احمد، الدولة الخوارزمية، ص228.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156؛ يان، فاسيلي، جنكيزخان سفاح الشعوب، ترجمة: صوفي   -2

المغول، ص109؛  تاريخ  الغامدي، د. سعد بن محمد حذيفة،  الهالل، مصر، بال.ت، ص9 وص99؛  الله، دار  عبد 
 -  648( المماليك   - والحضاري  السياسي  دورهم  معالم  العربي  المشرق  في  السالطين  الدين،  عصام  د.  شبارو، 

923هـ/1250 - 1517م( - ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1994م، ص69.

أحمد  حافظ  وتحقيق:  نشر  منكبرتي،  الدين  جالل  السلطان  سيرة  م(،  أحمد)ت639هـ/1241  بن  محمد  النسوي،   -3

بارتولد،  66؛  صفحة  وهامش  ص20  المحقق،  مقدمة  1953م،  مصر  االعتماد،  مطبعة  العربي،  الفكر  دار  حمدي، 
فاسيلي فالديميروفتش، تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي، ترجمة: صالح الدين عثمان هاشم، أشرف 
ص649؛  1401هـ/1981م  الكويت،  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  العربي،  التراث  قسم  طبعه  على 
ص281؛  خان،  جنكيز  الله،  اسد  محمد  د.  صفا،  و ص228؛  ص71  الخوارزمية،  الدولة  احمد،  حافظ  حمدي، 
الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص70؛ الغامدي، د. سعد بن محمد حذيفة، تاريخ المغول، ص109.

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص96.  -4

طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول العظام، ص39.  -5

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156؛ اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112.  -6

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيز خان، ص281.  -7

العريني، د.السيد الباز، المغول، ص151؛ الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91.  -8

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص13؛ العريني، د. السيد الباز، المغول، ص152  -9

صفا، د. محمد اسد الله، حنكيز خان، ص267.  -10

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص96.  -11
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وفرض  جديدًا،  تنظيمًا  الُملك  ينظم  فبدأ   ،(1( لنشوئها  االولى  المراحل  في  مهم  دور 
الهيبة في ارجائها جميعها)2)، لهذا وصف بانه اإلداري الموهوب)3).

تقديره  عنه  ُعرف  اذ  الدولة)4)،  ادارة  في  وافكاره  خبرته  من  جنكيزخان  وأفاد 
واحترامه للشعوب المتحضرة والمثقفة، والسيما ممن يمتلكون الخبرات المتنوعة، 
مقدمتهم  وفي  وثقافاتهم  افكارهم  اساس  على  المغولية  االدارة  اصول  فأقام 
وغيرهم،  والتانجوت)6)  منشوريا،  مثل  اخرى  شعوبًا  بقسوة  وعامل  الصينيون)5). 
وبطش بهم وابتعد عنهم)7). وادرك جنكيزخان ضرورة ان يكون مستشاريه من اكثر 
البناء  امور  في  يستشيره  ان  يستطيع  المغول من  من  يجد  لم  اذ  وثقافة،  كفاءًة  الناس 

الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90.  -1

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص96.  -2

الغامدي، د. سعد بن محمد حذيفة، تاريخ المغول، ص109.  -3

الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص107.  -4

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص158؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90؛   -5

محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص107.
االقليم  هذا  على  سيطرتهم  فرضوا  ان  فبعد  التبت،  اهل  من  اتراك  قوم  وهم  "تنكت":  أو  التنكوت،  التانجوت:   -6

فيه  اقليم كانسو الصيني حاليا"، واسسوا دولتهم فيه، تقع  التانكوت نسبة"الى اسمهم، اي  اقليم  اطلقوا عليه اسم 
وبقيت  الصين،  في  النفوذ  تقاسمت  التي  الثالث  الممالك  االصفر وهي اضعف  النهر  الصينية غرب  مملكة هسيا 
قائمة حتى غزاها المغول، تجددت الحرب بينهم وبين جنكيز خان مرات عدة خالل السنوات 602هـ/1205م، و 
604هـ/1207م، و 606هـ/1209م حتى ألحق بهم الهزيمة سنة 607 هـ/1210م، واكتسح معظم اراضيها غير انه لم 

المغول ودفع  الى االعتراف بسلطة  التي حاصرها طوياًل، فاضطر ملكها  ننج - هسيا  يتمكن من دخول عاصمتها 
الصين  اراضي  في  قدم  موطئ  للمغول  اصبح  وبذلك  ابنته،  وزوجه  معه  الحلف  وعقد  لجنكيزخان،  الجزية 
سنة  التانكوت  على  االخيرة  بحمالته  جنكيزخان  وقام  الصينية،  كين  مملكة  لمهاجمة  مستعدين  واصبحوا 
624هـ/1227م وفرض حصارًا شديدًا على عاصمتها ننج - هسيا حتى سقطت بيديه، فخضعت هذه المملكة نهائيًا 

الفدا،  ابو  تاريخ جهانكشاي، ج1، ص76 وص83 وص36؛  الجويني،  ينظر:  التفاصيل  المغول. لمزيد من  لسلطة 
عماد الدين اسماعيل بن الملك األفضل نور الدين )ت732 هـ/1331 م(، تقويم البلدان، اعتنى بتصحيحه وطبعه: 
الترك في  تاريخ  بارتولد،  1840م، ص498؛  باريس،  السلطانية،  الطباعة  رينود، والبارون ماك كوكين ديسالن، دار 
بال.ت،  مصر،  المصرية،  االنجلو  مكتبة  صبري،  إبراهيم  راجعه:  سليمان،  سعيد  د.أحمد  ترجمة:  الوسطى،  آسيا 

ص46 - ص47.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص158.  -7
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والعمران )1)، لهذا اسهم معظم مستشاروه، في بذل الجهود الخيرة العادة اعمار ما 
دمره المغول)2).

ادار يي - ليو - جو - تساي القسم الشرقي من ممالك المغول على غرار الصين 
تدريجيا)3)، وُكلف باالدارة العامة واالموال والنفائس، وبإشراف كامل من لدنه)4).

يجعل  لم  له.اذ  والمنافسون  اعداؤه  كثر  اإلدارة  في  الكبير  ونجاحه  ولتفوقه 
المغول االمور ممهدة امام هذا الطالب للفلسفة والطب والفلك)5).

وأشار عدد من المؤرخين الى رواية تؤكد حنكته السياسية )ان شخصًا من طائفة 
لما  ونظرًا  جنكيزخان،  عند  شأنه  فارتفع  والسهام،  االقواس  بصنعة  اشتهر  التانجوت 
يفيد  ماذا  السؤال..  هذا  يردد  ما  كثيرًا  كان  وجاه،  عز  من  الشخص  هذا  به  يتمتع  كان 
القتال وقيادة  يعنيهم سوى  ليو - جو - تساي قومًا ال  اديب مثل يي -  شخص عالم 
الجيوش؟! فلما وصل هذا الكالم الى سمع يي - ليو - جو - تساي، قال لمخاطبه: 
أجل! ان الدولة تتطلب استاذًا ماهرًا في صنع االقواس والسهام، ولكن من الضروري 
لها ايضًا وجود علماء لهم خبرة بأدارة الملك.فلما بلغ جنكيزخان ما قاله مستشاره، ُسر 

منه، وزاد في اعزازه وتكريمه( )6).

التونجي، د. محمد، بالد الشام ابان الغزو المغولي، ، بال.م، بال.ت، ص22.  -1

شبارو، د. عصام الدين، السالطين في المشرق العربي، ص69.  -2

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص113.  -3

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص281و ص329.  -4

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90؛ محمد، د.   -5

ايناس حسني، المغول، ص107.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156؛ اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ صفا، د. محمد   -6

ايناس حسني،  المغول والتتار، ص90؛ محمد، د.  الله، جنكيزخان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة  اسد 
المغول، ص107. 
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ثالثًا:دوره في الحمالت العسكرية في عهد جنكيزخان:
نال يي - ليو - جو - تساي احترام جنكيزخان وتقديره، ولهذا صحبه معه في 
معظم الحمالت العسكرية التي شنها على البالد اإلسالمية)1)، فهو اول فيلسوف صيني 

يلتحق بجيشه)2).
واكد د. فؤاد عبد المعطي الصياد انه وصف بدقة الحمالت العسكرية التي شنها 
المغول على امالك االمارة الخوارزمية)3) )490 - 628هـ/1096 - 1230م( وصفًا ُيعد 

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ حمدي، حافظ احمد، الدولة الخوارزمية، ص71 وص228؛ العريني، د. السيد   -1

الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156.
المغول في التاريخ، ص156.  -2

االمارة الخوارزمية )490 - 628هـ/1096 - 1230م(:يعود نسب هذِه األمارة الى محمد خوارزمشاه بن نوشتكين أو   -3

"أنوش تكين"، كان نوشتكين مملوكًا لرجل من غرشتان ولذلك كان ُيدعى انوش تكين غرشه او "غرجة"، فاشتراه منه 
أمير من السالجقة أسمه بلكابل، أو "بلكباك"، كان انوشتكين حسن الطريقة فكبر وعال محله وصار مقدمًا مرجوعًا 
اليه وعمل لدى السالجقة في وظيفة الطشت دار، او "الطشت خانه"، وهو بيت تكون فيه آلة الغسل والوضوء وقماش 
السلطان الذي البد له من الغسل، وآلة الحمام وآالت الوقود فيكون في هذا البيت من اآلالت مثل الطشوت واألباريق 
والسخانات والطاسات والكراسي والستائر والسجادات والوسائد والمناشف وفوط الخدمة وغيرها، وأخذ أنوش 
تكين يتدرج في وظيفته حتى حظي بمكأفاة السالجقة له لحسن سيرته وكفاءته وخبرته، ونظرًا ألرتباط مهمة شحنة 
السلطان  أمر  وفاته  وبعد  خوارزم،  شحنة  مهمة  ملكشاه  السلجوقي  السلطان  اليه  أسند  خانة،  بالطشت  خوارزم 
بركياروق بتوليه أبنه قطب الدين محمد والية خوارزم بعد ان ُقتل نائبه فيها ولقب بخوارزمشاه، وكان حسن السيرة 
وبذلك  خوارزم،  على  فأقره  السلجوقي  سنجر  السلطان  عند  منزلته  وأرتفعت  ذكره  فعظم  والدين  العلم  أهل  قرب 
تأسست األمارة الخوارزمية واستمرت حتى سنة 628هـ/1230م، عندما قضى المغول عليها وعلى آخر أمرائها جالل 
الدين منكبرتي اذ هرب الى احدى القرى في ميا فارقين وتوفى هناك سنة 628هـ/1230م. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
أبن األثير، الكامل، ج9، ص10 و ص11 وج10 و ص406 - ص407 و ص486 و ص488؛ النسوي، سيرة السلطان 
جالل الدين منكبرتي، ص14 - ص15؛ الجويني، تاريخ جهانكشاي، ج2، ص1 - 4؛ ابو الفدا، المختصر المختصر 
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  منشورات  ديوب،  محمود  حواشيه:  ووضع  عليه  علق  البشر،  أخبار  في 
بيروت، ط1، 1417هـ/1997م، ج2، ص25 و ص26 و ص222 و ص223 و ص247؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن 
نعيم  ومحمد  االرنوؤط  شعيب  تحقيق:  النبالء،  أعالم  سير  ـــ/1347م(،  748ه قايماز)ت  بن  عثمان  بن  احمد 
1413هـ/1992م، ج21، ص55؛ الذهبي، دول اإلسالم، تحقيق: فهيم  العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط9، 
ص134؛  و  ص18  ج2،  1974م،  مصر،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أبراهيم،  مصطفى  ومحمد  شلتوت  محمد 
العبود، د. نافع توفيق، الدولة الخوارزمية - نشأتها، عالقاتها مع الدول اإلسالمية نظمها العسكرية واإلدارية، 490 - 

628هـ/1097 - 1231م، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1978م، ص18 - ص21 و ص103 - ص106. 
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ادق ما ُذكر وُكتب عنها )1)، وخالل مرافقته في حمالته العسكرية على غرب آسيا )2)، 
ُتعدُّ  لهذا   ،(3( االبدان  لهولها  تقشعر  التي  جميعها  والبطش  القتل  حوادث  بعينيه  رآى 
كتاباته من اهم المصادر التاريخية وادقها واوثقها)4)، وهذا دليل على اهتمام الصينيين 

بكتابة تاريخ المغول)5).
صنف كتابًا وصف فيه البالد التي اخترقتها الجيوش المغولية ُأطلق عليه اسم 
فيه  وصف   .(6("Account of a Journey to the west"  ،"Si Yu Lu" لو"،  يو  "سي 

حمالت جنكيزخان العسكرية على معظم البالد اإلسالمية)7)، مدونا جغرافيتها بصورة 
دقيقة)8)، فله معرفة واسعة في جغرافية االماكن التي ساح فيها)9)، وله الفضل ايضًا في 
فرضوا  التي  البالد  سكان  بحق  المغولي  الجيش  ارتكبها  التي  للمذابح  حٍد  وضع 

سيطرتهم عليها، وانقاذهم من القتل قدر المستطاع )10).
له،  الرغم من اخالصه  لم يجرؤ على مخالفة سياسة جنكيز خان، وعلى   فهو 
والتخفيف عن  المنكوبين ونجدتهم،  الفرصة االسراع إلنقاذ  له  حاول كلما سنحت 
ويالتهم وآالمهم، واعطى الدواء والغذاء لمن ُكتبت له السالمة والنجاة من الموت)11).

النسوي، سيرة السلطان جالل الدين منكبرتي، مقدمة المحقق، ص21.  -1
اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص156.  -2

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151.  -3

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90؛ محمد، د.   -4

ايناس حسني، المغول، ص108.
النسوي، سيرة السلطان جالل الدين منكبرتي، مقدمة المحقق، ص21.  -5

الدولة  احمد،  حافظ  حمدي،  وهامشها؛  ص21  المحقق،  مقدمة  منكبرتي،  الدين  جالل  السلطان  سيرة  النسوي،   -6

الخوارزمية، هاش ص71.
حمدي، حافظ احمد، الدولة الخوارزمية، هامش ص71.  -7

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90؛ محمد، د.   -8

ايناس حسني، المغول، ص107.
المب، هارولد، جنكيزخان، ص106.  -9

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص108  -10

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157.  -11
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من  مرارًا  وطلب  سكانها،  حيال  وعواطفه  مشاعره  يخفي  ان  يستطع  لم  فهو 
المغول الرحمة والرأفة بهم، ولم يترك فرصة تمر اال وحاول فيها ايقاف عمليات القتل 
قرروا  مدينة  أي  عن  منهم  العفو  والتمس   ،(1( جيوشهم  طريق  فرش  الذي  الجماعي 

معاقبة سكانها )2).
اثر دوره هذا ووساطته الفطنة والحكيمة بشكل كبير في وضع حٍد الجراءاٍت 
عدة تعذر تالفيها، او اصالحها)3)، النتمائه للمغول، ولتشبعه بالحضارة الصينية، فهو 
والرأفة  الرحمة  ان  لهم  واثبت  الطغاة،  وبين  امرهم،  المغلوبين على  بين  ُّوسيطًا  ُيعد 
بالشعوب ُتعدُّ من اهم دواعي السياسة السلمية، وبهذه الطريقة حقق اهدافه)4)، وعمل 
كل ما باستطاعته من اجل تفادي االجراءات التعسفية لهم مادامت هناك سبل اخرى 

لتحقيق اهدافهم من غير اراقة الدماء)5).
اإلسالمية  البالد  على  المغول  شنها  التي  العسكرية  الحمالت  خالل  وسعى 
وغيرها من إنقاذ الكتب من النهب والسرقة والحرق)6)، اذ جمع عددًا كبيرًا منها فضاًل 
فأدى  الغنائم،  بجمع  االخرون  اهتم  بينما  الطبية،  واالعشاب  الفلكية  الجداول  عن 

بذلك خدمة جليلة في سبيل العلم والثقافة)7).

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ ؛ صفا، د. محمد اسد الله، جنكيز خان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد،   -1

دولة المغول والتتار، ص91؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص108.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، 157.  -2

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91.  -3

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157؛ الصالبي، د.   -4

علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص108 وص109.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157.  -5

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157؛ اقبال، عباس،   -6

تاريخ المغول، ص112؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، 
ص107وص108.

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ ؛ الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص90.  -7
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وله الفضل في ابتكار العقاقير الطبية من خالل االبحاث التي اعدها لمكافحة ما 
خلفته جثث الضحايا من امراض واوبئة، فعندما تفشى الوباء بين الجند المغول سنحت 
دواء  فسقاهم  وبكتبه،  وبعلمه  منه  سخروا  الذي  الضباط  من  بثأره  لألخذ  الفرصة  له 

صنعه من االعشاب وتمكن من شفائهم)1).
الجيش  اكتسحها  التي  الصينية  المدن  سكان  النقاذ  االنساني  دوره  وتوضح 

المغولي محاوالً انقاذهم قدر المستطاع، وتقديم العون لهم.
فحين اشار احد القادة المغول على جنكيزخان خالل حملته على مدينة كانسو)2) 
سنة 622هـ/1225م بأنه ال جدوى من االحتفاظ بالرعايا الصينيين الجدد، لعدم الفائدة 
منهم، والسيما في الحروب؛ لذا فمن االفضل استئصال شأفتهم، وبلغ عددهم نحو 
قسم  وتحويل  اراضيهم،  استصالح  عملية  في  يساعدهم  مما  شخص،  ماليين  عشرة 
منها الى مراعي لخيل عساكرهم، فاقتنع برأيه هذا)3)، والسيما بعد ان وصلته االنباء أن 
مخازن الحبوب اصبحت خاوية، وُافرغت خزانة الدولة من االموال، فضاًل عن شحة 

األقمشة الثمينة التي تعد مادة التجارة األساس)4).

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157؛ صفا، د. محمد   -1
ايناس حسني،  المغول والتتار، ص90؛ محمد، د.  الله، جنكيزخان، ص318؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة  اسد 

المغول، ص107وص108.
تقع في  الرئيسة وأهمها، وهي مدينة واسعة فخمة،  الصينية  المدن  "Chou "Kan، وهي احدى  كانسو: كان تشو،   -2

المجرى االعلى للنهر االصفر في شمال غرب الصين، أرضها طويلة وضيقة، مساحتها 000, 376 كم مربع، عاصمتها 
الن تشو " كاوالن حاليا"، يسكن فيها قوميات عدة منها هوى، والتبت,و دونغشيانغ، وتو، ويويقو وغيرهم، يبلغ عدد 
سكانها 13 مليون نسمة. ينظر: قوانغ، شيوى، جغرافيا الصين، ترجمة:محمد أبو جراد، دار النشر باللغات األجنبية، 
بغداد، ط1،  العربية،  المطبعة  آسيا،  حسين،  وفيق  د.  الخشاب،  ص172؛   - ص170  1987م،  بكين، ط1،   - الصين 
الثقافة  مؤسسة  الناشر:  الهادي،  المحيط  وعالم  الموسمية  آسيا  احمد،  سيد  د.حسن  العينين،  ابو  ص146؛   ،1964

الجامعية، االسكندرية، بال.ت، ص452 وص457.
التاريخ، ص157 -  الباز، المغول، ص151 - ص152؛ الصياد، د.فؤاد عبد المعطي، المغول في  العريني، د.السيد   -3

ص158؛ اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112 - ص113؛ الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91؛ 
المب، هارولد، جنكيزخان، ص158؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص109.

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112 - ص113؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157 - ص158.  -4
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غير ان هذا االجراء أثار غضب يي - ليو - جو - تساي واكد له انه من الضروري 
االفادة منهم في استصالح هذه األراضي الخصبة، وشرح له ان ما ُيفرض من الضرائب 
على االرض، ومكوس على التجارة سوف يعود بأموال كثيرة لخزينة الدولة بما ُيقدر 

500 الف أوقيه )1) من الفضة، و 80 الف ثوب من الحرير فضاًل عن الحبوب)2).

وخاطب جنكيزخان قائال: )انك اذا ذبحت هؤالء فمن الذي سيساعدك؟ ومن 
الذي سيمول انجالك؟( )3).

فأجابه قائال: )اذن كن انت سيد الشعوب التابعة، واخدم انجالي خدمة صادقة()4).
محاصيل  على  الصين،  في  السنين  هذه  كل  طوال  جيوشنا  له:)عاشت  قال  انه  وُذكر 
حراثة وزرع وجهود هؤالء الناس، فأذا نحن ابدناهم، فما الذي سنستفيده من ارض قفراء؟!()5)، 

وبذلك تمكن من إنقاذ ما يقارب مليون ونصف من سكان الصين من القتل الجماعي )6).
واشار د.فؤاد عبد المعطي الصياد الى انه عبر بموقفه هذا عن رغبته في تحقيق 
جرائم  ارتكاب  من  تدبيره  بحسن  منع  وبذلك   ،(7( ثانيًا  لوطنه  ولحبه  اوالً،  االنسانية 

أوقية:تساوي األوقية في االصل 12/1 من الرطل، والتحويل فيها قائم على أساس ان الدرهم 0898 ,3 غم بدالً من   -1

25 ,3 غم، وذكر انها تساوي أربعين درهما".لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن منظور، جمال الدين ابي الفضل محمد بن 

1405هـ/1963م، فصل ش، باب ن، مادة  مكرم)ت711 هـ/1311 م(، لسان العرب، نشر ادب الحوزة، قم، ايران، 
نش، ج 6، ص353؛ هنتس، فالتر، المكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمه عن األلمانية:د. 

كامل العسلي، منشورات الجامعة األردنية، عمان، بال.ت، ص19.
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص152؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص158؛ اقبال، عباس،   -2

تاريخ المغول، ص113؛ واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص96؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة 
ص164؛  جنكيزخان،  هارولد،  المب،  ص282؛  جنكيزخان،  الله،  اسد  محمد  د.  صفا،  ص91؛  والتتار،  المغول 

محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص109؛ 
 Phlilips,E.D,Ancient Peoples and Places , The Mongol,p.58.

المب، هارولد، جنكيزخان، ص158.  -3

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص282؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص164.  -4

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص282؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص164.  -5

المب، هارولد، جنكيزخان، ص158.  -6

المغول في التاريخ، ص158.  -7
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عظمى على يد المغول على االقل في وطنه الصين )1). ووفقا لذلك أمره جنكيزخان 
بوضع القوانين لبيان مقدار ما يتحصل من الضرائب )2).

تمكن يي - ليو - جو - تساي من اقناع جنكيزخان باالبتعاد عن اساليب القتل 
في  مرة  شاهد  جنكيزخان  )ان  خبرته  عن  تنم  التي  االسطوره  لهذه  روايته  خالل  من 
مضائق جبال هماليا السفلى حيوانًا عجيبًا بشكل إيل، لكن اخضر اللون وبقرٍن واحد 
فأجاب هذا بصوٍت..وقور:  الحيوان.  ليسأله عن ذلك  الصيني  فاستدعى هذا  الغير، 
هذا هو كيو - توان. انه مخلوق يعرف جميع اللغات االرضية، ويحب االحياء من بني 
االنسان، ويشمئز كثيرًا من اعمال التقتيل، وان ظهوره هو بال شك تحذير لك ايها السيد 

الخان، ودعوة الى الكف عن اتباع هذا السبيل!()3).
امـا اهـم ما كتبـه خـالل مرافقته للجيـش المغولـي المتوجـه غربًا قولـه: )كان 
الثلـج والجليـد، حتى فـي الصيـف متراكمين فـوق هذه الجبـال. وكان الجيش يشـق 
طريقـه خـالل الجليـد وكانـت اشـجار الصنوبـر.. مـن الضخامـة واالرتفـاع بحيـث 
تـكاد تبلغ عنـان السـماء. وكانت جميع االنهـار.. تجري نحـو الغـرب...( )4)، فبعث 
جنكيزخـان اليـه وسـأله عـن مغـزى تسـاقط الثلوج قبـل آوانها وهـذا مخالـف مع ما 
توقعـه المنجمـون)5)، فاجابـه: )ان ذلـك يـدل علـى ان سـيد البـرد والبـالد الشـتائية 

سيغلب سيد االجواء الحارة( )6).

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص112.  -1

ايناس  د.  محمد،  ص152؛  الباز،  السيد  د.  العريني،  ص158؛  التاريخ،  في  المغول  المعطي،  عبد  فؤاد  د.  الصياد،   -2

حسني، المغول، ص109.
ص91؛  والتتار،  المغول  دولة  محمد،  د.علي  الصالبي،  وص319؛  ص318  جنكيزخان،  الله،  اسد  د.محمد  صفا،   -3

محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص108.
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص227؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص101.  -4

المب، هارولد، جنكيزخان، ص99.  -5

المب، هارولد، جنكيزخان، ص99.  -6
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ومن اهم المدن التي وصفها خالل مرافقته للجيش المغولي مدينة سمرقند)1)، 
اذ قال عنها: )كان يحيط بالمدينة على مسافة عدة كيلومترات بساتين الفاكهة، والغياض 
والبرك  المربعة  واالحواض  الجارية،  والينابيع  المياه،  وقنوات  االزهار،  وحدائق 

المستديرة في تتابع متواصل. كانت سمرقند بالتأكيد مكانًا فاتنًا بهيجًا( )2).
خوقند  )في  قائال:  ووصفها  خوقند)3)،  مدينة  زارها  التي  االخرى  المدن  ومن 
الرمان الكثير، والرمانة الواحدة بحجم معين، وطعمها حامض حلو، والناس يعصرون 
الرمانة ويمألون به الكأس. شراب لذيذ ُيطفئ الظمأ.اما الرقية الواحدة فوزنها خمسون 

رطاًل..()4).

سمرقند: من الكور العظام في بالد ما وراء النهر، وهي من اعظم البلدان قدرًا وأجلها، وأشدها امتناعًا وأكثرها رجاالً،   -1

وُتعدُّ قصبة الصغد، وهي تشتمل على حصن ولها اربعة ابواب، لها نهر عظيم يأتي من بالد الترك ويسمى " باسف"، 
من اهم رساتيقها الجنوبية: بنجيكث، ورغسر، مايمرغ، سنجرفغن، الدرغم، أبغر، أما أهم رساتيقها الشمالية فهي 
التفاصيل ينظر: المقدسي، شمس الدين أبي  ياركث، فورنمذ، بوزماجن، كبوذنجكث، ويذار، المرزبان.لمزيد من 
عبد الله محمد )ت380 هـ/990 م(، احسن التقاسيم في معرفة األقاليم، بريل، ليدن، دار صادر، بيروت، 1906، ج2، 
ص278 - ص280؛ الحموي، أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله )ت626هـ/1228 م(، معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، 
بال.ت، ج3، ص246 - ص250؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، نقله إلى العربية، وأضاف أليه تعليقات بلدانية 
1373هـ/1954م، ص506  وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه: بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، 

- ص 510.
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص251.  -2

":هي من مدن فرغانة وأول كورة من كورها، وُذكر أن اقليم فرغانة كان ُيعرف  " خواقند  "خواكند"، أو  خوقند، أو   -3

ياقوت  ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد  اخسيكث.  مدينة  الوسطى  العصور  أوائل  في  كانت قصبته  بخانية خوقند،  سابقًا 
الشرقية،  الخالفة  بلدان  كي،  لسترنج،  ص499؛  البلدان،  تقويم  الفدا،  ابو  ص399؛  ج2،  البلدان،  معجم  الحموي، 

ص520 وص522.
المب، هارولد، جنكيزخان، ص106.  -4
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رابعًا: دوره السياسي واإلداري في عهد أوكتاي خان )626 - 639هـ/ 
1228 - 1241م(:

أستمر يي - ليو - جو - تساي في ادارة اإلمبراطورية المغولية بعد وفاة جنكيز 
خان سنة 624هـ/1226م، وقدم خدمات جليلة لخلفائه.

واضطلــع بإدارتهــا بجــدارة )1).اذ اســهم بــدور كبيــر فــي تولــي اوكتــاي خان)2) 
ــاة  ــد وف ــة بع ــة المغولي ــي اإلمبراطوري ــت ف ــي حدث ــى الت ــاء الفوض ــرش؛ ألنه الع

جنكيزخان.
وتمكن من اقناع امراء البالط المغولي ألختياره تنفيذًا لرغبة جنكيزخان، ولمنع 
وقوع االنقسام بين افراد االسرة، واستخدم نفوذه ومكانته المهمة بينهم لتحقيق هدفه، 

فله اثر كبير في ترسيخ اركان دولتهم)3).

حمدي، حافظ احمد، الدولة الخوارزمية، ص228؛ امين، د. محمد فتحي، الغزو المغول، ص81  -1

اوكتاي خان )626 - 639هـ/1228 - 1241م(: هو األبن الثالث لجنكيزخان، زوجته بورته فوجين أو " بورا قجين"   -2

والكفاءة  بالعقل  اشتهر  مركييت"،  "أوهات  قبيلة  من  خاتون  تواركينا  زوجاته  أشهر  ومن  "قونقرات"،  قبيلة  من 
تارباجاي  جبال  مناطق  على  تشتمل  أبيه  أمالك  من  نصيبه  كان  والعدل،  والوقار  والثبات  والتدبير  الرأي  وسداد 
م،  626هـ/1228  سنة  العرش  تولى  البحيرة،  تلك  في  يصب  الذي  ايميل  نهر  وحوض  اآلجول  بحيرة  وأطراف 
حارب في جبهات عدة منها في شمال الصين، وبالد فارس، والكرج وآسيا الصغرى وأوربا، من اهم ميزاته هي 
ينظر:  التفاصيل  الخمر.لمزيد من  نظرًا ألدمانه على  639هـ/1241م  توفى في سنة  والمسلمين،  باالسالم  اهتمامه 
الجويني، تاريخ جهانكشاي، ج1، ص172 - ص221؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص247وص248وص256؛ 
الهمذاني، جامع التواريخ، نقله الى العربية: د. فؤاد عبد المعطي، الصياد، راجعه وقدم له: د. يحى الخشاب، دار 
ص94؛   - ص17  جنكيزخان،  خلفاء  بتاريخ  الخاص  الجزء   ،1983 ط1،  بيروت،  والنشر  للطباعة  العربية  النهضة 
شرو  شيوه  الصفا،  روضة  تاريخ  )ت904هـ/1498م(،  شاه  خواوند  الدين  برهان  سيد  بن  محمد  مير  ميرخواند، 
نكارشركم نظير دراو بيات فارسي درسده نهم هجري، كتابفروشيهاي، تهران، 1239هـ، ج5، ص138 - ص166؛ 
الرمزي، م، م، تلفيق االخبار وتلقيح االثار في وقائع قزان وبلغار، اورنبورغ، المطبعة الكريمية والحسينية، ط1، 

1908 م، ج1، ص359وص365 - ص378.

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص160.  -3
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ادارة شؤون  تولى  630هـ/1232م(،  تولوي خان)1) )ت  ان  الى  بارتولد  واشار 
الدولة بعد وفاة جنكيز خان ووافق على كره منه على عقد اإلجتماع إلنتخاب اوكتاي 
بهذا  بارتولد  وقال  ليو - جو - تساي)2)،   - يي  المغولي وتحت ضغط  للعرش  خان 
الصدد:)وهذا الدور الكبير الذي ُينسب للوزير الصيني السند له في المصادر االخرى 

التي ال تذكر حتى مجرد اسمه( )3).
ولم يشر بارتولد الى السبب وراء رأيه هذا، وال يمكننا ان نستبعد ان يكون لهذا 
الوزير دورًا مهمًا في اقناع االمراء المغول لترشيحه؛ ليتولى العرش المغولي للحفاظ 

على وحدة البيت المغولي وعدم انقسامه.
فاستخدم حنكته وحصانته ليتجنب وقوع كارثة محتملة، وشجع اوكتاي خان 

للجلوس على كرسي الحكم الذهبي المغطى باللباد )4).

تولـوي خـان)ت 630هــ/1232م(: وهـو االبن الرابـع لجنكيزخـان واصغر ابنائـه االربعة، امـه بورتـه فوجين، كان   -1

اثيـرًا لديـه، ُأطلـق عليـه لقـب " يكـه نويـان"، و" ألـغ نويـان "، اي " اميـر الجيـوش"، أو" االميـر الكبيـر "، وكان 
جنكيزخـان يدعـوه " نـوكار"، لـم يكـن لـه نظيـر فـي الشـجاعة والبطولـة وسـداد الـرأي والتدبيـر، كان نصيبـه من 
ممتلـكات ابيـه هـي منغوليا وما تشـمله مـن وديان وانهـار مثـل كيرولين، واونـون، وارخـون، والعاصمـة قراقورم، 
اسـتمر بحكـم االمبراطوريـة المغوليـة بعد وفـاة جنكيزخـان لمـدة عاميـن)624 - 626هــ/1227 - 1229م( بصفته 
وصيـًا علـى العـرش طبقـًا للعـرف المغولي وبمسـاعدة ثالثة مـن المستشـارين، وبقى فـي منصبه هذا حتـى انتخب 
الخـان الجديـد اوكتـاي، توفـى فـي حـدود سـنة 630هــ/1232م. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظـر: الجوينـي، تاريـخ 
جهانكشـاي، ج1، ص74و ص112و ص116و ومـا بعدهـا؛ الهمذانـي، جامـع التواريـخ، الجـزء الخـاص بتاريـخ 
خلفـاء جنكيزخـان، ص160 - ص170؛ مسـتوفي قزوينـي، حمـد اللـه بـن ابـي بكـر بـن احمـد بـن نصـر)ت730 
هــ/1329 م(، تاريخ كزيدة، باهتمام وتصميم الحواشـي والفهارس: دكتر حسـين نوائي، مؤسسـة طبع ومنشـورات 
الـى  نقلـه  المغولـي،  العصـر  فـي  العالـم اإلسـالمي  بيرتولـد،  1339 هــ، ص587؛ شـبولر،  تهـران،  كبيـر،  اميـر 
العربية:خالـد اسـعد عيسـى، راجعـه وقدم لـه: د.سـهيل زكار، دمشـق، دار احسـان، ط1، 1982م، ، ص34؛ بخيت، 
ط1،  القاهـرة،  االيمـان،  ومكتبـة  الـورد  جزيـرة  مكتبـة  بغـداد،  وسـقوط  المغـول  تاريـخ  محمـود،  د.رجـب 

1431هـ/2010م، ص152.

تركستان، ص649.  -2

تركستان، ص649.  -3

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص281؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص163  -4
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)انت  قائاًل:  )ت638هـــ/1240م(  خان)1)  جغتاي  وخاطب  جانبه  الى  ووقف 
االكبر سنًا، ولكنك من الرعية، وبما انك االكبر سنًا، فاغتنم هذه الصفة وكن االول في 
السجود امام العرش( )2)، فنهض بسرعة وألقى نفسه على االرض امام أخيه، وتبعه في 

ذلك معظم الضباط واالمراء والنبالء ممن حضروا حفل التتويج)3).
تولى يي - ليو - جو - تساي وزارة اوكتاي خان، وادار اإلمبراطورية بمفرده 
ادارة  ُينشأ في هذا االقليم  ان  بيده، واستطاع  الصين  )4)، وترك زمام االمور في  تقريبًا 
والفرس وغيرهم)5)،  الصينيين  والعمال من  الُكتاب  بعدد من  منظمة، مستعينًا  حازمة 

واهتم باالستماع آلرائه ونصائحه وعمل بمشورته في كثير من االحيان)6).
ومن االمور المهمة والجديدة التي اتبعها في ادارة اإلمبراطورية المغولية هو 
وردد  ــة)7)،  اإلداري الوظائف  ترتيب  نظام  من  الصينية  االدارة  في  ُعرف  ما  تطبيق 

جغتاي خان)ت638هـ/1240م(: وهو األبن الثاني لجنكيزخان، والدته هي بورته فوجين من قبيلة قنقرات ابنة دي نويان   -1

وفاة  بعد  اليه  آلت  النهر  وراء  ما  الخطا وبالد  كانت ممالك  كفوءًا ومهيبًا،  ملكًا عادالً  كان جغتاي خان  القبيلة،  ملك 
جنكيزخان، واشتملت حدود مملكته على بالد األويغور، وسمرقند، وبخارى، والماليغ، وتورفان، وقرة شهر، وكاشغر، 
"قناس"، أو" قوناس" توفى في سنة  وياركند، وختن، وفرغانة، واترار، وبناكت، وبذخشان وغيرها، وعاصمته مدينة 
638هـ/1240م بعد اصابته بمرض عضال. لمزيد من التفاصيل ينظر: الجويني، تاريخ جهانكشاي، ج1، ص72 وص74 

وص101 وما بعدها؛ الهمذاني، جامع التواريخ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيزخان، ص135 - ص150وص155 
ص137؛  و  ص104   - ص101  المغول،  تاريخ  عباس،  اقبال،  ص586؛  كزيدة،  تاريخ  قزويني،  مستوفي  ص158؛   -
التاريخ،  المغول في  المعطي،  الصياد، د. فؤاد عبد  115و ص127و129وما بعدها؛  بارتولد، تركستان، ص113 و ص 
د.شيرين،  بياني،  ص122وص158وص159؛  المغول،  الباز،  السيد  د.  العريني،  ص112وص138وص163وص165؛ 
المغول التركيبة الدينية والسياسية، ترجمه عن الفارسية:سيف علي، راجعه وقدم له: د.نصير الكعبي، شركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر، الناشر المركز االكاديمي لالبحاث، بيروت، 2013، ص101 وص409 - ص411.
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص281؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص163.  -2

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص281؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص163  -3

ص92؛  والتتار،  المغول  دولة  محمد،  د.علي  الصالبي،  ص282وص319؛  جنكيزخان،  الله،  اسد  محمد  د.  صفا،   -4

محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص109.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص189؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص224.  -5

صفا، د. محمد اسد الله، ص282؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص64.  -6

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص160.  -7
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تجري  ان  يجوز  فال  الحصان،  على  قامت  قد  اإلمبراطورية  كانت  )اذا  باستمرار: 
ادارتها على الحصان( )1).

ويعود الفضل له الدخاله النظام االداري في االمبراطورية المغولية التي غلبت 
عليها الصفة العسكرية، واتبع في ذلك ما ُعرف في الصين، فنُظمت دواوين المغول 
في  وعين  المتحضرة،  الشعوب  من  وغيرهم  والفرس  الصين  دواوين  غرار  على 

مؤسسات االمبراطورية المغولية عددًا كبيرًا من الصينيين)2).
والخرج)3)،  الدخل  عمليات  وضبط  البالد،  في  المالية  الشؤون  تنظيم  في  ونجح 
وعين ُجباة الضرائب لصالح الخزينة المركزية)4)، وجعل لالمبراطورية المغولية ميزانية 
الحرير وكميات  اثواب  ُقدر من  بما  ونوعًا،  نقدًا  الضرائب  بدفع  الصينييين  وألزم  ثابتة، 
الحبوب، على حين يدفع المغولي 10 %، مما يحوزه من قطعان الخيل والماشية والغنم)5).
وأشار د. محمد سهيل طقوش الى انه ألزم الصينيين بدفع الضرائب نقدًا ونوعًا 
بما يقدر من اثواب الحرير، عن كل اسرتين كمية منه ُتمنح لخزينة الدولة، وعن كل 

خمس أسر كمية منه والخاص باالمراء، وُجبيت الضرائب من كل بيت)6).
واختلف مقدار الضريبة المفروضة على االرض من مكاٍن الى آخر على وفق 
المائة للمو)7)،  فضاًل  المائة، وخمسة في  اثنين ونصف في  بين  التربة، فكان  خصوبة 

هارولد،  المب،  ص96؛  الجياد،  صهوات  على  امبراطورية  سليم،  د.  واكيم،  ص160؛  الباز،  السيد  د.  العريني،   -1

جنكيزخان، ص78.
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص161وص162.  -2

الصياد، د. السيد الباز، المغول في التاريخ، ص189؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص224.  -3

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد، د.   -4

ايناس حسني، المغول، ص109.
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص162؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص189؛ طقوش، د.   -5

محمد سهيل، تاريخ المغول، ص109؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص224.
تاريخ المغول، ص109.  -6

المو: وحدة قياس تساوي 1200 قدم مربع. ينظر: طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، هامش ص109.  -7
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نظر  في  معتدلة  الضرائب  هذه  بدت  الملح)1)،  على  ُفرضت  التي  الضريبة  عن 
لها، ومن جهٍة اخرى ال يوجد ما يدل على تعميمها على كافة أرجاء  المعاصرين 
وعلى  ثابتة)3)،  قاعدة  الضرائب  لجباية  جعل  وبذلك  المغولية)2)،  االمبراطورية 
منذ  تقسيمها  تقرر  مستباحة  أراضي  ُيعد  الصين  بالد  من  منح  ما  فأن  االساس  هذا 
المغول  من  موظفون  ادارتها  يتولى  دواوين،  عشرة  بين  628هـــ/1230م  سنة 

المثقفين)4). والصينيين 
الواليات  معظم  على  سيطرته  فرض  من  خان  اوكتاي  انتهى  ان  بعد  انه  وُذكر 
الصينية بدأ بتقسيمها على األمراء المغول، فحاول اقناعه بالعدول عن ذلك، غير انه 
عجز عن تحقيق هدفه هذا، لهذا اشار عليه ان يرسل مع كل امير واحدًا على االقل من 
فأخذ  مباشرًة،  السكان  من  الضرائب  بجمع  لالمراء  يسمح  ال  وان  الخراج،  عمال 

بمشورته)5).
واشار بارتولد الى ان اوكتاي خان اسند مهمة جباية الضرائب في الصين الى 
شخص مسلم ُيدعى عبد الرحمن، غير ان يي - ليو - جو - تساي اعترض على ذلك 

وطلب بإلحاح شديد منه أن ال يفعل ذلك)6).
ولم ُيشر بارتولد الى السبب وراء ذلك هل لكونه مسلمًا ؟، أم لديه معلومات 
معينة عن هذا الشخص؛ لكونه ربما لم يكن مؤهاًل لذلك؟، وارى ان سبب اعتراضه 
ليس؛ لكونه مسلمًا، بل ألنه لم يكن يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، فضاًل عن 

انه اراد ان يقوم بهذه المهمة رجل من اهل الصين ألنه أكثر معرفة بأهلها وبظروفهم.
طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص109.  -1

المب، هارولد، جنكيزخان، ص164.  -2

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص162.  -3

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص89؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص109.  -4

بارتولد، تركستان، ص652 و ص653.  -5

تركستان، ص659.  -6
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أمر  في  للبت  ُقضاة  بتعيين  خان  اوكتاي  اقناع  من  تمكن  القضاء  مجال  وفي 
العقوبات وتنفيذها بدالً من ان يقوم بذلك عدد من الضباط المغول الُقساة)1).وهدف 

من ذلك تحقيق العدل بين الجميع بطرائق قانونية بدالً من استخدام السيف.
بنصائحه  له  واسدى  الوقت  بمرور  بينهما  العالقة  توثقت  اخر  جانب  ومن 
والتوقف عن شرب الخمر للمحافظة على صحته وليعيش اطول مدة ممكنة، غير انه 
لم يستجب له، فأراد ان يبرهن له عن مدى ما يتركه الخمر من آثار سلبية على صحة 
االنسان عندما جلب له وعاء من حديد تصدأت حافته بسببها )2)، فقال له: )اذا كانت 
في  تأثيرها  يكون  كيف  بنفسك  فاحكم  الحديد،  في  التأثير  هذا  مثل  ُتحدث  الخمرة 

أحشائك( )3)، تأثر أوكتاي خان عندما رأى ذلك فأعتدل في شرب الخمر)4).

صفا، د.محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص 92؛ محمد، د.   -1
ايناس حسني، المغول، ص109.

صفاء، د. محمد اسد الله، جنكيز خان، ص319؛ الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد،   -2
د.ايناس حسني، المغول، ص109.

صفاء، د. محمد اسد الله، جنكيز خان، ص319؛ الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد،   -3
د.ايناس حسني، المغول، ص109.

صفاء، د. محمد اسد الله، جنكيز خان، ص319؛ الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد،   -4
د.ايناس حسني، المغول، ص109.
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خامسًا: دوره في الحمالت العسكرية في عهد اوكتاي خان:

وفي المجال العسكري أسهم بدوٍر كبير في دعم االمبراطورية المغولية وبطرائق 
ووسائل عدة حقق من خاللها انجازات مهمة لها.

اخرى  إبادة  بعمليات  القيام  من  ومنعهم  المغول،  جماح  كبح  على  عمل  اذ 
للسكان من جهة ثانية، ولهذا علق اوكتاي خان على موقفه منهم بقوله: )أال تزال تبكي 

على هؤالء القوم()1).
فعندما شن حمالته العسكرية على اقاليم الصين الشمالية سنة 627هـ/1229م، 
تمكن من الوصول الى عاصمتهم كاي فونج وفرض الحصار عليها لمدة طويلة، وعلى 
الرغم مما ابداه الصينيون من شجاعة وتفوق في الدفاع عنها تمكن المغول من فرض 
سيطرتهم عليها وقتل معظم سكانها سنة 631هـ/1233م، على اثر ذلك التمس منه عدم 

تدمير المدينة بل ُيلحقها باالمالك المغولية، فاستجاب لطلبه)2).

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص151؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص157؛ الصالبي، د.   -1

علي محمد، دولة المغول والتتار، ص91؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص108
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص184 - ص185؛ صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص282؛   -2

المب، هارولد، جنكيزخان، ص164.
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سادسًا: اصالحاته العمرانية:

اسهمت الخبرة التي امتلكها يي - ليو - جو - تساي في مجال االدارة والسياسة 
بشكل كبير في ارتقاء االمبراطورية المغولية في مجال البناء والعمران لمواكبة االمم 

المتقدمة ومنافستها.
في  سنة633هـ/1235م،  حدود  في  له  حاضرة  بناء  على  خان  اوكتاي  فشجع 
الموضع الذي قرر جنكيز خان بنائها فيه قبل وفاته، وُعرف عند الترك والمغول بأسم 
باليق")1)، ثم ُعرفت بأسم قراقورم)2) فيما بعد.)3)، ولهذا الموقع  "اوردو  البالط  مدينة 
أهميًة كبيرة الى جانب األهمية التاريخية؛ فتعد مقر تاريخي وحضاري لعواصم الدول 
التركية القديمة، فضال عن اهميته في ادارة منغوليا الواقعة في وسطها، ولتوثيق الصلة 
التي  واراضيه  اوكتاي خان  وبين ممتلكات  الموطن االصلي ألسرة جنكيز خان  بين 

ورثها عن ابيه )4).
اوردو باليق: اي مدينة البالط، او مدينة الجيش. ينظر: صفا، محمد اسد الله، جنكيز خان، ص282؛ المب، هارولد،   -1

جنكيزخان، ص165؛ شبارو، د. عصام الدين، سالطين المشرق اإلسالمي، ص69.
مدينة قراقورم، أو " قراقوم":وهي مدينة تقع في أقاصي بالد الترك الشرقية، معنى أسمها باللغة التركية )الرمل األسود(   -2

ألن" قرا " تعني في لغتهم اللون األسود، و" قوم " تعني الرمل، وفيها غالب عساكر الخان الكبير للمغول، وفيها ُيصنع 
القماش الفاخر والصنائع الفائقة، وأهلها أهل صنائع فائقة، لها اهمية تاريخية وادارية فمن حيث االهمية التاريخية، اذ 
التركية السابقة حواضرها في منطقة اعالي نهر اورخون، فاختار جنكيز خان منطقة  اختارت معظم االمبراطوريات 
قراقورم او مكانًا قريبًا منها ليكون مقرًا لحاضرته من الناحية االسمية، اما اهميتها من الناحية االدارية بفعل وقوعها 
وسط هذا االقليم؛ وامر اوكتاي خان المهندسين الصينيين الذين جلبهم من بالد الخطا ان يبنوا له مدينة جديدة في 
منطقة قراقورم في منغوليا، لكن بفعل قربها من جبال قراقورم ُسميت بأسمه، واهتم اوكتاي خان بتوسيعها، وزينها 
بالمباني والصروح الفخمة، وبنى فيها قصر كبير، وزخرفه وزينه بمختلف فنون النقش. لمزيد من التفاصيل ينظر: أبو 

الفدا، تقويم البلدان، ص505؛ القلقشندي، صبح األعشى، ج4، ص480 - ص481.
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص160 - ص161؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص190 اشار   -3

فقط الى ان اوكتاي خان امر امهر المهندسين الصينيين الذين احضرهم من بالط الخطا لبناء هذه المدينة.
العريني، د. السيد الباز، المغول، ص161؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص190 - ص191.  -4
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وادى دورًا فعـاالً فـي مجـال البنـاء والعمـران، اذ شـيد فـي بكيـن - "خـان - 
باليـغ" سـابقًا - مـدارس لتخريـج شـباب ذوي خبـرة وكفـاءة، ودرسـوا فيهـا تعاليم 
كونفوشـيوس)1)، وأسـس مـدارس فـي مدينة بنـج يانج لتدريـس كبار رجـال المغول 
السـيما مـن الشـباب، واهتمـوا بتعليمهـم تعاليـم كونفوشـيوس أيضـًا، ولـم يهتـم 
بالشـباب فقـط بـل أسـس مـدارس لتعليـم اطفـال المغـول، وألهتمامـه بالمتعلمين 
تمكـن مـن اقنـاع اوكتـاي خـان بتعييـن موظفيـن متعلميـن فـي مناصـب مهمـة فـي 

االدارة والمؤسسات المالية)2).
وردد باستمرار امامه: )انه لكي يمكن صنع إناء، يجب ان يكون لديك خزاف، 
من  يمنعك  مالذي  فاجابه:اذن  متعلمون،  رجال  والسجالت  الدفاتر  لمسك  ويجب 

استعمالهم؟()3)، وهو بهذا اعطاه االذن بالتصرف واجراء ما يلزم.
حاجة  لسد  البريدي  النظام  تطوير  مسؤولية  تساي   - جو   - ليو   - يي  وتولى 
امتداد  على  للبريد  محطات  بإنشاء  فاهتم  والسلم،  الحرب  اوقات  في  االمبراطورية 
اليه من  الطرق المعروفة، وحرص هو ورفاقه على ان يتوافر لكــل محطة ما تحتاج 
المركبات، والخيول، والمؤونة من الحبوب واالغنام)4)، فأقاموا على طول المساحة 
الممتدة بين بالد الخطا ومدينة قراقورم محطات عدة للبريد، واعدوا لكل مرحلة من 
الطريق فرقة مكونة من الف جندي للمحافظة على أمنها، واصدر اوكتاي خان اوامره 
واالشربة  باالطعمة  محملة  المختلفة  الواليات  من  يوم  كل  عربة  خمسمائة  بأرسال 

لُتوضع في المخازن ولتزويد هذه المحطات بالمؤونة)5).
هارولد،  المب،  ص109؛  المغول،  تاريخ  سهيل،  محمد  د.  طقوش،  162؛  ص  المغول،  الباز،  السيد  د.  العريني،   -1

جنكيزخان، ص165؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص224
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص282؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص164.  -2

صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص282؛ المب، هارولد، جنكيزخان، ص164.  -3

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص152.   -4

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص191.  -5
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سابعًا: محاوالت األمراء المغول اإلطاحة به حتى وفاته سنة 639هـ/1241م:

توثقـت العالقـات بيـن اوكتاي خـان ووزيره واصبح مـن المقربيـن اليه بمرور 
الوقـت ممـا اثـار حقـد عـدد مـن االمـراء المغـول، فضـاًل عـن مـا امتلكه مـن كفاءة 
وخبـرة، فحاولـوا الوشـاية بـه لديـه واقنعوه بان يـزج به في السـجن، غير انه سـرعان 
مـا شـعر بالخجـل ممـا فعلـه بـه ونـدم علـى ذلـك، فأمـر بأطـالق سـراحه، غيـر انه 

رفض الخروج من السجن)1).
فبعـث رسـله اليه لمعرفة سـبب رفضـه، فأجابهـم قائـاًل: )أنت جعلتنـي وزيرًا 
لـك... وانـت وضعتني في السـجن، اذن فإني مذنـب.... وانت أطلقت سـراحي، اذن 
فأنـا بـرئ.. انـه لسـهل عليـك أن تجعـل منـي إلعوبـة فـي يديـك!... ولكـن كيـف 
اسـتطيع بعد ذلـك أن أدير شـؤون االمبراطوريـة؟!()2)، تأثر اوكتاي خـان بكالمه فأمر 
باطـالق سـراحه للمـرة الثانيـة، فأمتثـل هـذه المرة الوامـره وقلـده زمام االمـور كما 

في السابق )3).
علـى الرغـم مـن كل مـا حققـه يـي - ليـو - جـو - تسـاي مـن نجـاح اداري 
وسياسـي وعمرانـي لم يلـق االحترام والتقديـر بعد وفـاة اوكتاي خان الـذي رفع من 

منزلته وقدره.

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص189؛ صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص 319؛ الصالبي،   -1

د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد، د. ايناس حسني، المغول، ص110.
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ الصالبي، د. علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد، د.   -2

ايناس حسني، المغول، ص110.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص189؛ صفا، د.محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ محمد، د.   -3

ايناس حسني، المغول، ص110.
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حيث اصدرت تواركينا خاتون)1) )639 - 644هـ/1241 - 1246م(، امرا بإقالة 
تساي)2)،   - جو   - ليو   - يي  مقدمتهم  وفي  لزوجها  البارزين  المستشارين  من  عدد 

وعينت بدالً عنه تاجر فارسي مسلم عاش في البالط المغولي ُيدعى عبد الرحمن)3).
موضع  في  نصائحه  فاصبحت  سابقا،  حققه  ما  كل  تدمر  سوف  بأنها  فادرك 
احتقار، وتأثر كثيرًا بمعاناة عامة الناس بسبب االدارة الظالمة والسيئة التي اتبعها عبد 

الرحمن معهم)4).
كل هذه االمور زادت من حزنه وسارعت في وفاته)5)سنة 640هـ/1242م)6)، في 

مدينة قراقورم)7).

تواركينا خاتون:هي زوجة اوكتاي خان الكبرى، انمازت بالحصانة والحكمة والدهاء، والكفاءة، تولت امور المغول   -1

1246م(، حتى يحين موعد االجتماع الرسمي العام ألختيار  644هـ/1241 -  بعد وفاة زوجها خالل المدة )639 - 
خان جديد، فتولت ادارة البالد وبمساعدة اكفاء العصر، حتى ال تختل القوانين القديمة والحديثة، وأثبتت براعة في 
والهدايا  االصطناع  بانواع  االقوياء  قلوب  اليها  وجذبت  وحيلة،  بلطف  البالد  امور  فضبطت  الخان،  حكم  متابعة 
خان  كيوك  ابنها  ليتولى  جاهدًة  وسعت  قوانينها،  تحت  وانضووا  ورغبًة  طوعًا  اوامرها  الى  الناس  فانقاد  والتحف، 
الحكم فتم لها ما ارادت، توفيت سنة 647هـ/1249م. لمزيد من التفاصيل ينظر: الجويني، تاريخ جهانكشاي، ج2، 
ص222 - ص225؛ الهمذاني، جامع التواريخ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان، ص176 - ص179؛ قزويني، 
شيخ  الحاج  الله  اية  بن  اسماعيل  بن  باقر  محمد  بخط  التواريخ،  لب  هـ/1541م(،  )ت968  اللطيف  عبد  بن  يحيى 
جعفر، بسفارش، داشمند كرامي ضياء الدين بن محمد كاظم بن محمد علي بن اية الله الحاج شيخ جعفر الشوشتري، 
المعطي،  عبد  فؤاد  د.  الصياد،  ص230؛   - ص229   ،3 قسم  1363هـ،  ماه،  مرداد  انتشار:  تاريخ  جاب:اول،  نوبت 

المغول في التاريخ، ص195 وص96 وص198؛ 
 Howorth,Henry.H, History of the Mongols, part1,PP.160,161; Jeremiah,Curtin, The Mongols AHistory 

,Combined Publishing,USA,1996.,p. xxiii.

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص188؛ صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ واكيم، د. سليم، امبراطورية   -2

على صهوات الجياد، ص98؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول العظام، ص112.
صفا، د. محمد اسد الله، جنكيزخان، ص319؛ واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص98؛ بياني، د.   -3

شيرين، المغول، ص107.
واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص98.  -4

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص98.  -5

حمدي، حافظ احمد، الدولة الخوارزمية، ص228؛ واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص98.  -6

واكيم، د. سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، ص98.  -7
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فتش عدد من الضباط المغول داره بعد وفاته، واتهموه باطاًل بأنه جمع ثروات 
المزعومة،  الثروة  هذه  يجدوا  لم  انهم  غير  المغولي،  البالط  في  خدمته  جراء  طائلة 
عليها  وحجارة  وجداول  وخرائط  ومخطوطات،  موسيقية  ادوات  على  فقط  وعثروا 

كتابات منحوته)8).

الصالبي، د.علي محمد، دولة المغول والتتار، ص92؛ محمد، د.ايناس حسني، المغول، ص110.  -8
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الفصل الثاني

 السياسة الداخلية والخارجية 

 لاليلخان ارغون

)683 - 690هـ/1284 - 1291م(

نبذه تاريخية عن االيلخان ارغون )683 - 690هـ/1284 - 1291م(  اوال: 
أ: اسمه نسبه، اسرته.

ب: صفاته.

صراعه على الحكم. ثانيا: 

توليه حكم ايلخانية المغول سنة 683 هـ/1284 م. ثالثا: 

سياسته الداخلية. رابعا: 

موقفه من وزيره بوقا. خامسا: 

موقفه من االمير جوشكاب. سادسا: 
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سياسته الخارجية. سابعا: 

سفارة رابان صوما. ثامنا: 

سفارة بوسكاريل جيزولف. تاسعا: 

سفارة اندرياس زاكان و سبادين. عاشرا: 

عالقته مع المماليك. احد عشر: 

عالقاته مع الجغتائيين والقبيلة الذهبية. اثنا عشر: 

موقفه من االسالم والمسلمين والديانات االخرى. ثالثة عشر: 

اصالحاته االقتصادية واالدارية. اربعة عشر: 

مرضه ووفاته سنة 690هـ/1291م. خمسة عشر: 
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اوال: نبذه تاريخية عن االيلخان ارغون )683 - 690هـ/1284 - 1291م(:

أ: اسمه، نسبه، اسرته:

االيلخان)1) ارغون بن اباقا)2) بن هوالكو بن تولوي بن جنكيزخان، وهو االبن االكبر، 
امه قيميش ايكاجي )3)، له زوجات ومحظيات كثر، اولهن قوتلوق خاتون بنت تنكيز كوركان، 
وبعد وفاتها اراد ان يتزوج ابنة اخي اولجتاي بنت سوالميش غير انها كانت صغيرة السن، 
الكراييت)4)،  قبيلة  من  ايرنجين  االمير  اخت  ساروجة  بنت  خاتون"  "اوروك  فتزوج 

للحاكم.المصري،  المطيع  الحاكم، تصبح  معنى  معنى خاضع وخان  ايل  مغولية مكونة من جزئين  االيلخان:كلمة   -1

احمد، الموسوعة الموجزة في التاريخ، مصر، 2005، ص1.
أباقا )663 - 680هـ/1265 - 1282 م(:هو االبن االكبر لهوالكو، امه ُتدعى ييسونجين خاتون، من قبيلة سولدوس، ولد   -2

في سنة 631هـ/1234م، تولى حكم ايلخانية المغول في بالد فارس بعد وفاة ابيه هوالكو في سنة 663هـ/1265م، ، وامر 
ابائها  رسوم  على  الطوائف  جميع  تحافظ  وان  نافذة،  هوالكو  وضعها  التي  والقوانين  والفرمانات  االحكام  تبقى  أن 
بن جورماغون، وولى  الى شيرامون  بكرجستان  ربيعة، وعهد  بكر وديار  ديار  نويان على  ، وعين دورباي  واجدادها، 
سونجاق أغا بغداد وبالد فارس، واقر آرغون آغا على عمله في االشراف على اقطاعيات البالد، وقلد الصاحب شمس 
الدين محمد الجويني منصب الوزارة، وعين جغاتو والصاحب عالء الين الجويني نائبين عن االمير سونجاق آغا في 
بغداد، واتخذ من تبريز عاصمًة له، توفى في سنة 680هـ/1282م، وعمره 49 سنة، ومدة حكمه 17 سنة و4 أشهر.لمزيد 
 - ص591  كزيدة،  تاريخ  قزويني،  مستوفي  ص87؛   - ص3  ج2،  م2،  التواريخ،  جامع  الهمذاني،  ينظر:  التفاصيل  من 
الله  فتح  بن  الله  عبد  الغياثي،  ص308؛   - ص273وص277وص299  م5،  الصفا،  روضة  تاريخ  ميرخواند،  ص593؛ 
ايران،  10هـ/16م(، تاريخ الدول االسالمية في الشرق )اسيا الوسطى،  القرن  العقد االول من  البغدادي)كان حيًا في 
العراق، بالد االناضول، بالد الشام(، دراسة وتحقيق: أ.د.طارق الحمداني، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ط1، 2010، 

ص48 - ص49؛ بياني، د.شيرين، المغول، 255ص283؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص203 - ص230.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 124؛ مستوفي قزويني، ، تاريخ كزيدة، ص595 - ص600؛ الذهبي، شمس   -3

المشاهير  ووفيات  اإلسالم  تاريخ  )ت748هـــ/1347م(،  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين 
واألعالم تح: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413 هـ/1993 م، ج51، ص399؛ ابن 
تغري بردي يوسف بن عبد الله الظاهري )ت874هـ/1469م(، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تح: محمد 

امين ونبيل عبد العزيز، 1993م، ج1، ص151.
الكراييت: قبيلة تركية وهناك من يقول انهم من اصول مغولية اال ان غالبية رؤساؤهم من االتراك، واضفى جنكيز خان   -4

الصفة المغولية على قبائل تركية وفي مقدمتها الكراييت، موطنهم االصلي الواحات الشرقية الداخلة في صحراء= 
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وساروجة هو اخو توقوز خاتون، ثم تزوج من سلجوق خاتون بنت سلطان سالجقة 
الروم)1) ركن الدين )2).

= جوبي وجنون بحيرة بيكال حتى سور الصين يدينون المسيحية على المذهب النسطوري، وتعد من اقوى القبائل 
المشهورة بالبطش والشدة بين بدو صحراء جوبي في منغوليا اذ تمكنت من اخضاع اغلب القبائل المحيطة بهم، اشهر 
ملوكهم طغرل الذي كان بينه وبين والد جنكيزخان حلفا مشتركا ضد القبائل االخرى، وفي عهد جنكيزخان تغيرت 
عالقات الصداقة اذ تمكن جنكيزخان من اخضاعهم لسلطته سنة 600هـ/1203م. ينظر: الجويني، تاريخ جهانكشاي، 
ج1، ص27؛ الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج1، ص219 - 221؛ القلقشندي، صبح االعشى، دار الكتب الخديوية، 
المطبعة االميرية، 1334هـ/1914م، ج4، ص316؛ اقبال، عباس، تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية 
حتى نهاية الدولة القاجارية )205 - 1343هـ/820 - 1925م( نقله عن الفارسية: د. محمد عالء الدين منصور راجعه: 
عبد  فؤاد  الصياد،  ص346؛  1990م،  1410هـ،  القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  السباعي،  محمد  السباعي  د  أ. 
المعطي، المغول، ص، 18و21و27و28و47؛ العريني، د.السيد الباز، المغول، ص11 و34و50و55؛ عكاشة، ثروت، 
القزاز، د.محمد صالح داود،  92؛   - 80 1992م، ص  القاهرة، ط5،  اعصار من الشرق - جنكيزخان، دار الشروق، 
بغداد على طبعه،  النجف، ساعدت جامعة  القضاء،  مطبعة  المغولية،  السيطرة  في عهد  العراق  في  السياسية  الحياة 
1390هـ/1970م، ص21؛ الطائي، د.سعاد هادي، الدور السياسي واالداري لزوجات خانات المغول خالل العصر 

العباسي، بحث منشور في مجلة مداد االداب، العدد 4، ص371؛ المستادي، ريهام، رحلة قبائل المغول من التمزق 
الى التوحد، بحث منشور في دورية كان التاريخية، السنة الثانية، ع4، 2009م، ص70

سالجقة الروم، او )أسيا الصغرى(: بلغ عدد من تولوا السلطنة من السالجقة في بالد الروم 14 شخص، استمر حكمهم   -1

220 سنة، كانوا يمثلون امتدادًا للنفوذ السلجوقي في اسيا الصغرى، و السيما بعد انتصارهم على البيزنطيين في معركة 

مالزكرد سنة 463 هـ/1072م، اذ اختار السلطان السلجوقي ملكشاه عام 470 هـ/1081 م، ابن عمه سليمان بن قتلمش 
بن اسرائيل ليكون واليًا عليها ويدعم نفوذهم فيها، فاستولى سليمان على واليتي قونية وآق سرا، واصبح المؤسس 
الحقيقي لهذه االمارة التي امتد عمرها حتى نهاية القرن السابع 7 هـ/13م، ولكن سليمان كان ضحية اطماعه التوسعية 
على حساب االمارات المجاورة، فبعد ان انتزع انطاكيا من البيزنطيين، اصطدمت مصالحه مع مصالح ابن عمه ُتتش 
بن الب ارسالن الذي كان بدوره يمثل الوجود السلجوقي في الشام، فاشتبكا على اسوار حلب وسقط سليمان في 
المعركة سنة 479 هـ/1088 م، فتوارث ابنائه الحكم من بعده باقرار من السلطان السلجوقي ملكشاه، اعلنوا تبعيتهم 
الكامل، ج8، ص435 وص443 وص477  االثير،  ابن  ينظر:  التفاصيل  لمزيد من  م.  657 هـ/1259  منذ عام  للمغول 
وص488 وص493 وص495 وما بعدها؛ ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص185 وص228 وص249 - ص252 وما 
المختصر، ج2، ص5 - ص6 وص8 وص10 وص11 وص170 - ص172 وما بعدها؛ حلمي، د.  الفدا،  ابو  بعدها؛ 
1395هـ/1975م،  والتوزيع، ط1،  للنشر  العلمية  البحوث  دار  والحضارة،  التاريخ  في  السالجقة  الدين،  احمد كمال 
ص87 - ص93؛ رايس، تامارا تالبوت، السالجقة تاريخهم وحضارتهم، ترجمة: لطفي الخوري وابراهيم الداقوقي، 
محمد،  النعيم  عبد  د.  حسنين،  ص95؛   - ص42  1968م،  بغداد،  االرشاد،  مطبعة  العلوجي،  الحميد  عبد  مراجعة: 

سالجقة ايران والعراق، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة السعادة، القاهرة، ط2، 1380 هـ/1970 م، ص54 - ص59.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 124.  -2



- 49 -

ـ |  الفصل الثاني: السياسة الداخلية والخارجية  لاليلخان ارغون  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بولغان خاتون  تزوج من  اذ  آبائهم،  اقتناء خواتين  في  المغول  نهج  وسار على 
بولغان   " نفسه  االسم  تحمل  امرأة  تزوج  وفاتها  وبعد  اباقا،  االيلخان  خواتين  كبرى 
تشابه  في  صدفة  مجرد  هذه  تكون  وربما   (2(.(1( نويان  اتباي  بن  اوتمان  بنت  خاتون" 

االسماء، او لرغبته في تخليد زوجته المتوفاة فأطلق عليها اللقب نفسه. 
واتخذ محظيات ابيه جريا على عادة المغول، اذ احتظى بتوداي خاتون واحلها 
واركنة  آقا،  حسين  بن  قتلغبوقا  بنت  وقوتي  ايكاجي،  وقولتا  خاتون،  مرتاي  محل 

ايكاجي )3).
وله اربعة ابناء ذكور، واربعة اناث من امهات مختلفات، فأما الذكور فهم)4):

غازان)5) )694 - 703هـ/1295 - 1304م( امه قولتاق ايكاجي.  .1

اذ ان االمراء عند  نويان، نوين: هي كلمة مغولية معناها رئيس تومان اي رئيس فرقة مكونة من عشرة آالف رجل،   -1

المغول اربع طبقات اعالها نوين، وهو امير العشرة االف ويدعى امير تومان، اذ ان تومان تعني عندهم عشرة االف، 
ثم امير الف ثم امير مائة ثم امير عشرة، لمزيد من التفاصيل ينظر: الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج1، هامش ص214؛ 
وصاف  تاريخ  8هـ/14م(،  القرن  من  االول  النصف  في  الله)ت  فضل  بن  الله  عبد  الدين  شرف  اديب  الشيرازي، 
الترك،  تاريخ  بارتولد،  ص381؛  ج4،  1346هـ،  ايران،  فرسك  بيناد  انتشارات  آيتي،  المحمد  عبد  تحرير:  الحضرة، 
المغولي  البالط  امراء  اعالم  ارحيم،  حسن  هادي  سعاد  د.  الطائي،  ص391؛  ايران،  تاريخ  عباس،  اقبال،  ص201؛ 
دار  1274م(،   - 673هـ/1227   -  624( والعمراني  واالقتصادي  واالداري  والسياسي  العسكري  دورهم  في  دراسة 

ومكتبة عدنان، بغداد، دار صفحات، دمشق، ط1، 2014، هامش ص16.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 124.   -2

الهمذاني، جامع التواريخ، م 2، ج2، ص124.   -3

اللـه)ت  عبـد  بـن  أيبـك  بـن  الديـن خليـل  الصفـدي، صـالح  2، ج2، ص125؛  م  التواريـخ،  الهمذانـي، جامـع   -4

764هــ/1362م(، الوافـي بالوفيـات، تـح: أحمـد األرنـاؤوط وتركي مصطفـى الناشـر: دار إحياء التـراث، بيروت، 

1420هـ/2000م، ج8، ص227

1304 م(:هو االبن االكبر ألرغون، امه ُتدعى قولتاق ايكاجي،  703هـ/1295 -  غازان بن ارغون بن اباقا )694 -   -5

تولى الحكم في ايلخانية المغول في بالد فارس بعد قضائه على بايدو، واول عمل قام به مكافأة الذين ساعدوه في 
تولي العرش وفي مقدمتهم االمير نوروز بن االمير ارغون آغا اذ فوض اليه امور البالد، وعين اخاه خدابنده واليا 
اسمه  واستبدل  المسلمين،  العلماء  واحد  آغا  ارغون  بن  نوروز  االمير  من  بتشجيع  االسالم  اعتنق  خراسان،  على 
المغول  الزام  على  ينص  فرمانا  العرش  على  جلوسه  يوم  اصدر  وقد  السلطان،  بلقب  نفسه  ولقب  محمود،  بأسم 
جميعهم اعتناق االسالم، وامر بتحطيم تماثيل بوذا ومعابد االصنام وبيوت النار، وامر بتغير شكل االختام الملكية 
اسم=  عليها  وُنقش  مستديرة  فأصبحت  االويغوري  بالخط  عبارات  عليها  ُنقش  مربعًا  كانت  اذ  والديوانية 
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بيسور تيمور وامه اوروك خاتون.  .2
اوليجايتو)1) )703 - 716هـ/1304 - 1316م(امه اوروك خاتون ايضا.  .3

خطاي اوقول وامه قوتلوق خاتون التي تسمى سكنداس.  .4

الملكية  والمنشورات  الكتب  تتوج  بأن  وامر  الفارسي،  بالخط  وسلم"  واله  عليه  الله  صلى   " = الرسول محمد 
المعابد  عن  بدالً  المساجد  من  العديد  وأنشئت  عهده،  في  والمسلمين  شأن  فعال  أعلى"،  الله   " بعبارة  والديوانية 
والبساتين،  الحدائق  بزراعة  ايضًا  واهتم  االعلى،  الغازاني  النهر  عهده  في  ُحفرت  التي  االنهار  اهم  ومن  البوذية، 
التفاصيل  703هـ/1304م. لمزيد من  ، توفى في سنة  الدين،  الزنجاني، والخواجة سعد  الدين  اشهر وزرائه صدر 
125، والجزء الخاص بتاريخ غازان، دراسة وترجمة: د. فؤاد عبد  ينظر:الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 
1420هـ/2000م،  ط1،  القاهرة،  االسالمية،  للطباعة  النصر  دار  القاهرة،  للنشر،  الثقافية  الدار  الصياد،  المعطي 
ص77 - ص418؛ مستوفي قزويني، تاريخ كزيدة، ص602 - ص606؛ ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، م5، ص384 
- ص392وص411 - ص422؛ الغياثي، تاريخ الدول، ص55 - ص57؛ حافظ ابرو، شهاب الدين عبد الله بن لطف 
وتعليقات:دكتر  وحواشي  بامقدمه  رشيدي،  التواريخ  جامع  ذيل  الخوافي)833هـ/1429م(،  الرشيد  عبد  بن  الله 
د.شيرين،  بياني،  وهامشها؛  وص4  ص3وهامشها   - ص2   ،1317 تهران،  علمي،  تضامني  شركت  بايناني،  خانبا 
المغول، ص308 - ص338؛ خصباك، د.جعفر حسين، العراق في عهد المغول االيلخانيين، 656 - 736هـ/1258 
العاني، ساعدت جامعة بغداد على  الفتح، االدارة، االحوال االقتصادية واالحوال االجتماعية، مطبعة  1335م،   -

طبعه، بغداد، ط1، 1968، ص 81وص134وص194.
امه  الثالث ألرغون،  االبن  1316م(: هو   - 716 هـ/1304   -  703( اباقا  بن  ارغون  بن  أوليجاتو  محمد خدابنده   -1

المبارك"،  العظيم  "الملك  اوليجاتو  اسم  ومعنى  بالفارسية،  الله  عبد  خدابنده  ومعنى  خاتون،  اوروك  ُتدعى 
اعتنق الديانة المسيحية بتأثير من والدته أوروك خاتون واستمر على ديانته هذه حتى توفيت فأعتنق االسالم قبل 
الدين، ، تولى العرش بعد السلطان محمود غازان خان وسار على  ان يتولى العرش، ولقب نفسه الملك غياث 
الدينية االسالمية، وعين قتلغ شاه قائدًا عامًا للجيش،  نهجه، واصدر فرمانًا يقضي بممارسة المراسيم والشعائر 
محمد  الدين  وسعد  الهمذاني  الله  فضل  الدين  رشيد  الى  وعهد  وغيره،  جوبان،  االمراء  امرته  تحت  ووضع 
الساوجي بمنصب الوزارة، ومن اعماله العمرانية قيامه ببناء مدينة كبيرة ومهمة في اذربيجان على طريق العراق 
الشفاء  دار  فيها  وبنى  كبيرة،  ومدرسة  فخم،  جامع  ببناء  وامر  السلطانية"،  بأسم"  ُعرفت  وجيالن  العجمي 
المولى  دولة  في  ُضرب   " عبارة  عليها  ُكتب  ما  اهم  ومن  عهده  في  الفضية  العملة  وسك  والخانقاه،  والضيافة 
بسبب  توفى  ملكه"،  الله  خلد  محمد  سلطان  أوليجاتو  والدين  الدنيا  غياث  االمم  رقاب  مالك  االعظم  السلطان 
جامع  الهمذاني،  ينظر:  التفاصيل  من  716هـ/1316م.لمزيد  سنة  في  الدسمة  واالغذية  الشرب  في  افراطه 
روضة  تاريخ  ميرخواند،  ص611؛   - ص606  كزيدة،  تاريخ  قزويني،  مستوفي  ص125؛  ج2،  م2،  التواريخ، 
جامع  ذيل  ابرو،  حافظ  ص59؛   - ص57  الدول،  تاريخ  الغياثي،  ص471؛   - ص398وص427  م5،  الصفا، 
التواريخ رشيدي، ص5 - ص6؛ بياني، د.شيرين، المغول، ص338 - ص348؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ 

المغول، ص297 - ص316.
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اما البنات فهن )1):
اولجتاي امها اوروك خاتون.  .1

اولجايتمور امها اوروك خاتون.  .2
قتلغتيمور امها اوروك خاتون.  .3
اوالنجي امها بولغان خاتون.  .4

ب:صفاته:

اتصـف االيلخـان ارغـون بمواصفـات عدة منها الشـهامة والشـجاعة، حسـن 
الصـورة، شـديد الوطـأة، ذا هيبـة وجبـروت، وفـي وقـت اعتالئه للسـلطة كان شـابا 
قويـا اخذهـا بحـد السـيف)2)، وذكـر المؤرخـون عنـه: )شـوهد أرغـون بن أبغـا َوقد 
صّفـوا َلـُه َثاَلَثـة َأْفَراس َفوقـف َراِجال ِعنْـد َأولَها وطفـر فِي اْلَهـَواء ركب الثَّالِـث ِمنَْها 
َولـم يتشـّبث بَِشـْيء مـن الفرسـين()3).وهذا االمر مبالغ فيه وهو اشـارة لمـا وصف به 

من بأس وقوة.

الهمذاني جامع التواريخ، مج 2، ص125..  -1

الثقافة  والقاهرة، وزارة  الزاهرة في ملوك مصر  النجوم  بردي،  تغري  ابن  399؛  تاريخ االسالم، ج51، ص  الذهبي،   -2

واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، بال.ت، ج8، ص29؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج2، ص310؛ ابن العماد 
الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو الفالح )ت 1089هـ/1679م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: 
محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط1، 1406هـ/1986م، ج7، 
خالل  فارس  لبالد  السياسي  التاريخ  في  دراسة  ايران  تاريخ  حسن،  د.مرتضى  والنقيب،  د.فاروق  عمر،  ص719؛ 
1989م،  العالي،  التعليم  مطبعة  الحكمة،  بيت  منشورات  1500م،   - 60هـ/641   -  21 االولى  االسالمية  العصور 

ص207
المنهل  بردي،  تغري  ابن  ص227؛  ج8،   ، بالوفيات،  الوافي  الصفدي،  399؛  ص  ج51،  االسالم،  تاريخ  الذهبي،   -3

الصافي، ج2، ص310
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ثانيا:صراعه على الحكم:

تولى ارغون والية خراسان)1)، في عهد ابيه، واعطاه عدد كبير من الجند، واطلق 
يده في الممالك، ورغب في ان يخلفه في الحكم، وهذا االمر يخالف قانون الياسا)2)، 

الذي ينص على تولي السلطة اكبر االمراء سنا )3).

وغزنة  وطخارستان  الهند  حدودها  واخر  العراق،  يلي  مما  حدودها  اول  واسعة  بالد  وهي  االقليم،  اسم  خراسان   -1

وسجستان وكرمان، تضم مدن وكور عدة منها نيسابور، هراة، مرو، بلخ، الطالقان، نسا، ابيورد وسرخس، وما يتخلل 
ذلك من المدن، وفي خراسان اجود انواع الدواب والرقيق واالطعمة والملبوس وسائر ما يحتاج اليه الناس، فانفس 
اهل  وانجب  مرو،  في  البز  انواع  واجود  نيسابور ومرو،  في  واالبريسم  القطن  ثياب  انواع  واجود  بلخ،  من  الدواب 
الفقيه  ابن  ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد  والكالم.  والنظر  والدين  الفقه  في  ومرو  بلخ  من  هم  علمًا  واكثرهم  خراسان 
الهمذاني، ابو بكر احمد بن محمد)ت 286هـ/899م(، مختصر كتاب البلدان، بريل، ليدن، 1302م، ص255وص314 
دار  ليدن،  بريل،  الممالك،  مسالك  )ت340هـــ/951م(،  محمد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  االصطخري،  ص322؛   -
صادر، بيروت، 1927م، ص253 - 286؛ ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص426 - ص458؛ ياقوت الحموي، معجم 

البلدان، ج2، ص350 - ص354.
الياسـا، اليسـاق: هـي مجموعـة قوانيـن وضعهـا جنكيزخـان، ورتـب فيهـا أحكامـًا وحدد فيهـا حدودًا سـماها   -2

الياسـة الكبـرى، وقـد اكتتبهـا وأمـر أن ُتكتـب علـى صفائح من الفـوالذ، وجعله شـريعة لقومـه فالتزمـوا بها في 
حياتـه وبعـد مماتـه، مـن أهـم قوانين اليسـاق: أن مـن زنى ُقتـل ومن تعمـد الكذب، أو سـحر، او تجسـس على 
أحـد او دخـل بيـن اثنيـن وهمـا يتخاصمـان وأعـان أحدهمـا على اآلخـر ُقتل، ومـن أعطـى بضاعة فخسـر فيها 
ُيقتـل بعـد - الثالثـة، ومـن أطعـم أسـير قـوم او كسـاه بغيـر أذنهـم ُقتـل، ومـن وجـد عبـدًا هاربـًا، أو أسـيرًا قد 
هـرب ولـم يـرده على مـن في يـده ُقتل، وهـو يكر، أو يفـر في حالـة القتـال وكان وراءه أحـد فأنه ينـزل ويناول 
صاحبـه مـا سـقط منـه فـان لم ينـزل ولـم يناولـه ُقتـل، فضاًل عـن قوانيـن أخـرى. لمزيـد مـن التفاصيـل ينظر: 
ابـن كثيـر، عمـاد الدين أبـو الفدا إسـماعيل بن عمـر )ت774هــ/1372م(، البدايـة والنهاية فـي التاريـخ، مكتبة 
 - ص310  ج4،  األعشـى،  صبـح  القلقشـندي،  ص139؛   - ص138  ج13،  1977م،  ط2،  بيـروت،  المعـارف، 
ص311، المقريـزي، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن علي)ت845هــ/1441م(، المواعـظ واالعتبـار بذكر 
الخطـط واآلثـار "الخطـط المقريزيـة" مطبعـة البوالق، مصر، أعـادت طبعـه باألوفيسـت مكتبة المثنـى، بغداد، 

1970، ج2، ص220 - ص221.

أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، ط1، بال.ت، ج4، ص 17  -3
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وبعد وفاة ابيه وصل اليه ناردوي االختاجي شحنة )1) تبريز)2) يستدعيه للحضور، 
له  وحملوا  واالمراء،  الخواتين  من  عدد  مراغة)3)  مدينة  في  والتقى  اليه  مسرعا  فقدم 
الكأس عنوانا للعزاء في والده، وفي الوقت نفسه اجتمعوا للتشاور الختيار االيلخان 

الشحنة: كانت هذه الوظيفة شائعة في البالد االسالمية، وقد استحدثها السالجقة، ويعين صاحبها بأمر من السلطان   -1

السلجوقي، وهي أقرب ما تكون الى وظيفة الحاكم العسكري، أو مدير شرطة، غير انها صارت في العهد االيلخاني 
اهم واجباته  الذي كان من  المسلحة  للقوات  العام  القائد  االن  نسمية  مما  العراق  أو  بغداد  الى شحنة  بالنسبة  ُتمثل 
المحافظة على االمن العام في العراق مثل القضاء على الثورات واعمال الشغب ومراقبة صاحب الديوان أي حاكم 
الموظفين  من  العراق  ادارة  رؤوساء  على  السلطان  عين  الشحنة  واصبح  االيلخانية،  للدولة  والئه  لضمان  العراق 
المدنيين، وظل امر هذه الوظيفة بايدي المغول بصورة عامة حتى نهاية دولة المغول االيلخانية في بالد فارس، ويبدو 
المغول فيما  ابناء جنسه من  الى اهميتها، والى عدم ثقة الحاكم االيلخاني بغير  المغول يعود  الى  ان سبب اسنادها 
التفاصيل عن هذه  لمزيد من  العراق.  احيانًا شحنة  يدعى  الوظيفة  العسكرية، وقد كان صاحب هذه  باالمور  يتعلق 
الوظيفة واهم من تقلدها ينظر: الهمذاني، جامع التواريخ، الجزء الخاص بتاريخ غازان خان، هامش ص163؛ ابن 
الجامعة  الحوادث  723هـــ/1323م(،  )ت  احـــمد  الدين  تاج  بن  الرزاق  عبد  الفضل  ابو  الدين  كمال  الفوطي، 
والتجارب النافعة في المائة السابعة، وقف على تصحيحه والتعليق عليه: االستاذ مصطفى جواد، عنيت بطبعه المكتبة 
تاريخ  حسين،  د.  امين،  وص350؛  وص343  وص179،  ص177  هـ،   1351 بغداد،  الفرات،  مطبعة  بغداد،  العربية، 
العراق في العصر السلجوقي، دار الشؤون الثقافية، ط2، 1427 هـ/2006م، ج1، ص76؛ خصباك، د. جعفر حسين، 
العراق في عهد المغول االيلخانيين، ص75 - ص76؛ العزاوي، عباس، تاريخ العراق بين احتاللين - حكومة المغول 

656 - 738هـ/1258 - 1338م، مطبعة بغداد، ط1، 1353هـ/1935م، ج1، ص204.

تبريز: هي مدينة صغيرة معمورة وذات نعمة كبيرة، وهي من مدن اذربيجان، اكثرها خلقًا واصحها هواًء، واطيبها تربة   -2

واعذبها ماًء، ذات اسوار حصينة وعمارات عجيبة، وهي رخيصة االسعار، فيها انهار عدة، والبساتين محيطة بها من 
جوانبها كافة، وفيها مدارس حسنة، وجامعها يقع وسط المدينة. لمزيد مــن التفاصيل ينظر: االصطخري، مسالك 
الممالك، ص182؛ ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص335 - ص336؛ مؤلف مجهول)ت بعد سنة 372هـ/982م(، 
الناشر:الدار  الهادي،  السيد يوسف  الفارسية:  الكتاب عن  المغرب، محقق ومترجم  الى  المشرق  العالم من  حدود 
الثقافية للنشر، القاهرة، 1423ه، ص120؛ المقدسي، احسن التقاسيم، ج2، ص378؛ االدريسي، أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله )ت650هـ/1164م(، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1989م، ج2، ص680و 
تقويم  الفدا،  ابو  ص85؛  القلوب،  نزهة  قزويني،  مستوفي  ص13؛  ج2،  البلدان،  معجم  الحموي،  ياقوت  ص682؛ 
البلدان، اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود والبارون ماك كوكين ديسالن، طبع بدار الطباعة السلطانية، باريس، 1840م، 

ص400 - ص401؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص195 - ص197.
كان  والغالت،  والخيرات  والفواكه  واألنهار  البساتين  كثيرة  نزهة  مدينة  وهي  اذربيجان،  اقليم  مدن  من  مراغة:هي   -3

أسمها قرية المراغة وتعني "قرية المراعي" فحذفت القرية وقالوا مراغة، كان الفرس يسمونها افراز هروذ، وهي تلي 
مدينة اردبيل في الكبر، لها أنهار عدة، ونواح كثيرة ولها سور وحصن وربض وقلعة. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن 
احسن  المقدسي،  ص335؛  ج2،  األرض،  صورة  حوقل،  أبن  ص121؛   - ص119  والممالك،  المسالك  خرداذبة، 
التقاسيم، ج2، ص377؛ األدريسي، نزهة المشتاق، ج2، ص649 و ص79 و ص680 - ص682 و ص826 و ص828؛ 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص53؛ ابو الفدا، تقويم البلدان، ، ص398 - 399
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الجديد، واختلف الجميع في رأيهم وانقسموا، اذ رشح االمراء قونقورتاي وهوالجو، 
وغيرهم  وقرابوقا  وآسيق  آقا،  وسونجاق  نويان  وشيكتور  وكينشو،  وجوشكاب، 
االمراء  من  معها  ومن  خاتون  أولجاي  اما  1283م(،   - 682هـ/1282   - تكودار)1))681 
المقربين  وبقية  خاتون  وقوتي  وآقبوقا  آروق  واخاه  بوقا  ان  غير  منكوتيمور)2)،  رشحوا 
والسياسة  والكياسة  والرأي  بالعقل  الجميع  على  يمتاز  ارغون  االمير  قالوا:)ان  الباقا 
فالملك جدير به مناسب لشخصيته()3)، وسرعان ما وصلت االنباء بوفاة االمير منكوتيمور 
فخلت الساحة لتكودار وارغون، وبما ان سياسة المغول تقضي ان يتولى الحكم من هو 
اكبر سنا، ولرغبة معظم االمراء بتولية احمد تكودار الحكم تدخل االمير شيشي بخشي 
الذي امتاز بالعقل والكفاءة مخاطبًا ارغون مؤكدًا له ان المصلحة تقضي بتولية تكودار 
لحل النزاع، فرضي بذلك مرغمًا، والسيما بعد ان ترك جيشه لقدومه على وجه السرعة)4).

احمد تكودار بن هوالكو )681 - 682هـ/1282 - 1284 م(: هو االبن السابع لهوالكو، امه ُتدعى قوتى خاتون، تولى   -1

الحكم بعد وفاة اخاه اباقا، ففي مدينة مراغة انضم احمد تكودار الى االمراء المغول للتعزية في والده، واتفق بعدها 
معظم االمراء وفي مقدمتهم قونقورتاي، وهوالجو، وجوشكاب، وكينشو وغيرهم على اختيار تكودار ايلخانا لهم، 
وكان االمير آرغون بن اباقا المنافس له، وبعد ان قطعوا العهود والمواثيق أخذ قونقوتاي بيد تكودار اليمنى، واخذ 
بالسلطان  لقب  لهذا  االسالم  يعتنق  مغولي  امير  اول  تكودار  ُيعدُّ  العرش،  على  واجلساه  اليسر  بيده  نويان  شيكتور 
احمد، استهل عهده بأظهار اخالصه وتمسكه بالدين االسالمي، فأرسل كتبا الى فقهاء بغداد والى السلطان قالوون 
سلطان المماليك في مصر والشام اعلن فيها عن رغبته في حماية االسالم والذود عنه والعمل على اعالء شأنه، واظهر 
رغبته في ان يظل في سالم ومودة مع جيرانه المسلمين. لمزيد من التفاصيل ينظر: الهمذاني، جامع التواريخ، م2، 
م5،  الصفا،  روضة  تاريخ  ميرخواند،  ص595؛   - ص593  كزيدة،  تاريخ  قزويني،  مستوفي  ص123؛   - ص88  ج2، 
ص322 - ص333؛ الغياثي، تاريخ الدول، ص49 - ص50؛ ارنولد، و. سيرت، الدعوة الى اإلسالم بحث في تاريخ 
النهضة  مكتبة  النحراوي،  واسماعيل  عابدين  عبدالمجيد  حسن،  ابراهيم  حسن  ترجمـــة:  اإلسالمية،  العقيدة  نشر 

المصـرية، مصر، بال.ت، ص198 - ص202؛ بياني، د.شيرين، المغول، ص283 - ص290.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص93؛ الدوادار، ركن الدين بيبرس المنصوري)ت 726هـ/1325م(، زبدة الفكر   -2

اقبال،  ص218؛  1419هـ/1998م،  بيروت،  للتوزيع،  المتحدة  الشركة  س.ريتشارد،  تح:دونالد  الهجرة،  تاريخ  في 
عباس، تاريخ ايران، ص451؛ فهمي، عبد السالم، تاريخ الدولة المغولية في ايران، دار المعارف، 1981م، ص170.

ايران، ص451؛  تاريخ  عباس،  اقبال،  الفكر، ص218؛  زبدة  الدوادار،  م2، ج2، ص93؛  التواريخ،  الهمذاني، جامع   -3

فهمي، عبد السالم، تاريخ الدولة المغولية، ص170.
ايران، ص451؛  تاريخ  عباس،  اقبال،  الفكر، ص218؛  زبدة  الدوادار،  م2، ج2، ص93؛  التواريخ،  الهمذاني، جامع   -4

فهمي، عبد السالم، تاريخ الدولة المغولية، ص170.
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بقـي ارغـون اميـرًا علـى خراسـان عندمـا تولـى احمـد تكـودار االيلخانية، 
غيـر انـه اصبـح عـدوًا لـه، والسـيما بعـد ان اعتنـق االسـالم، واتخذ لنفسـه اسـم 
احمـد وُلقـب بالسـلطان، وتحالـف مـع سـلطان المماليـك المنصور قـالوون )1)، 
وبنـى المسـاجد والمـدارس واالوقـاف االسـالمية، وشـجع المغول علـى اعتناق 
االسـالم، واثـار هـذا الـرأي العـام ضـده وفـي مقدمتهـم البوذييـن والنسـاطرة، 
وقدمـوا شـكواهم ضده لدى قوبيـالي خان )2))658 - 693 هــ/1259 - 1293م(، 

َقاَلُوون األَْلفي العالئي الصالحي النجمي، أبو المعالي، سيف الدين، السلطان الملك المنصور )620 - 689 هـ/1223   -1

- 1290 م(: أول ملوك الدولة القالوونية بمصر والشام، والسابع من ملوك الترك وأوالدهم بمصر. كان من المماليك، 
647هـ/1249 م، فأخلص الخدمة للظاهر بيبرس وقام  قبجاقي األصل، أعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 
بأمور الدولة في أيام العادل سالمش ابن الظاهر، فكان يخطب له وللعادل على منابر مصر. وضربت السكة باسمهما. 
ثم خلع العادل، وتولى السلطنة منفردا سنة 678 هـ/1279 م، وجلس على سرير الملك في قلعة الجبل. وأغار المغول 
على بالده، فقاتلهم وظفر بهم. وهاجم ملك النوبة مدينة أسوان ونهبها، فأرسل إليه قالوون من هزمه وغنم منه مغانم 
كثيرة. واستمر إلى أن توفي بالقاهرة. وكان من أجل ملوك المماليك قدرا ومن أكثرهم آثارا، شجاعا، كثير الفتوحات، 
أبطل بعض المظالم. ومن آثاره " البيمارستان " بين القصرين. مدة ملكه إحدى عشرة سنة وثالثة أشهر. ينظر: اليونيني، 
قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد )ت 726 هـ/1325م(، ذيل مرآة الزمان، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط2، 
1413هـ/1992م، ج4، ص5؛ ابن كثير، ، البداية والنهاية، ، ج17، ص559؛ ابن تغري بردي، مورد اللطافة فيمن ولي 

السلطنة والخالفة، تح: ج.د كاريل، بال.م، 1876 م، ص42 - ص 44؛ المقريزي، السلوك، تحقيق:محمد عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م ج2، ص218؛ العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد 
الملك المكي )ت1111هـ/1699م(، سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تح: عادل أحمد عبد الموجود 
- علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، بال.ت، ج4، ص25؛ فريد بك، محمد ابن أحمد، تاريخ الدولة 
العلية العثمانية، تح: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت - لبنان، ط1، 1419هـ/1998 م، ص86؛ الزركلي، خير الدين، 

األعالم قاموس تراجم، دار العلم للماليين، ط15، 2002 م، ج5، ص203 
امه سيورقوقيتيتي  لتولوي خان بن جنكيزخان،  الرابع  1293م(: وهو االبن  693 هـ/1259 -  قوبيالي خان)658 -   -2

سنة  في  العرش  تولى  الخطا،  وممالك  الشرقية  البالد  في  العسكرية  الحمالت  لقيادة  منكوخان  كلفه   ، بيكي، 
658هـ/1259م، في مدينة "مينك فو" في الصين، وكان يبلغ من العمر 46 سنة، وجريا على رسومهم وعاداتهم كتب 

األمراء واألنجال جميعهم وثائق خطية وركعوا اجالال وتعظيما له، انتخب خانا أعظم في ظل الصراع بينه وبين أخيه 
األصغر أريق بوقا، وأدى ذلك الى انقسام األسرة الحاكمة، بعد ان عقد اجتماعا في مدينة شانغ - تو أو " كي - بينغ 
- فو" في الصين، حضره معظم أعوانه وانتخبه المجلس خانا أعظم، تمكن قوبيالي خان من القضاء على تمرد أخيه 
أريق بوقا وأعوانه وانتزع منهم قراقورم سنة 662هـ/1263 م، ثم واجه تمرد قايدو واستمر الصراع قائما بينهما مدة 
واهتم  البريد،  ومحطات  القوافل  خانات  وانشاء  الطرق  كأصالح  الصين  في  عدة  ادارية  بأصالحات  وقام  طويلة، 
األراضي،  بزراعة  واالهتمام  األروائية  المشاريع  وتنفيذ  التجارية،  بالطرق  اهتمامه  عن  فضال  ومؤسساته،  بالقضاء 
وتعديل نظام الضرائب، وأعطى اهتماما كبيرا بالبناء والعمران، عمر مدينة خان باليق واتخذ منها عاصمة، وبنى القصور= 



- 56 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  صفحات من تاريخ المغول  |

واتهموه بخيانة شـريعة آبائه )1).
وبين  بينه  سيئة  العالقة  وبقيت  عدة،  مرات  والده  عرش  استرداد  ارغون  حاول 
خراسان،  لسكان  وظلمه  لتعسفه  ضده  اتخذها  التي  االجراءات  بسبب  تكودار  احمد 
وقتله وجيه الدين زنكي بن عز الدين طاهر المشرف على االمور االدارية والمالية فيها، 
لهذا تأمر سرًا مع اخي احمد تكودار " قونغرتاي" لقتله واالستيالء على السلطة، وعندما 

اكتشف هذه المؤامرة امر بقتل اخيه مما اثار حفيظة ابنائه وصمموا على الثأر البيهم)2).
الشورى  مجلس  قرار  نقض  محاولته  ضده  اثارته  التي  االخرى  العوامل  ومن 
القوريليتاي القاضي بانتزاع مصر من ايدي المسلمين، وبدال من تنفيذ هذا القرار تقرب 
معاهدة  معه  وعقد  االسالم  بأعتناقه  الذي رحب  مصر،  في  قالوون  الدين  من سيف 

صلح اساسها احالل الصفاء والمودة بينهما )3).
 -  658( الممتدة  السنوات  خالل  الصين  في  تحكم  استمرت  التي  بـ"يوان"  الصين  في  الحاكمة  اسرته  سميت  فيها،    =
772هـ/1259 - 1370م(، توفى سنة 693هـ/1293م.لمزيد من التفاصيل ينظر: الهمذاني، جامع التواريخ، الجزء الخاص 

كزيدة،  تاريخ  قزويني،  مستوفي  ص298؛   - ص220وص224وص225وص237  جنكيزخان،  خلفاء  بتاريخ 
ص587وص588؛ ميرخواند، مير محمد بن سيد برهان الدين خواوندشاه)ت904هـ/1498م(، تاريخ روضة الصفا، شيوه 
1339هـ، م5، ص195 - ص213؛  تهران،  ادبيات فارسي درسده نهم هجري، كتابفروشيهاي،  نظير در  شرونكارش كم 
عبد  فؤاد  د.  الصياد،  ص699وص707وص708؛  تركستان،  بارتولد،  ص183؛   - ص181  المغول،  تاريخ  عباس،  اقبال، 

المعطي، المغول في التاريخ، ص 216 - ص227؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص155 - ص183.
الباز،  السيد  د.  العريني،  ص270؛  اإلسالم،  الى  الدعوة  توماس،  سير  و.  أرنولد،  17؛  ص  ج4،  المختصر،  الفداء،  أبو   -1

الحرمين  مكتبتي  والمماليك،  المغول  تاريخ  في  محاضرات  موسى،  احمد  محمد  هياجنة،  304؛   - ص302  المغول، 
والعلوم والتكنلوجيا، اربد، بال.ت، ص56 - 57؛ تركماني، اسامة احمد، جولة سريعة في تاريخ االتراك والتركمان ما قبل 
االسالم وما بعده، دار االرشاد للنشر، سوريا، 2007م، ص224؛ محمد، صبحي عبد المنعم، سياسة المغول االيلخانيين 

تجاه دولة المماليك في مصر والشام )716 - 736هـ/1316 - 1335م(، العربي للنشر والتوزيع، 2001م، ص26.
تاريخ  سهيل،  د.محمد  طقوش،  ص451؛  ايران،  تاريخ  عباس،  اقبال،  ص238؛   - ص237  الفكر،  زبدة  الدوادار،   -2

المغول، ص236 - 237.
سرور، د.محمد جمال الدين، دولة بني قالوون في مصر الحالة السياسية واالقتصادية في عهدها بوجه خاص، دار   -3

الفكر العربي، بال.ت، ص 167؛ الجاف، د.حسن كريم، موسوعة تاريخ ايران السياسي من قيام الدولة الصفارية الى 
قيام الدولة الصفوية، الدار العربية للموسوعات، ط1، 1428هـ/2008م، م 2، ص299؛ محمد، صبحي عبد المنعم، 
د. ينظر:حمادة،  بين احمد تكودار والسلطان قالوون  المتبادلة  الرسائل  االيلخانيين، ص28؛ حول  المغول  سياسة 
محمد ماهر، الحروب الصليبية والغزو المغولي للعام االسالمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1402هـ/1982م، 

ص 368 - 381
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ان  ادرك احمد تكودار  بالتدخل، لذلك  اثار ذلك سخط قوبيالي خان وهدده 
بألقاء  فامر  ونائبه،  والبطريرك  النسطورية  الكنيسة  المسؤولين عن سخطه هم زعماء 
االم  الملكة  تدخلت  ان  بعد  اال  يطلق سراحه  ولم  السجن،  في  وايداعه  عليه  القبض 
انضم  ان  بعد  والسيما  تعقيدا،  ازدادت  االمور  ان  غير  لمساعدته،  خاتون  قوتوي 
الساخطون ضده مع ارغون، ولم تلبث الحرب االهلية ان نشبت بينهما، وكانت نتيجتها 
الى  في خراسان ورجع  تمرده ضده  ارغون  فاعلن  تكودار،  احمد  البداية لصالح  في 
 ،(3( سنة683هـ/1284م  قزوين)2)،  قرب  به  حلت  الهزيمة  ان  غير  العجمي)1)،  العراق 
واستسلم له فاخذه اسيرا معه وعاد الى تبريز، ونصحه االمراء بقتله غير انه رفض ذلك، 
وحاولت زوجته ووالدته وعدد من الخواتين مساعدته فطلبن منه العفو عنه، واطالق 
سراحه، وتوليته خراسان كما في السابق، فلم يجب لطلبهن، فضال عن اهانته الثني 
عشر اميرا من كبار امراء المغول، ومما زاد االمر سوءا قيامه بقتل اخيه قنغرطاي - كما 
للتآمر ضده والقضاء عليه، وفي مقدمتهم  اشرنا سابقا - ، مما دفع بعدد من االمراء 

العراق العجمي، سمي بذلك تميزًا عن عراق العرب وهو مايعرف به القسم االسفل مابين النهرين والمقصود به اقليم   -1

الجبال ويشتمل على مدن عدة هي قرمسين. وهمذان والري واصفهان، يحيط به من جهة الغرب اذربيجان ومن جهة 
الجنوب شيء من بالد العراق وخوزستان ومن جهة الشرق مفازة خراسان وفارس، ومن الشمال بالد الديلم وقزوين 
والري وهذه التسمية جاءت بعد سيطرة السالجقة على بغداد ونالوا لقب سلطان العراقيين بأمر من الخليفة العباسي، 
التفاصيل  المناطق. لمزيد من  الجبال اشتمل االسم كل هذه  اقليم  السلجوقي قضى كل وقته في  السلطان  ان  وبما 
ينظر: أبو الفداء، تقويم البلدان، ص408 - ص 413؛ مستوفي قزويني، نزهة القلوب، ص9 و ص51 و ص52 و ص56 
و ص60 و ص65 و ص85 و ص107 وص 127 و ص136 و ص200و ص 202؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، 

ص220و ص224.
قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون، مدينة مشهورة بينها وبين الّرّي سبعة وعشرون   -2

فرسخا وإلى أبهر اثنا عشر فرسخا، أول من أستحدثها سابور ذو األكتاف، فيها حصن قزوين يسّمى كشرين بالفارسية. 
ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص343، 342؛ القزويني، زكريا بن محمد بن محمود)ت 682هـ/1283م(، 

اثار البالد واخبار العباد، دار صادر، بيروت، بال.ت، ج1، ص435، 438
الدواداري، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك)ت 725هـ/1324م(، الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية وهو الجزء الثامن   -3

الفداء،  ابو  ص263؛  ج8،  م،  هـ/1971   1391 القاهرة،  هارمان،  ُأوْلِرخ  تح:  الغرر،  وجامع  الدرر  كنز  كتاب  من 
المختصر، ج4، ص14؛ العريني، د.السيد الباز، المغول، ص304
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االمير ججكب  الى  اوالد هندغور، وارسلوا  واروق، وقرمشي  بوقا،  الثالث  االخوة 
وشكوا له سياسة احمد تكودار واخبروه برغبتهم في القضاء عليه )1).

بوقا  ناق والقائد  ان ترك مهمة حراسته لعلي  بعد  غادر احمد تكودار خراسان 
الذي خطط لمؤامرة مع بعض االمراء لإلطاحة به وتنصيب ارغون، واقام حفال كبيرا 
وقدم مزيدا من الشراب لعلي ناق واالمراء حتى ثملوا فقتلهم جميعا واطلقوا سراح 
ارغون  ان جنود  اذربيجان، غير  الى  باألمر هرب  ارغون، وعندما علم احمد تكودار 
تعقبوه وقبضوا عليه وحملوه اليه وسلمه ألبناء اخيه قونغرتاي الذين اخذوا بثأر ابيهم 

منه في سنة 683هـ/1284 م)2).

ثالثا: توليه حكم ايلخانية المغول سنة 683 هـ/1284 م.:

جلس ارغون على عرش االيلخانية بعد مقتل احمد تكودار، فقد اجتمع االمراء 
المتآمرون والخواتين جميعهن في أذربيجان واتفقوا على توليته عرش المغول في بالد 
من  االبناء  اكبر  اخذ هوالجو  اذ  م،  683 هـ/1284  في سنة  االجتماع  فارس وعقدوا 
العرش، وطوق  اليسرى واجلساه على  يده  انبارجي  اليمنى واخذ  بيده  اسرة هوالكو 

الدواداري، الدرة الزكية، ج8، ص 264؛ الدوادار، زبدة الفكر، ص236 - 237؛ ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن   -1

لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  البشر،  اخبار  في  المختصر  تاريخ  تتمة  م(،  749هـ/1348  )ت  الفوارس  أبي  ابن  محمد 
بيروت، ط1، 1417هـ/1996م، ج2، ص224؛ العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي شهاب الدين 
 ،27 ج  هـ،   1423 ط1،  ظبي،  أبو  الثقافي،  المجمع  األمصار،  ممالك  في  األبصار  مسالك  م(،  749هـ/1348  )ت 
ص436؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص304؛ المقريزي، السلوك، م1، ج2، ص173 ابن تغري بردي، المنهل 

الصافي، ج 2، ص255؛ ؛ العريني، د. السيد الباز، المغول، ص304
ص297؛  م،   1992 ط3،  بيروت  الشرق،  دار  اليسوعي،  صالحاني  تح:أنطون  الدول،  مختصر  تاريخ  العبري،  ابن   -2

الزكية، ج8، ص264؛  الدرة  الدواداري،  الفكر، ص238؛  الدوادار، زبدة  4، ص205؛  الزمان، ج  اليونيني، ذيل مرآة 
1378، جلد سوم، ص178 - ص179؛ العزاوي،  رضائي، عبد العظيم، تاريخ ده هزار سالة ايران، تهران دار اقبال، 

عباس، تاريخ العراق بين احتاللين، ص320 - ص321؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص236 - 237؛ 
 Sykes P.M., History Of Persia, London, 1851, P:915.
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الكؤوس  وتناولوا  له  ركعوا  ثم  المتبعة  العادات  حسب  باألحزمة  اعناقهم  الجميع 
ارغون  بادر  واالفراح  االحتفاالت  من  فرغوا  ان  وبعد   ،(1( المناسبة  بهذه  واحتفلوا 
في  شرع  ثم  الرعية،  استمالة  بقصد  الممالك  اطراف  الى  الملكية  المراسيم  بإرسال 
توزيع االقطاعات والواليات، فاصدر امرا دعا فيه الناس الى المسالمة وعدم التعرض 
التباع االيلخان السابق احمد تكودار وفي مقدمتهم شمس الدين محمد الجويني )2)، 

ووزع االمارات على االمراء )3)، وهي على النحو االتي )4):
ولى االمير بايدو حفيد هوالكو خان حكم بغداد.  .1

الذهبي،  الفكر، ص238؛  زبدة  الدوادار،  المختصر، ج2، ص472؛  الفدا،  ابو  التواريخ، م2، ج2، ص126؛  الهمذاني، جامع   -1

تاريخ االسالم، ج51، ص 399؛ اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص451؛ محمد، صبحي عبد المنعم، سياسة المغول االيلخانيين، 
ص29؛ فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص171؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص 238

شمس الدين محمد الجويني: عين وزيرًا لهوالكو سنة 661هـ/1262م، بعد مقتل الوزير سيف الدين بيتكجي وأطلق يده   -2

 -  661( سنة   )21( قرابة  المغولية  اإلمبراطورية  في  األول  الرجل  أصبح  وقد  وضبطها  وترتيبها  وعقدها  األمور  حل  في 
683هـ/1262 - 1284م( أي في األيام األخيرة لحياة هوالكو وأوالده من بعده أباقا وتكودار، فرض شمس الدين سيطرته 

على كل البالد التي تقع غربي جيحون وبلغ من الغنى حدًا ال يمكنه حصره وسجلت كتب التاريخ حكاياته وأخبار كرمه 
ودونت بعض أشعاره توضح مدى محبته للشعراء، أغلق أبواب الظلم وفتح أبواب العدل والكرم عمل هو وآخوه عطا 
ملك على أزدهار الدولة في عهد أباقا، وكان من أكفأ الوزراء والعمال الفرس، اشتهر بالحكمة والتواضع ولم يناظره أحد 
في عهده في كفاءته وتدبيره وجالله وثروته وخلده الشاعر سعدي الشيرازي هو وأخاه عطا ملك في قصائد عدة له، قتل 
النهر في أذربيجان وقتل معه أوالده األربعة  683هـ/1284م، في بلدة أهر وعلى ضفة  4 شعبان سنة  بأمر من أرغون في 
وحفيده علي ودفنوا جميعهم في منطقة جرنداب في تبريز. لمزيد من التفاصيل ينظر: الجويني، تاريخ جهانكشاي، ج1، 
مقدمة المصحح وص34 وص36 وص37؛ الهمذاني، جامع التواريخ، م2، م1، ص33 وم2، ج2، ص12 وص13 وص61 
وص63 وص65 ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 
ص444؛  إيران،  تاريخ  عباس،  إقبال،  ص88؛  ج51،  اإلسالم،  تاريخ  الذهبي،  ص301؛   - ص300  1424هـــ/2002م، 

الله  فضل  الدين  رشيد  الكبير  المغول  مؤرخ  المعطي،  عبد  فؤاد  د.  الصياد،  وص456؛  وص452  وص448  وص445 
الهمذاني، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1386هـ/1967م، ص59 وص61 وص118 وص181؛ جمال 
الدين، د. محمد السعيد، عالء الدين عطا ملك الجويني، حاكم العراق بعد انقضاء الخالفة العباسية في بغداد، مصر، ط1، 
1402 هـ/1982م، ص63 - ص65؛ العزاوي، عباس، التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان)601هـ/1204م - 

941هـ/1534م(، شركة التجارة للطباعة، بغداد، 1376هـ/1957م، ص105 وص108 - ص110. 

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128؛ المقريزي، السلوك، م1، ج1، ص241؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ   -3

المغول، ص 239.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128؛ المقريزي، السلوك، م1، ج1، ص241؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ   -4

المغول، ص 239.
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1294م(،   - 694هـ/1291   -  690( كيخاتو  واالمير  هوالجو  االمير  ولى   .2
والية بالد الروم.

وعين  وقومس)3)،  ومازندران)2)،  والري)1)،  خراسان  غازان  االمير  ولى   .3
االمير نوروز بن ارغون اغا نائبا له)4).

الري: مدينة كبيرة لها رساتيق عدة فيها الحصن والمسجد الجامع وهي عامرة لها ابواب عدة منها باب الطاق وباب   -1

هشام شرب اهلها من عيون كثيرة موقعها على جادة طريق خراسان، أهلها اخالط من عرب وعجم، وعرفت فيما بعد 
باسم المحمدية ألن المهدي)158 - 169هـ/774 - 785م(، نزلها في خالفة المنصور)136 - 158هـ/753 - 774م(، 
مياه البلد كثيرة لذلك كثرت ثماره واشجاره. لمزيد من التفاصيل ينظر: اليعقوبي، أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب 
بن واضح )ت292هـ/904م(، البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، بال.ت، ص15؛ ابن حوقل، صورة االرض، 
ج2، ص363؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط2، 1416هـ/1995م، ج3، ص 116؛ القزويني، ، 
اثار البالد، ص 376؛ الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت900هـ/1494م(، الروض المعطار 

في خبر االقطار، تح: احسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط2، 1401هـ/1980م، ص 378 - ص379.
مازندران: بعد الزاي نون ساكنة ودال مهملة وراء وآخره نون أسم لوالية طبرستان، فبعد اجتياح المغول بالد المشرق   -2

اإلسالمي أختفى أسم طبرستان وحل محله أسم مازندران وربما اشتمل أسم مازندران " إقليم جرجان" المجاور له 
ولهذا ذكر أن قاعدته كانت جرجان ومنذ ذلك الوقت أصبح أسم طبرستان ومازندران مترادفين وذكر أنه لم يعلم أحد 
من األولين ذكره ولم يعلم متى استخدم هذا االسم ومن الجدير بالذكر أن أسم طبرستان كان يطلق على الجبال العالية 
الى  دلتا سفيد رود  للبحر والممتدة من  المحاذية  المنخفضة  الضيقة من األرض  الرقعة  بوجه خاص ويشتمل على 
جنوب شرقي بحر قزوين وظهر أسم مازندران داالً في بداية األمر على هذه األراضي المنخفضة أيضًا ثم أطلق فيما 
المناطق الجبلية أيضًا وميزة هذا اإلقليم كثرة األمطار وطول فصل الشتاء، ويجري في وسط اإلقليم نهر  بعد على 
وتحيطه الجبال من كل جانب فضاًل عن وجود المساحات الواسعة من السهول وتوجد فيها أنواع األشجار، والسيما 
البالد،  آثار  القزويني،  البلدان، ج5، ص41؛  الحموي، معجم  ياقوت  ينظر:  فيه.  الذي يكثر  الخلنج  الجوز وخشب 
ص403؛ ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي)ت739هـ/1338م(، مراصد االطالع على اسماء االمكنة 
احمد  امين  رازي،  ص1219؛  ج3،  1412هـــ،  ط1،  بيروت،  الجيل،  دار  البجاوي،  محمد  علي  تح:  والبقاع، 
ادبية،  اقليم، تصحيح وتعليق جواد فاضل، كتابفروشي على اكبر علمي وكتابفروشي  )ت1010هـ/1601م(، هفت 

جلد دوم، بال.ت، ج3، ص125؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص411.
قومس:بالضم ثم بالسكون وكسر الميم كورة كبيرة واسعة في االقليم الرابع وهي تعريب كومس، تشتمل على مدن   -3

وقرى ومزارع قصبتها دامغان وهي بين الري ونيسابور ومن مدنها المشهورة بسطام وبيار، وهي كورة رحبة نزهة حسنة 
الفواكه وهي ثمانون فسخًا في سبعين واكثرها جبال قليلة المدن خفيفة االهل كثيرة االنعام ثقيلة الخراج معتدلة الهواء، 
اهلها مقاتلون، ترتفع منه الثياب القومسية والفواكه التي ال مثيل لها في العالم تحمل الى جرجان وطبرستان، ويرفع منه 
اكسية معروفة تحمل الى البلدان كما يخرج منه الفؤوس واالمساح والطيالسة من الصوف. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
الممالك، ص206،  البلدان، ص256؛ االصطخري، مسالك  اليعقوبي،  المسالك والممالك، ص244؛  ابن خرداذبة، 
ص210 وص 211؛ ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص380؛ مؤلف مجهول حدود العالم، ص155؛ المقدسي، أحسن 

التقاسيم، ص353 وص354 وص 365 وص 367؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص414. 
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128؛ المقريزي، السلوك، م1، ج1، ص241؛ طقوش، محمد سهيل، تاريخ   -4

المغول، ص 239.
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ولى االمير بوقا منصب الوزارة )1).  .4
ولى اروق حكم العراق العجمي وديار بكر)2).  .5

ولى عمه اجاي والية كرجستان)3)، واالمير كينشو مساعدًا له )4).  .6

رابعا:سياسته الداخلية:

اتخذ ارغون سياسة حازمة ضد خصومه عقابًا لهم على موقفهم ضده، ففي سنة 
683هـ/1284م، حضر االمير كينشو وجوشكاب الرافضين لتوليته الحكم )5)، فاجتمع 

ارغون وبقية االمراء، وحققوا مع ابوكان بن شيرامون نويان بن جورماغون واصدروا 
بعدم   - سابقا  اشرنا  كما   - اوامره  واصدر  تكودار،  لمساندته  بحقه  االعدام  حكم 
التعرض لشمس الدين الجويني صاحب الديوان )6)، الذي هرب نحو اصفهان )7)، ولما 

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128؛ المقريزي، السلوك، م1، ج1، ص241؛ طقوش، محمد سهيل، تاريخ   -1
المغول، ص 239.

ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص301؛ المقريزي، السلوك، م1، ج2، ص173  -2

كرجستان، " جورجيا " حاليًا: قصبتها تفليس تقع في اعالي نهر الكر، لها سوران، وهي مدينة حصينة، لها ثالثة ابواب،   -3

وفيها حمامات عدة، ماؤها حار من غير نار، وهي ذات ارض خصبة كثيرة الخيرات رخيصة االسعار، يزيد رخاؤها 
على سائر البلدان والنواحي الخصبة.لمزيد من التفاصيل ينظر: ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص340 - ص341؛ 
تقويم  الفدا،  ابو  ص376؛   - ص375  ج2،  التقاسيم،  احسن  المقدسي،  ص185؛  الممالك،  مسالك  االصطخري، 
بلدان  كي،  لسترنج،  وص109؛  وص108  ص85  القلوب،  نزهة  قزويني،  مستوفي  وص403؛   - ص402  البلدان، 

الخالفة الشرقية، ص216.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128  -4

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 127.  -5

الجويني، تاريخ جهانكشاي، المقدمة، ص3؛ الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 127؛ زكي، د. ايمان محمد،   -6

االسرة الجوينية في زمن المغول، دار االفاق العربية، القاهرة، ط1، 2014، ص 102؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ 
المغول، ص238؛ مكاريوس، شاهين، تاريخ ايران، دار االفاق العربية، القاهرة، 1442هـ/2004م، ص98

اصفهان: هي من مدن اقليم خراسان لها مدينتان احداهما تدعى جي وهي ناحية اصفهان القديمة وتعرف بشهرستان   -7

وهي على شاطئ نهر زندرون، اما الثانية ُيقال لها اليهودية، اهلها اخالط من العجم والعرب وعربها من قبائل ثقيف 
الزعفران والفواكه=  ايضًا  البريسم والوشي والقطن، وبها  الثياب، والسيما  المدينة بصناعة  وتميم وخزاعة، تشتهر 
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كشف سكانها امره ارادوا اعتقاله، والسيما بنتاي حاكم يزد )1) وشحنة المدينة، ولما 
علم الصاحب الجويني بهذه النوايا خرج من المدينة بحجة انه يريد الزيارة فاتجه نحو 
الى  بالتوجه  المقربين  من  عدد  ونصحه  هناك،  الشريف  بالمشهد  ونزل   ،(2( قم  مدينة 
واترك  ارحل  ان  المصلحة  من  )ليس  قائال:  ذلك)4)،  رفض  انه  غير  هرموز)3)،  جزيرة 
استطعت  فان  الحضرة  الى  نتوجه  ان  الصواب  وانما  المغول  ايدي  في  اسرى  اوالدي 
فسأرضى  واال  المراد  فهو  بوقا  االمير  صديقي  بواسطة  خان  ارغون  خاطر  استرضاء 

بقضاء الله واسلم اليه االمر( )5).

= تجلب فواكهها الى العراق وبلدان اخرى، بها نواح نزهة ورساتيق حسنة، لها ايضًا مياه جارية من اودية وعيون. 
لمزيد من التفاصيل ينظر: اليعقوبي، البلدان، ص85 - ص88؛ ابن رسته، أبو علي احمد بن عمر )ت 290هـ/902م(، 
 - ص151  1419هـــ/1998م،  ط1،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  منصور،  خليل  حواشيه  وضع  النفيسة،  االعالق 
ص163؛ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص20 - ص21 و ص58؛ االصطخري، مسالك الممالك، ص198 - 

ص199؛ مؤلف مجهول، حدود العالم، ص107؛ المقدسي، احسن التقاسيم، ص386 - ص389. 
يزد:بفتح أوله، وسكون ثانيه، ودال مهملة، مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس ثم من كورة   -1

إصطخر وهو اسم للناحية وقصبتها يقال لها كثة، بينها وبين شيراز سبعون فرسخا، آهلة كثيرة الخيرات والغالت والثمرات. 
بها صناع الحرير السندس في غاية الحسن والصفاقة، يحمل منها إلى سائر البالد ينظر: اليعقوبي، البلدان، ص87؛ االصطخري، 

المسالك والممالك، ج77؛ ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص266؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص435.
:بالضم، وتشديد الميم، وهي كلمة فارسية:مدينة تذكر مع قاشان، وطول قم أربع وستون درجة، وعرضها أربع وثالثون  ُقمُّ  -2

درجة وثلثان، وهي مدينة مستحدثة إسالمية ال أثر لألعاجم فيها، وأول من مّصرها طلحة بن األحوص األشعري، وبها آبار 
ليس في األرض مثلها عذوبة وبردا، وأبنيتها باآلجّر، وفيها سراديب في نهاية الطيب، ومنها إلى الّري مفازة سبخة فيها 
رباطات ومناظر ومسالح، وهي خصبة وماؤهم من اآلبار وهي ملحة في األصل فإذا حفروها صيروها واسعة مرتفعة ثم 
تبنى من قعرها حتى تبلغ ذروة البئر فإذا جاء الشتاء أجروا مياه أوديتهم إلى هذه اآلبار وماء األمطار طول الشتاء فإذا استقوه 

في الصيف كان عذبا طيبا، فيها فواكه وأشجار وفستق وبندق. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص397
هرموز: بضم أوله، وسكون ثانيه، وضم الميم، وآخره زاي،: هرمز من أسماء العجم، هرمز يهرمز، وهرمزته: لوكه لقمة   -3

في فيه ال يسيغها فهو يديرها في فيه، وهرمز: على بعد نصف فرسخ من البحر األعظم. موضع حار جدا، كثيرة النخل.
مدينة في البحر إليها خور وهي على ضفة ذلك البحر وهي على بّر فارس، وهي فرضة كرمان إليها ترفأ المراكب ومنها 
تنقل أمتعة الهند إلى كرمان وسجستان وخراسان، ومن الناس من يسميها هرموز، بزيادة الواو. وهرموز خليج من البحر 
كتب عنده خليج هرموز يعرف بالجير لمزيد من التفاصيل ينظر:االصطخري، المسالك والممالك، ص98؛ ابن حوقل، 

صورة االرض، ج2، ص307؛ مؤلف مجهول، حدود العالم، ص142؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص402 
ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ، ج1، ص189؛ الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128.  -4

ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ج1، ص189؛ الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128.  -5
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وفي هذه االثناء وصل عدد من االمراء والوجهاء في الدولة وفي مقدمتهم امام 
الدين القزويني)1)، واالتابك يوسف شاه لور)2) وقوماري، وتفقدوا احواله )3)، وقال له 
قوماري ان ارغون يقول:)حيث ان الله تعالى قد شملني برعايته ومنحني تاج ابي الطيب 
الذكر وعرشه فاني قد عفوت عن ذنوب كل من اذنب فاذا بادر صاحب الدين بالحضور 
الينا شملناه بعطفنا، فارتحل صاحب الديوان لذلك االمر( )4)، وفي سنة 683هـ/1284م 
التقى ببوقا واصطحبه معه الى ارغون ليؤدي فروض الوالء والطاعة له، غير انه لم يأبه 
به كثيرًا ولم يبد غضبه عليه، ثم اخذ بعض االمراء بالتأثير على بوقا للنكاية بالجويني، 
ومن هؤالء األمراء علي تمغاجي، وفخر الدين المستوفي، وحسام الدين الحاجب، 
واكدوا له انه سوف ينافسه لمكانته، وظل االمر على حاله حتى صدر االمر في ارجان)5)، 

إمام الدين القزويني: قاضي القضاة الشامية أبو القاسم عمر بن عبد الرحمن القزويني الشافعي كان مجموع الفضائل،   -1

ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد  699هـ/1299م.  سنة  اآلخر  ربيع  في  أسبوع  بعد  بالقاهرة  متواضعا.وتوفى  الشكل،  تام 
دار  الحفاظ،  تذكرة  الذهبي،  ص166؛  ج18،  1427هـ/2006م،  القاهرة،  الحديث،  دار  النبالء،  اعالم  سير  الذهبي، 
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ/1998م، ج4، ص 185؛ الذهبي، العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، بال.ت، ج3، ص401؛ اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد 
يعتبر في حوادث  ما  اليقظان في معرفة  الجنان وعبرة  بن أسعد بن علي بن سليمان )ت768هـ/1366م(، مرآة  الله 
ج4،  1417هـ/1977م،  ط1،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  المنصور  خليل  حواشيه،  وضع  الزمان، 

ص174؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج8، ص192؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج7، ص787.
وأكرمه.ينظر:ابن  حسنا  قبوال  فقبله  الرغون  الطاعة  قدم  باللور.  يسّمون  األكراد  من  طائفة  كبير  لور:  شاه  يوسف   -2

العبري، تاريخ مختصر الدول، ص278
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128 - 134؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج 4، ص227؛ النويري، احمد بن عبد   -3

1332هـ، ج7، ص410؛  المصرية، مصر،  الكتب  دار  االدب،  فنون  في  االرب  نهاية  الوهاب، )ت732هـ/1331م(، 
اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص452

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128 - 134؛ اليونيني؛ ذيل مرآة الزمان، ج 4، ص227؛ النويري، نهاية االرب،   -4

ج7، ص410؛ اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص452
أّرجان: مدينة كبيرة كثيرة الخير، بها نخيل كثيرة وزيتون وفواكه الجروم والّصرود، وهي برّية بحرية، سهلّية جبلّية،   -5

ماؤها يسيح بينها وبين البحر مرحلة، وبينها وبين شيراز ستون فرسخا، وبينها وبين سوق األحواز ستون فرسخا، وأول 
من  افتتح  الروم،  وغزا  جاماسب  أخيه  من  الملك  استرجع  لما  العادل،  أنوشروان  والد  فيروز  بن  قباذ  أنشأها،  من 
عليها  أطلق  واألحواز  فارس  حّد  بين  مدينة  ببناء  وأمر  الروم،  أيدي  في  وكانتا  وآمد  مّيافارقين  مدينتين:  ديار بكر 
اسم أبز قباذ، ثم سميت فيما بعد أّرجان، وأسكن فيها سبي هاتين المدينتين. ينظر: ابن الفقيه الهمذاني، البلدان، = 
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بمقاضاة الجويني واجباره على دفع الفي تومان )1)، من الذهب، فارسل رسالة الى 
فيها  يقول  له  اخرى  رسالة  ارسل  ثم  الكافي)2)،  المال  امتالكه  عدم  له  مؤكدا  بوقا 
)ايها االمير ال تعمل على ايذائي وال تعلم الملك قتل الوزراء فانهم اليوم يقتلونني 
الطرفين  بين  عدة  مراسـالت  وبعد   ،(3( ذلك(  من  فتأكد  ايضًا  يقتلونك  ما  وسرعان 
سنة  في  النهر  ضفة  على   ،(4( اهر  مدينة  باب  في  بحقه  االعــدام  حكم  صدر 
تمغاجي،  علي  االمير  قبله  وسجنوا  تبريز  في  ابنه  واعتقلوا   ،(5( 683هـ/1284م 

من  يبدو  تبريز)6)،  ميدان  في  يحيى  ابنه  وقتلوا  وامتعته،  ممتلكاته  على  واستولوا 

التقاسيم، ص425؛  المقدسي، احسن  1416هـ/1996م، ص406؛  بيروت ط1،  الكتب  الهادي، عالم  = تح: يوسف 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص142 - ص143؛ القزويني، اثار البالد، ص141.

طومان، أو" تومان": وهي الفرقة العسكرية في الجيش المغولي المؤلفة من عشرة االف جندي، وينقسم كل تومان   -1

الى عشرة ألوية قوام كل منها الف جندي، وتنقسم كل من هذه االلوية الى عشرة فصائل قوام كل منها مئة جندي، 
التواريخ،  الهمذاني، جامع  ينظر:  التفاصيل  افراد. لمزيد من  الى عشرة كتائب قوام كل منها عشرة  وتنقسم كل مئة 
الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان، ص182 وهامشها؛ القلقشندي، صبح االعشى، ج6، ص33؛ اقبال، عباس، 
تاريخ ايران، ص391؛ اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص123؛ القزاز، د. محمد صالح داود، الحياة السياسية، هامش 
ص48؛ بارتولد، تاريخ الترك، ص222؛ العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج1، ص131 وص132؛ الصياد، د. فؤاد عبد 

المعطي، المغول، هامش ص112 وص361.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128 - 134؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج 4، ص227؛ النويري، نهاية االرب،   -2

ج7، ص410؛ اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص452
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128 - 134؛ اليونيني؛ ذيل مرآة الزمان، ج 4، ص227؛ النويري، نهاية االرب،   -3

ج7، ص410.؛ اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص452
َأْهُر:بالفتـح ثـم السـكون، وراء: مدينـة عامـرة كثيـرة الخيرات مـع صغر رقعتهـا، من نواحـي أذربيجان بيـن أردبيل   -4

وتبريـز، ويقـال ألميرها ابن بيشـكين ومنها إلـى مدينة ورزقان أربـع مراحل. لمزيد مـن التفاصيل ينظر: االدريسـي،  
نزهـة المشـتاق، ج2، ص824؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج1، ص283؛ ابـن عبد الحق، مراصـد االطالع، 

ج1، ص134
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 128 - 134؛ اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج 4، ص227؛ النويري، نهاية االرب،   -5

ج7، ص410؛ اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص452 
الحسني  الدين  همام  بن  الدين  غياث  خواندمير،  134؛   -  128 ص  ج2،  م2،  التواريخ،  جامع  الهمذاني،   -6

)ت942هـ/1535م(، دستور الوزراء، باتصحيح:ومقدمة سعيد نفيسي، دار اقبال، بال.ت، ص288 - 289؛ فهمي، عبد 
السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران، دار المعارف، القاهرة، 1981، ص173
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الدين  شمس  حيال  وعوده  في  صادقا  يكن  لم  ارغون  ان  الروايات  هذه  خالل 
بوقا  فأكرم  قوبيالي  االكبر  الخان  بأمر  حدث  الذي  وان  االمراء،  وبعض  الجويني 
الذي ساعده في القضاء على احمد تكودار ووضع حد النتشار االسالم الذي بات 
اذ وجد في  ارغون ال يختلف عن موقفه  المغولية، وان موقف  يهدد االمبراطورية 

عروشهم. يهدد  خطر  المسلمين  تقريب 

خامسا: موقفه من وزيره بوقا:

ذكرنـا سـابقا تولي بوقا شـؤون الـوزارة اكرامًا لـه واعترافًا بجهوده فـي القضاء 
علـى احمـد تكودار، وعظمت سـطوته حيـن منحه قوبيـالي خان لقب االميـر الكبير 
تقديـرًا لجهـوده، فبدأ يتصرف في شـؤون الدولة كيفما يشـاء حتـى ان أوامر االيلخان 
لـم تكـن تنفـذ مـا لـم تختـم بخاتمـه االحمـر، وزاد نفـوذه وبلـغ الـذروة بعـد مقتل 
منافسـه شـمس الديـن الجوينـي وأظهـر غـروره، ونظـر الـى حاشـية ارغـون بعيـن 
االزدراء واالحتقـار ممـا ألـب عليـه هـؤالء فعملـوا علـى االيقـاع بـه، ومـن اهم من 
سـعى الـى ذلك طغـان بـن طراغـان، وصـدر الدين احمـد الزنجانـي نائـب طغاجار 
فـي حكـم اقليـم فـارس، والطبيـب اليهـودي سـعد الدولـة، طبيـب ارغـون ومـن 
المقربيـن اليـه ويشـرف علـى عـالج االسـرة الحاكمـة، وسـمت منزلته بعـد ان اخبر 
ارغـون اسـراف النواب والكتـاب الموال البالد، واسـتيالء بوقـا واقربائـه عليها دون 

ان يتركوا شيئًا منها يصل الى خزينة الدولة)1).

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص1140 - 144؛ مستوفي قزويني، ، تاريخ كزيدة، ص 598؛ اقبال، عباس، تاريخ   -1

الدولة  تاريخ  العزيز،  عبد  السالم  عبد  فهمي،  ص241؛  المغول،  تاريخ  سهيل،  محمد  د.  طقوش،  ص453؛  ايران، 
المغولية في ايران، ص173.
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فارسـل االيلخان ارغون سـعد الدولة اليهودي)1) الى بغداد عام 686هـ/1287م 
لتقييـم االعمـال الماليـة وتحصيـل المتأخـرات، فجمع باقـي العام الماضـي وخارج 
العـام الجديـد خـالل مـدة وجيـزة، فأعجـب ارغـون بعملـه وخلـع عليـه، وتأكد ان 
اروق اخـا بوقـا يتحمـل مسـؤولية تـردي الوضع المالـي في بغـداد، واسـتيالئه على 
االمـوال لنفسـه، فعزله وعين سـعد الدولـة اليهودي ليتولى مسـؤولية احصـاء الدخل 
والخـرج فـي بغـداد )2)، ان هذه االتهامـات التي وجهت الـى اروق وجهـت الى اخيه 
بوقـا فـي الوقـت نفسـه، فتغيـر موقـف االيلخان حيالـه ووضع حـدا لسـلطته، وعزل 
نوابـه وعمالـه مـن مناصبهـم في الديـوان، وبذلـك اضحى موقـف بوقا حرجـا جدًا، 
وبـدأ بالعمـل علـى االطاحة بـه، فبعث رسـله الـى األمير جوشـكاب حفيـد هوالكو 
وزوده بوثيقـة تتضمـن اسـماء االمـراء المتعاونيـن معـه ليثـق بـه، غير ان جوشـكاب 
اعطـى الوثيقـة الرغـون واطلعه علـى المؤامرة، فثـارت ثائرتـه وامر باعتقالـه وتنفيذ 
حكـم االعـدام بحقـه، فقتله جوشـكاب فـي ذي الحجة سـنة 687هــ/1288 م وتتبع 

انصاره وقبض على اخيه اروق وقتله ايضًا )3).

سـعد الدولـة مسـعود الطبيـب والوزيـر اليهـودي: أصلـه مـن أبهـر مـن كور عـراق العجـم و لـه دور بارز فـي عهد   -1

أرغـون إذ كان طبيبـه الخـاص ومنحه منصب الوزارة فأسـتبد باألمـور إذ قرب اليهود بعد أن اسـتبعد المسـلمين من 
تلـك الوظائـف فعانـوا مـن سـوء سياسـته التي بينـت وبشـكل واضح عـن حقده وكرهـه لهـم، فحقد عليـه الجميع 
واسـتغلوا مـرض أرغـون فالحقوه ومعهـم مجموعة مـن األمراء الحانقيـن عليه فقتلـوه. لمزيد مـن التفاصيل ينظر: 
الهمذانـي، جامـع التواريـخ، م2، ج2، ص128 - ص 134؛ مسـتوفي قزوينـي، تاريـخ كزيـدة، ص598؛ المقريـزي، 
السـلوك، م1، ج2، ص173؛ الشـيرازي، تاريـخ وصـاف، ص141؛ فهمـي، عبـد السـالم عبـد العزيـز، تاريـخ الدولة 

المغولية في إيران، ص177؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول العظام، ص242.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص1140 - 144؛ مستوفي قزويني، ، تاريخ كزيدة، ص 598؛ طقوش، د.محمد   -2

الدولة  تاريخ  العزيز،  عبد  السالم  عبد  فهمي،  ص53؛  ايران،  تارخ  عباس،  اقبال،  ص241؛  المغول،  تاريخ  سهيل، 
المغولية في ايران، ص173.

طقوش،  599؛   -  598 ص  كزيدة،  تاريخ  قزويني،  مستوفي  145؛   - ص144  ج2،  م2،  التواريخ،  جامع  الهمذاني،   -3

ايران،  المغولية في  الدولة  تاريخ  العزيز،  السالم عبد  242؛ فهمي، عبد  المغول، ص241 -  تاريخ  د.محمد سهيل، 
ص173
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االمير  مقدمتهم  وفي  بالفرار  فالذوا  االمر  استفحال  من  االمراء  بقية  وخشي 
نوروز بن ارغون اغا احد المقربين من بوقا والمشرف على خراسان )1).

سادسا: موقفه من االمير جوشكاب:

بعـد اعـدام الوزيـر بوقـا سـنة 687هــ/1288م، اهتم االيلخـان ارغـون باألمير 
جوشـكاب وشـمله بعطفـه غيـر انه اختلـف معه فيمـا بعد حيـن علم بعـدم اخالصه، 
فقـرر الرحيل الى الشـام، فارسـل ارغون عـددا من االمراء فـي اثره ألعادتـه فادركوه 
علـى ضفـاف نهـر قرمـان بيـن ارزن)2) وميافارقيـن)3)، فقتلهـم وفـر هاربـًا غيـر انهـم 
قبضـوا عليـه بعـد ثالثـة ايـام واحضروه اليـه فـي الخامس عشـر من جمـادي االولى 

688هـ/1289م وامر بقتله )4).

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص144 - 145؛ طقوش، د.محمد سهيل تاريخ المغول، ص241 - 242  -1

أرزن: مدينة مشهورة من مدن ارمينية بقرب خالط قديمة البناء بينها وبين ميافارمين سبعة فراسخ، فتحها عياض بن   -2

غنم على مثل صلح الرها، وهي مدينة كبيرة مشهورة كثيرة األسواق والعمران سهلية جبلية، َوِهي َمِدينَة عامرة وجميلة 
ينظر:ابن  إرمينية  نواحي  أعمر  من  وكانت  حصينة،  قلعة  ولها  جميَلة،  وأسواق  وأشجار  وبساتين  َجاِرَية  َأنَهار  فِيَها 
البالد،  آثار  القزويني،  ص150؛  ج1،  البلدان،  معجم  الحموي،  ياقوت  ص96؛  الممالك،  و  المسالك  خرداذبة، 

ص494؛ الحميري، الروض المعطار، ص26
ميافارقين:مدينـة حولهـا سـور تقـع علـى الحد بيـن أرمينية وجزيـرة الـروم، ، و بين حـدود الجزيرة وحـدود أرمينية   -3

وبعـض النـاس يـرى أنهـا من أرمينيـة وآخـرون يعدونها من بـالد الجزيرة فـي ديار بكر وهـي من شـرقي دجلة على 
مرحلتيـن منهـا يفصلهـا َعـن أخـالط َثَمانَِية َوِعْشـُروَن فرسـخا وبينها وبين آمد خمسـة فراسـخ، وهي منيعة مسـورة 
حصينـة وليسـت بالكبيـرة، وهـي كثيرة الناس، والبسـاتين تسـقى مـن اآلبار ومـن عيون، وداخـل مدينتهـا عين ماء. 
نزهـة  االدريسـي،  العالـم، ص166؛  مؤلـف مجهـول، حـدود  ينظر:ابـن حوقـل، صـورة االرض، ج2، ص344؛ 
المشـتاق، ج2، ص825؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج3، ص235؛ ابـن الـوردي، سـراج الديـن أبو حفص 
عمـر بـن المظفـر البكـري )ت852هــ او 861هــ/1447م او 1457م(، خريـدة العجائب وفريـدة الغرائـب، تح: انور 
محمـود زناتـي، مكتبة الثقافـة االسـالمية، القاهـرة، ط1، 1428هــ/2008م، ص110؛ الحميري، الـروض المعطار، 

ص267.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص149   -4
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في  تمرد  الذي  نوروز  بتأييد  يشموت  بن  وقرانوقاي  هوالجو  االميران  وُأتهم 
خراسان، فقبض عليهما بتأثير من اوردوقيا احد اتباع قرانوقاي وبعثوا بهما الى قلعة 

كرد كوة)1)، وقتلوهما في سنة 688هـ/1289م )2).

سابعا: سياسته الخارجية:

الذي  الوقت  في  اباقا  االيلخان  وفاة  بعد  االيلخانيين  المغول  قوة  تراجعت 
تعاظمت فيه المماليك ال بل اصبحت اكبر قوة ضاربة في الشرق االدنى، لذلك حرص 
ان  غير  المقدس،  بيت  على  واالستيالء  منهم  الشام  بالد  وانتزاع  قتالهم  على  ارغون 
الفترة  هذه  في  وحده  المماليك  مواجهة  باستطاعته  كان  هل  هو  ُيسأل  الذي  السؤال 
وتحقيق اهدافه في السيطرة على بالد الشام وبيت المقدس ؟ ام انه اتجه الى حلف اخر 
اهدافه تلك دفعته لالتجاه صوب  ان  نقول  ألجل ذلك؟ ولإلجابة على هذه االسئلة 

االوربيين للتحالف معهم ضد المماليك.
اثارت انتصارات المماليك غضب اوربا السيما بعد سقوط الممالك الصليبية 
االقليمية ومشكالتهم  بحروبهم  فيه  انهمكوا  الذي  الوقت  في  الشام  بالد  في  المهمة 

كردكوه:او صحراء وركوه، او " ابرقوه"، او " ابرقويه": هي من نواحي اصفهان على نحو عشرين فرسخا، كان اهل   -1

بالد فارس يسمونها وركوه ومعناها فوق الجبل، او على الجبل، وهو بلد مشهور في بالد فارس من كورة اصطخر 
قرب يزد، وهي مدينة حصينة كثيرة الزحمة مشتبكة البناء والغالب على بنائها االزاج، ليس حولها شجر وال بساتين اال 
بالتجارات،  مدينة مقصودة  الرماد، وهي  من  بها جبل عظيم  ان  وُيقال  االسعار،  عنها، وهي خصبة رخيصة  َبُعَد  ما 
وعليها سور من تراب وفيها مزارع الحنطة والحبوب، وُينسب اليها الفقيه ابا الحسن هبة الله بن الحسن بن محمد 
احسن  المقدسي،  ص125؛   - ص101  الممالك،  مسالك  االصطخري،  ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد  االبرقوهي. 
البلدان، ج1، ص69و  الحموي، معجم  ياقوت  429؛  المشتاق، ج2، ص  نزهة  االدريسي،  التقاسيم، ج2، ص437؛ 
ص70 وج5، ص373؛ ابو الفدا، تقويم البلدان، ص336و ص337؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص320 - 

ص321 و ص331.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص149.  -2
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خطة  واقتضت  صليبي،  مغولي  حلف  إليجاد  ماسة  بحاجة  كانوا  لذلك  الداخلية، 
الطرفان شن هجوم مشترك في وقت واحد، فأغار المغول على بالد الشام، بينما اغار 
بالد  في  المماليك  امالك  تقسيم  على  الطرفان  واتفق  ودمياط،  عكا  على  الصليبيون 

الشام فتكون حلب ودمشق من نصيب المغول ويستأثر النصارى ببيت المقدس )1).
والسعي  االرمن  ومساعدة  المسلمين  مواجهة  هي  الحلف  اهداف  ان  واسلفنا 
خطة  لوضع  والبابوية  المغول  بين  الرسل  توافدت  لذلك  المقدس  بيت  الستعادة 
لمحاربة المماليك، وعقدوا اتفاقية مع ملك ارمينيا الصغرى تضمنت استرداد االراضي 
المقدسة من ايدي المسلمين، وفي عام 684هـ/1285م ارسل ارغون رسالة الى البابا 
هونوريوس الرابع )2) )684 - 686 هـ/1285 - 1287 م( اقترح عليه فيها القيام بهجوم 
مشترك ضد الماليك وانتزاع مصر وبالد الشام واالراضي المقدسة منهم، غير انه لم 

يلق ردا منه )3).
يبدو ان السبب في ذلك هو عدم استطاعة البابا تنفيذ هذا االتفاق بسبب اندالع 
الثورة في صقلية في سنة 681هـ/1282م ضد الحاكم الفرنسي شارل انجو )4)، او الن 

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص245؛ خصباك، د.جعفر، العراق في عهد المغول االيلخانيين ص77 -   -1

78؛ فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران، ص 178؛

	 SIR	E.	A.	WALLIS	BUDGE,	KT،	THE	MONKS	OF	KUBLAl	KHAN	EMPEROR	OF	CHINA،	Printed	

by Harrison & Sons, Ltd., St. Martin’s Lane, London, First published , 1928 ,pp:42,61,72,75.

العام  منصبه حتى  في  وبقى  684هـ/1285م،  الرابع سنه  مارتين  البابا  وفاة  بعد  البابوية  تولى منصب  الرابع:  هونوريوس   -2

الى  نقله  المتأخرة،  الصليبية  والحمالت  عكا  مملكة  الصليبية  الحروب  تاريخ  ستيفن  رنسيمان،  ينظر  686هـ/1287م، 

العربية: د. السيد الباز العريني، ط2، 1980م، ج2، ص673 - ص674؛ النفيعي، رحمة بنت حمود بن فطيس، العالقات 
السياسية لدولة ايلخانات المغول، اطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة ام القرى، مكة المكرمة، 1434هـ/2013م، ص422 
الجامعية،  المعرفة  دار  واوربا،  المغول  سعيد،  محمود  عمران،  ص245،  المغول،  تاريخ  سهيل،  د.محمد  طقوش،   -3

مصر، بال.ت، ص253؛ فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص178؛ محمد، صبحي عبد المنعم، 
سياسة المغول االيلخانيين تجاه دولة المماليك في مصر والشام العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001، ص30؛ 

 SIR E. A. WALLIS BUDGE, KT, THE MONKS OF KUBLAl KHAN, pp:42,61 

هالل، عادل اسماعيل محمد، العالقات بين المغول واوروبا واثرها على العالم االسالمي، عين للدراسات والبحوث   -4

االنسانية واالجتماعية، ط1، 1997م، ص 119؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول ص245
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فضل  فكالهما  معهم،  للتحالف  حاجتهم  من  الرغم  على  بهم  يثقوا  لم  االوربيين 
مصالحه الخاصة، لهذا اضطر عدد من االيلخانات التحالف معهم من جديد.

ثامنا: سفارة رابان صوما)1):

عامي  بين  المماليك  انتصارات  بعد  والصليبيين  االرمن  احوال  اضطربت 
)684 - 686هـ/1285 - 1287م(على المغول، اذ قرر السلطان منصور قالوون معاقبة 
حلفائهم لذلك قرر ملك ارمينية الصغرى ليو الثالث عقد الصلح والمهادنة معه، ووافق 
على دفع جزية سنوية قدرها مليون درهم، واطالق سراح االسرى المسلمين والتجار 
المحتجزين عنده، وعدم االعتداء على المسلمين، واستعاد المماليك بعض الحصون 
التابعة للصليبيين مثل حصن المرقب والالذقية وغيرها، لذلك حاول ارغون استغالل 
اوضاعهم في الشرق فقرر ارسال سفارة الى الغرب االوربي القناع قادته بمد يد العون 
في  الثاني  الرجل  فهو  المهمة،  بهذه  للقيام  بارصوما"  او"  صوما  رابان  فاختار  لهم، 
العراق  في  بطريكا  انتخب  الذي  المرقص  وصديق  بغداد،  في  النسطورية  الكنيسة 

عام 680هـ/1281م )2).
686هـ/1287م الى القسطنطينية فاستقبله  بدأ هذا السفير رحلته في اوائل سنة 
ايام  بضعة  ومكث  بالترحاب  باليولوغوس  الثاني  اندرونيقوس  البيزنطي  االمبراطور 
فيها، واثناء اقامته في العاصمة البيزنطية زار كنيسة آيا صوفيا وبعض المشاهد الدينية 

رابان صوما او رابان سوما رجل تركي االصل من قبائل االنغوت عاش كمواطن صيني في بالد المغول، ثم اصبح   -1

سفيرا متجوال للكنيسة النسطورية في المقاطعات المغولية، وكان يرتبط مع الحكام المغول بعالقات طيبة، توفى سنة 
694هـ/1294م، ينظر: رنسيمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية، ج2، ص673 - ص674؛ عمران، محمود سعيد، 

المغول واوربا، ص255؛ النفيعي، رحمة بنت حمود بن فطيس، العالقات السياسية لدولة ايلخانات المغول، ص423 
248؛ هالل، عادل  المغول، ص247 -  تاريخ  307؛ طقوش، د.محمد سهيل،  المغول، ص  الباز،  العريني، د.السيد   -2

اسماعيل محمد، العالقات بين المغول واوروبا، ص179؛ عمران، محمود سعيد، المغول واوروبا، ص423
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االخرى، فاإلمبراطور كان على عالقة طيبة مع المغول في فارس لذلك عرض عليه ان 
الى  ابحر  ثم  الضئيلة،  امكانياته  من  الرغم  على  لمساعدته  وسعه  في  ما  اقصى  يبذل 
نابولي ثم الى روما ولم يتمكن من لقاء البابا لوفاته قبل وصوله، فاستقبله الكرادلة)1) 
استقباال حافال، لكنه سرعان ما اكتشف انهم ال يعلمون اي شيء عن انتشار المسيحية 
بين المغول، وعندما حاول عرض الهدف السياسي الذي جاء من اجله وجهوا له اسئلة 
دينية، فضاق بهم ذرعا واوضح انه لم يأت من اجل البحث في ذلك انما ليسلم البابا 

رسالة االيلخان، واالتفاق معه بخصوص مواجهة المماليك. )2)
لم يحض بارصوما بشيء لذلك رحل الى جنوة التي تالقت مصالح اهلها مع 
686هـ/1287م فاستقبله الملك  المغول فرحبوا بقدومه، ثم رحل الى فرنسا في سنة 
فيليب الرابع الذي وعد بأن يتولى بنفسه قيادة حملة عسكرية وانتزاع بيت المقدس من 
معهم،  التحالف  عقد  ليتولى  هلفيل  جوبرت  يدعى  معه  سفيرا  وارسل  المماليك، 
مقترح  في  االخير  ورحب  االول  ادوارد  االنكليزي  الملك  مع  صوما  رابان  واجتمع 
قلقه،  اثار  بالحملة مما  للقيام  االثنين لم يحددا موعدا دقيقا  ان  التحالف معهم، غير 
لعدم ثقة اوربا بهم، فواصل رحلته والتقى مع الكاردينال يوحنا توسكلوم وعبر له عن 

مخاوفه من قوة المماليك ورغبتهم من استئصال شأفة الصليبيين في بالد الشام )3).

الكرادلة، "الكردينال":أحد اأْلَْحَبار وهم صحابة البابا ومستشاروه َوَلُهم اْلحق فِي انتخابه من َبينهم والجمع كرادلة   -1

ينظر: مصطفى، إبراهيم و الزيات، أحمد و عبد القادر، حامد و النجار، محمد، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة، دار الدعوة، بال.ت، ج2، ص782

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران، ص178؛ عمران، محمود سعيد، المغول واوربا، ص 255؛   -2

د. 307؛ طقوش،  المغول، ص  الباز،  السيد  العريني،  االيلخانيين، ص30،  المغول  المنعم، سياسة  عبد  محمد، صبحي 
محمد سهيل، تاريخ المغول، ص247 - 248؛ هالل، عادل اسماعيل، العالقات بين المغول واوربا، ص120 - ص121؛  

 SIR E. A. WALLIS BUDGE, KT, THE MONKS OF KUBLAl KHAN, ,pp:172 - 181;

 E.A Wallis, the history of rabban sawma and mar yahba allaha,Cambridge Ontario ,2001,pp;22 - 25. 

العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 307؛ هالل، عادل اسماعيل محمد، العالقات بين المغول واوربا، ص 120 -   -3

122؛ عمران، محمود سعيد، المغول واوربا، ص256؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص247 - ص248؛ 

 E.A Wallis, the history of rabban sawma and mar yahba allaha,pp;29,30,31.32 
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686هـ/1287م استقبل البابا نيقوال الرابع السفير المغولي الذي عاد  وفي سنة 
الى روما، اذ توثقت العالقات بين الطرفين، وبعث معه رسائل الى االيلخان والجاثليق 
والى االميرتين النصرانيتين في بالط ارغون والى دنيس اسقف اليعاقبة في تبريز مع 
بعض الهدايا واوصاه ان يسعى بأقناع ارغون العتناق المسيحية، ان هذه السفارة لم 
المماليك؛ النشغال  المطلوب إلرسالها، ولم تشن حملة صليبية ضد  الهدف  تحقق 
االوربيين في اوضاعهم الداخلية، ألنشغال فرنسا في حرب مع جنوة من اجل استرداد 
محاربة  على  واسكتلنده  ويلز  مقاطعة  على  االستيالء  انكلترا  ملك  وفضل  صقلية، 
المماليك، واالستيالء على بيت المقدس، لذلك لم تكن هناك محاولة جادة للتوجه 

نحو الشرق)1).

تاسعا: سفارة بوسكاريب جيزولف )2):

على الرغم من استقبال ارغون لرابان صوما وجوبرت هلفيل اال انه انزعج من 
شعارات  من  الرغم  وعلى  بالشرق،  يحدث  ما  مع  التهاون  وطريقة  االوربيين  رد 
طرابلس  سقوط  حادثة  ارغون  استغل  المقدسة،  االماكن  الستعادة  الدينية  االوربيين 
بأيدي المماليك في ربيع االول سنة 688هـ/1289م لتحقيق اهدافه، فبعث بوسكاريب 
الذي  الضرر  هو  له  الختياره  دفعه  الذي  والسبب  فارس،  اقليم  في  المقيم  الجنوي 

رنسمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية، ص673 - 676؛ فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في   -1

ايران، ص 180؛ عمران، محمود سعيد، المغول واوربا، ص 258؛ العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 307 - 309؛ 
طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص247 - 248.

بوسكاريب اوف جيزولف وقيل اسمه بوسكارد جيزولف راهب جنوي االصل اقام في بالد فارس زمنا طويال اتقن للغة   -2

الفرنسية والمغولية فضال عن لغته االنكليزية، حمل رسالة ارغون الى الملك الفرنسي فيليب الرابع اضاف اليها حاشية 
الحروب  تاريخ  ستيفن،  رنسيمان،  اليه.ينظر:  موجهة  والتبجيل  الفخامة  عبارات  تضم  الفرنسية  باللغة  بنفسه  كتبها 

الصليبية، ج3، ص677 - 679؛ النفيعي، رحمة بنت حمود، العالقات السياسية لدولة ايلخانات المغول، ص426 
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اصاب الجنويين جراء سقوط طرابلس، والمتالكه القدرة على اقناع الغربيين بخطورة 
الموقف، فضال عن خبرته العسكرية، وإلتقانه لغات عدة تغنيه عن المترجمين، فحمل 
رسائله الى ملكي فرنسا وانكلترا والى البابا، ووقعت هذه الرسائل بأسم قوبيالي خان، 
وربما كانت رغبتهم في ذلك الوقت ان ينظر الغربيين على انه هدف مغولي عام وليس 
الرسائل  هذه  في  الشرعية  ولكسب  االعظم،  للخان  تابعة  واحدة  ايلخانية  هدف 
وتفخيمها ُكتبت باللغة المغولية وبحروف اويغورية)1)، وذكر في رسالته التي بعثها الى 
منه  690هـ/1291م، وطلب  في سنة  الى دمشق  انه سيصل  الرابع  فيليب  فرنسا  ملك 
مساعدته وارسال قوات مدد له مقابل اعطائه بيت المقدس وبخالف ذلك فأن الحملة 

سوف تفشل )2).

اللغة أو االبجدية االويغورية: نسبًة الى االتراك االويغور وهي خط ينحدر من الشكل الروني لالبجدية السامية التي   -1

يقوم على اساسها الخط الالتيني، وُذكر ان ابجديتهم مشتقة من السريانية، وُذكر من الصغدية، وهذه االبجدية عبارة 
عن وضع االحاد قبل العشرات مثاًل )واحد وعشرون( بدل )احد عشر(، فالرقم واحد معناه واحد في اتجاه العشرين 
أي احد عشر، وقد كتب االويغور على االوراق والرقوق وزينوها بالتصاوير المنسقة البديعة االلوان، ومن اهم الكتب 
عهد  في  البالساغوني  حاجب  خاص  يوسف  صنفه  الذي  بيليك  قوتادغو  كتاب  االويغورية  باللغة  صنفت  التي 
القراخانيين، وما زالت اللغة االويغورية لغة حية للشعوب التركية التي تسكن تركستان الشرقية والغربية وتعرف باللغة 
الجغتائية، وانشرت االبجدية االويغورية في عموم اسيا على الرغم من انها معقدة بالنسبة لحروف الكوك تورك، وقد 
اعتناقهم  بعد  العربية  باللغة  استبدلوها  ما  سرعان  انهم  غير  لهم  رئيسة  لغًة  االويغورية  اللغة  من  القراخانيون  اتخذ 
االسالم، واستخدم المغول هذه االبجدية ودونوا بها قانون اليساق. لمزيد من التفاصيل ينظر: بارتولد، تاريخ الترك، 
ص47 وص 520 وص54؛ بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب االسالمية اإلسالمية واإلمبراطورية العربية وانحاللها، 
ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط3، 1961م، ج2، ص276 - ص277؛ اوزطونا، 
ط1،  بيروت،  للموسوعات،  العربية  الــدار  الهرمزي،  ارشد  ترجمة:  التركي،  التاريخ  الى  المدخل  يلماز، 
وص56  ص44  وحاضرها،  ماضيها  تركستان  مبشر،  الله  د.نصر  الطرازي،  ص128؛   - ص127  1426هـ/2005م، 

وص79 وص80؛ الطائي، د.سعاد هادي حسن ارحيم، القراخانيون دراسة في اصولهم التاريخية وعالقاتهم السياسية 
2016، ص29 - ص30؛  دار صفحات، دمشق، ط2،  1210م(،   - 607هـ/927   - العلمية )315  الحياة  ودورهم في 
الطائي، د.سعاد هادي حسن ارحيم، االويغور دراسة في اصولهم التاريخية واحوالهم العامة )127 - 656هـ/744 - 

1258م(، دار ومكتبة عدنان، العراق، ط2، 2016، ص305 - ص384.

رنسمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية، ج3، ص677 - 679؛ العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 309 - 310؛   -2

طقوش، ، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251؛ عمران، محمود سعيد، المغول واوربا، 259 - 260
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اصر المغول االيلخانيين على التحالف مع االوربيين لعدم قدرتهم على مواجهة 
الملك  التي قدموها لهم لم يصل رد  التنازالت  الرغم من  المماليك لوحدهم وعلى 

الفرنسي فيليب الرابع اليهم. )1)
بتحياته  له  بالتهاني لعقد حلف مشترك معهم، وارسل  انكلترا  بينما بعث ملك 
الودية التي ال تنفع وال تضر، وال تخف وال تثقل في ميزان سياسة المغول، بينما رد 

البابا انه ال يستطيع اتخاذ أي اجراء اال بتعاون ملكي بين فرنسا وانكلترا )2).
لم تحقق هذه السفارة أي شيء اذ كانت الردود غامضة، ولم يستطع البابا نيقوال 
االيلخان  مع  للتحالف  الشرق  الى  وارسالها  االوربي  الغرب  ملوك  تحشيد  الرابع 
المغولي، بينما خشي البنادقة على امتيازاتهم في عكا لذلك قدموا عشرين مركبا لنقل 

الصليبيين لنجدة الالتين في بالد الشام )3).

عاشرا: سفارة اندرياس زاكان و سبادين:
بما ان السفارة االخيرة لم تجد نفعا اضطر االيلخان ارغون الى ارسال سفارته 
زاكان  اندرياس  هما  النصارى  المغول  من  اثنان  يرأسها  االوربي  الغرب  الى  الرابعة 
وسبادين، وصلت هذه السفارة الى البالط البابوي في ذي الحجة سنة 689هـ/1290م 
ثم انضم اليها بوسكاريب جيزولف الذي بقي في روما، واستقبلهم البابا الذي ارسل 
الى  نجدة  ارسال  سرعة  على  لحثه  الرابع  فيليب  الفرنسي  الملك  الى  كرادلته  احد 
الملك  الى  انكلترا وزودهم بخطابين  الى  السفارة  المقدسة، ووجه اعضاء  االراضي 

االنكليزي ادورد االول الذي ظن انه سيكون اول من يبادر الى ارسال الحملة )4).

العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 309 - 310؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251  -1

العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 309 - 310؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251  -2

العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 309 - 310؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251  -3

العريني، د. السيد الباز، المغول، ص 309 - 310؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251  -4
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انه سوف  فابلغهم  اسكتلندا  باالستيالء على  لم يحدث النشغاله  ذلك  ان  غير 
يخبر ملكهم فيما بعد، ورد البابا شفويا بعد سقوط عكا، وكتب الى ارغون يعلمه ان 

ادوارد ملك انكلترا على استعداد لركوب البحر الى الشرق )1).
بالط  الى  رده  البابا  ارسل  بل  شيء  عن  تثمر  لم  الرسائل  هذه  ان  الواضح  من 
المغول االيلخانيين بعد وفاة ارغون بخمسة اشهر، وفقد الملك االنكليزي حماسته 

بفعل الحرب مع اسكتلندا وحل مشاكله الداخلية.
لذلـك يمكـن االسـتنتاج ان هـدف ارغـون مـن التحالف مـع االوربيـون قلب 
النتائـج، اذ سـقطت بعـض االمـارات الصليبيـة وبقيـت دولـة المماليـك قائمـة نحو 
ثالثـة قـرون، وبدال من ان يخضع الشـام ومصر تحت سـلطته وينشـر فيها المسـيحية 
بـدل االسـالم اعتنـق مغول بالد فـارس االسـالم بعد اربعـة اعوام مـن وفاتـه )2).وان 
ابـرز مـا شـهدته هـذه الحقبـة انتشـار المسـيحية بيـن المغـول بـل وانتشـار اآلداب 

الغربية في الشرق )3).

احد عشر: عالقته مع المماليك:

لم تثمر محاوالت االيلخان ارغون وحلفائه االوربيون للقضاء على المماليك، 
ولم يكن بإمكانه لوحده مجابهتهم وبالمقابل حقد عليه المماليك الضطهاده معظم 
المسلمين في ايلخانية فارس، غير ان المواجهة العسكرية بينهما لم تحدث النشغالهم 
بمشاكلهم الداخلية، اذ انشغل المماليك في الخالف الذي وقع بين السلطان قالوون 
بينما  االرمن،  وثورات  االشقر  سنقر  االمير  تمرد  عن  فضال  بيبرس،  الظاهر  وانصار 

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251  -1
العريني، د.السيد الباز، المغول، ص 309 - 310؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص250 - 251  -2

الصياد، د.فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول الكبير، ص67  -3
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انهمك ارغون في جمع المال الذي شغف به، ولرعايته للمسيحيين واليهود واضطهاد 
المسلمين، وبالتنجيم والكيمياء )1).

اثنا عشر: عالقاته مع الجغتائيين والقبيلة الذهبية:

مناوشات  وحدثت  الجغتائيين،  مع  مريرا  صراعا  ارغون  االيلخان  خاض 
الف  بثالثين  تقدر  بقوات  الجغتائون  عبر  اذ  687هـ/1288م  سنة  محدودة  عسكرية 
على  واجبرها  لها  فتصدى  وغيرها،   (3( ومرو  بلخ)2)،  وهاجمت  قايدو  بقيادة  مقاتل 

العودة، وبرز في هذه االشتباكات القائد طغاجار الذي قاد معظم هذه المعارك. )4)
ولم تستقر العالقات السياسية والعسكرية بين االيلخانيين في عهد ارغون مع 
امراء القبيلة الذهبية، اذ ارسل تالبوقا خان القبيلة الذهبية جيشا في سنة 689هـ/1290م 

الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول الكبير، ص67؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص252  -1

بلخ: وهي من مدن خراسان العظمى واكثرها خيرًا، وعليها سور ولها ربض ومسجدها الجامع يقع في وسط المدينة،   -2

واسواقها تقع حول المسجد، لها أثنا عشر بابًا منها باب النور وباب خوارزم وباب الحديد وغيرها، تحمل غالتها 
لجميع انحاء خراسان والى خوارزم، وبها مدارس للعلوم ومقامات للطالب، من أهم نواحيها: اشفور قان، كركو، 
مذر، خلم، سمنجان، بغالن وغيرها. لمزيد من التفاصيل ينظر: اليعقوبي، البلدان، ص116 - ص121؛ االصطخري، 
مسالك الممالك، ص278؛ ابن حوقل، صورة األرض، ج2، ص447 - ص448؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، 
بيروت،  العربي،  التراث  احياء  دار  البلدان،  معجم  الحموي،  ياقوت  ص302؛  وص301  ص296   - ص295 

1399هـ/1979، ج1، ص476.

البيضاء  الحجارة  بالفارسية  تعني  ومرو  رحبة،  بهية،  ظريفة،  طيبة،  نفيسة  قصبة  وهي  الشاهجان  بمرو  تعرف  مرو:   -3

والشاهجان تعني بالفارسية السلطان، ألن الشاه يعني السلطان وجان يعني الروح وسميت بذلك لجاللتها، بها قوم 
مساجد  ثالثة  وفيها  الطين،  من  وابنيتها  الرمال  كثيرة  سبخة  أرضها  وغيرهم،  وتميم  االزد  قبائل  من  العرب  من 
للجماعات من أشهرها المسجد العتيق، ودار اإلمارة يقع بالقرب من مسجد المدينة، شرب أهلها من عيون تجري 
وأودية، ولها نهر عظيم هو نهر مرغاب، وبها تصنع أجود انواع الثياب في خراسان، من أهم كورها، زرق، أرم، كيلبق، 
البلدان، ص98 - ص100؛ االصطخري، مسالك  اليعقوبي،  ينظر:  التفاصيل  سوسقان، جرارة، وغيرها. لمزيد من 
الممالك، ص258 - ص541؛ أبن حوقل، صورة األرض، ج2، ص434 - ص436، المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، 

ص310 - ص311؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص112 - ص113 و ص115.
طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص253  -4
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الى بالد فارس بقيادة نما توقتا وعندما وصلت اخبار هجومهم هذا من ناحية دربند الى 
نما  فانهزم  ضارية  معارك  في  معهم  واشتبك  لمواجهتهم  جيشه  قاد  ارغون  االيلخان 

توقتا وقتل عدد من جنده وهرب من بقي منهم )1). 
ويبدو ان االختالف الديني هو من حدد العالقة بين الطرفين، اذ اراد تالبوقا الثأر 
الحاقد على االسالم، فضال عن  يد ارغون  المسلم على  الخان  لمقتل احمد تكودار 

رغبته في التوسع في مناطق كال الطرفين )2).

ثالثة عشر:  موقفه من االسالم والمسلمين والديانات االخرى: 

العيش بسالم، فهو بوذي  المسلمين ولم يسمح لهم  اضطهد االيلخان ارغون 
مثل ابيه اباقا وجده هوالكو، فأهتم بالمسيحيين واليهود وخصهم بالوظائف كافة وابعد 
المسلمين، الذين تعرضوا لالضطهاد على يد الموظفين اليهود وللظلم والضغط الذي 
فقط  ليس  للمسلمين  ارغون  كره  سبب  ان  والواضح  اباقا،  عهد  في  مثله  يشهدوا  لم 
لديانته البوذية بل ألسباب اخرى منها ان زوجته اوروق خاتون ذات االصول الكراييتية 
اعتنقت المسيحية النسطورية، واطلقت على ابنها اسم نيقوال تيمنا بالبابا نيقوال الرابع، 
واصبح فيما بعد ايلخانا لمغول فارس باسم "اوليجايتو"، لذلك عطف على المسيحيين 

وعمر الكنائس التي دمرها تكودار، و ال سيما كنيسة مراغة )3).
في  سياسته  في  كبير  بشكل  بالطه  في  واليهود  المسيحيين  الموظفين  اثر  وقد 
بالمراوغة  عنه  ُعرف  اذ  الدولة،  سعد  اليهودي  الطبيب  امثال  المسلمين  مع  التعامل 

الهمذاني، جامع التواريخ، م 2، ج2، ص 154 - ص155؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص252  -1

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهند، دار النفائس، بيروت، ط1، 1428هـ/2007م، ص53 - 54  -2

 ، والهند،  الذهبية  القبيلة  مغول  تاريخ  د. محمد سهيل،  599؛ طقوش،   -  598 كزيدة، ص  تاريخ  قزويني،  مستوفي   -3

ص53 - 54
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الى  المكرمة  مكة  في  الكعبة  تحويل  فحاول  االيلخانية،  امور  في  التحكم  من  وتمكن 
هيكل لعبادة االوثان، وحاول اقناع االيلخان ارغون بادعاء النبوة وقتل كل من يخالفه)1).

اربعة عشر: اصالحاته االقتصادية واالدارية:

على  له  مكافأة  الوزارة  منصب   - سابقا  اشرنا  كما   - بوقا  ارغون  االيلخان  ولى 
جهوده في القضاء على االيلخان احمد تكودار اال انه نكل به بعد توسع نفوذه وسعاية 
االمراء االخرين ورجال البالط ضده، والسيما الطبيب سعد الدولة اليهودي الذي تولى 
وظيفة كبير مستشاري االيلخان وظل منذ سنة 687هـ/1288م وحتى سنة 670هـ/1291م 
محتفظا بوظائفه هذه وموضع ثقة االيلخان، وتمتع هذا الوزير بالذكاء والمكر والمرونة 
وطالقة الحديث في اللغتين المغولية والتركية، ودراية بحياة البالط فحظي برعاية ارغون، 
لذلك سعى الى اصالح الشؤون المالية فمنع االقطاع والنهب وابتزاز االموال، وسعى في 
االسالمية،  الشريعة  وفق  االحكام  وتطبيق  الغبن  ورفع  العدالة  توخي  الى  امره  بداية 

واجرى الصدقات على الفقراء وعم الرخاء وشعر الجميع باالمن واالستقرار )2).
ولم  اقاربه  على  توزيعها  على  وعمل  بغداد  خراج  من  طائلة  امواالً  له  وجمع 
يستثن من ذلك اال خراسان واسيا الصغرى الخاصة باالميرين غازان واخيه كيخاتو)3).
وقرب  جلدته  من  يكن  لم  من  فأستبعد  تبدلت  ما  هذه سرعان  ان سياسته  غير 
فأثارت  والسالطين،  االمراء  مرتبة  الى  وارتقوا  المهمة  المناصب  ووالهم  اليهود 
ونظرا  وتعجرفه،  تعاليه  بفعل  عزلهم  الذين  واالمراء  المسلمين  غضب  هذه  سياسته 

مستوفي قزويني، ، تاريخ كزيدة، ص 598؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول، ص304 - 305؛ أرنولد، و.   -1

سير توماس، الدعوة الى اإلسالم، ص263؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص252.
الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول، ص304 - 305، طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص 252  -2

هياجنة، محمد احمد موسى، محاضرات في تاريخ المغول والمماليك، ص57 - 58  -3
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لعالقته الوطيدة مع ارغون وثقته به اصبح من الصعب االطاحة به، واستغل الناقمون 
عليه مرض االيلخان للتخلص منه، اذ وجد سعد الدولة نفسه وحيدا لذلك حاول رسم 
سياسة جديدة تخلصه من وضعه الراهن، فارسل الرسل الى عمال الدولة يحثهم على 
الصدقات  واجــراء  المسجونين  سراح  واطالق  الرعية  حال  وصالح  الظلم  منع 
والخيرات، وُذكر انه ارسل في يوم واحد سبعون رسالة، وتصدق على اهل بغداد بمبلغ 
ثالثون الف دينار، وعلى اهل شيراز)1) بمبلغ عشرة االف دينار، غير ان ذلك لم يغفر له 
ابنه االمير  الى  ما فعله بهم سابقا، لذلك وعند شعوره بموت االيلخان ارسل رسالة 
الناقمين  االمراء  ان  غير  ابيه،  موت  قبل  لنيل عطفه  اذربيجان،  الى  واستدعاه  غازان، 

عليه انقضوا عليه وقتلوه في منزل طغاجار في صفر سنة 690هـ/1291م )2).
686هـ/1287م فرض قتلغ شاه بن سنجر  وفي العودة الى بغداد وتحديدا سنة 

والي بغداد ضرائب على اهلها وتشدد في جبايتها لكنها ُأسقطت عنهم فيما بعد )3).

خمسة عشر: مرضه ووفاته سنة 690هـ/1291م:

اهتم ارغون بكهنة المغول، وآمن بالسحر والشعوذة والنجوم وتمتع القائم بها 
في عهده بمنزلة عظيمة )4).

الى جهة من  الى شيراز بن طهمورث، وشبهت بجوف االسد النه ال يحمل منها شيء  شيراز: سميت شيراز نسبة   -1

الجهات وانما ُيحمل اليها، ولهذا سميت باسم شيرز، هواؤها بارد باعتدال ومياهها بعضها من االنهار واالخرى من 
القنوات، فواكهها لذيذة وهي من شتى االصناف، اهلها اتقياء وذوو مروءة، فيها جامع جليل، ودار كتبها عامرة، وهي 
جليلة المقدار، حسنة النواحي، متصلة البناء. لمزيد من التفاصيل ينظر: المقدسي، احسن التقاسيم، ج2، ص429 - 
ص430؛ مؤلف مجهول، حدود العالم، ص100؛ االدريسي، نزهة المشتاق، ج1، ص405؛ ياقوت الحموي، معجم 

البلدان، ج1، ص146 وص 472 وج3، ص380
الهمذاني، جامع التواريخ م 2، ج2، ص160؛ الصياد، د.فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول ص64 - 65 وص304 - 305   -2

خصباك، د.جعفر، العراق في عهد المغول االيلخانيين، ص117 - 118  -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 158؛ الصياد، د.فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول، ص64  -4
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فعندما التقى بأحد الكهنة الهنود الذي ادعى بأنه يستطيع اطالة عمره، وسأله عن 
كيفية ذلك اجابه بامتالكه دواء خاص لهذا الغرض، فأمره بأعداده، فجهز له كمية من 
الكبريت وخلطها مع الزئبق، وتناولها لمدة ثمانية اشهر وبقي في حالة من العزلة مع 
امتثل  الدولة  امين  الطبيب  عالجه  وعندما  بالمرض،  فُأصيب  الدين،  ورجال  الكهنة 
من  كؤوس  ثالث  الكهنة  احد  سقاه  عندما  جديد  من  انتكس  ما  وسرعان  للشفاء، 
االول  ربيع  في  توفى  حتى  بالصرع  ثم   ،(1( بالفالج  بعدها  وُأصيب  الشراب المركز 

سنة 690هـ/1291م وُأقيمت مراسيم التعزية في معسكراته)2).
الزئبق  استخدموا  انهم  بدليل  قتله  على  الكهان  بين  مؤامرة  هناك  ان  ويبدو 
الى  انتبهوا  منه  المقربين  ان  للشفاء، فضال عن  امتثاله  بعد  والكبريت وسقوه مشروبًا 
ذلك فشرعوا بتوجيه التهم الى الكاهن والى السيدة طوغجاق خاتون، وبدأوا بتعذيبها 
في  النسوة  من  عدد  مع  اليم  في  برميها  بحقها  االعدام  حكم  صدر  حتى  لالعتراف 

سنة 690هـ/1291م )3)
وُذكر ايضًا ان سعد الدولة سقاه السم بعد اتفاقه مع إحدى الخواتين )4).

ص301؛  ج2،  ايران،  تاريخ  كريم،  د.حسن  الجاف،  ص208؛  ايران،  تاريخ  د.مرتضى،  والنقيب،  د.فاروق،  عمر،   -1

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص254
الهمذاني، جامع التواريخ، م 2، ج2، ص158 - ص159، ابن العماد الحنبلي، ، شذرات الذهب، ج8، ص410  -2

الهمذاني، جامع التواريخ، م 2، ج2، ص158 - ص159؛ ابن العماد الحنبلي، ، شذرات الذهب، ج8، ص410   -3

الدواداري، الدرة الزكية، ج8، ص322؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج3، ص، 147   -4
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الفصل الثالث

 السياسية الداخلية والخارجية 

 لاليلخان كيخاتو

)690 - 694هـ/1291 - 1294هـ(

نبذة تاريخية عن االيلخان كيخاتو)690 - 694هـ/1291 - 1294م( اوالً: 
أ: اسمه، نسبِه، والدتِه، اسرته.  

ب: صفاته.  
توليه حكم ايلخانية المغول سنة 690هـ/1291م. ثانيًا: 

سياسته الداخلية. ثالثًا: 
إصداره عملة الجاو. رابعًا: 

سياسته مع المسلمين والديانات االخرى. خامسًا: 
عالقته مع المماليك. سادسًا: 

نهاية حكمه ووفاته سنة 694هـ/1294م. سابعًا: 



- 82 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  صفحات من تاريخ المغول  |



- 83 -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  الفصل الثالث: السياسية الداخلية والخارجية  لاليلخان كيخاتو  |

اواًل: نبذة تاريخية عن االيلخان كيخاتو )690 - 694هـ/1291 - 1294م(

أ: اسمه، نسبِه، والدتهِ ، اسرته:

يقول:  من  فمنهم  ونسبه  كيخاتو  اسم  لفظ  حول  التاريخية  الروايات  اختلفت 
رابعة  وتاء  الحروف  ثالث  معجمة  وخاء  الحروف  ثاني  ياء  بعدها  بكاف  )كيختو، 
الحروف وواو آخرها، هو أبن هوالكو ملك التتار تسلطن بعد هالك أرغون أبن اخيه 

أباقا سنه تسعين وستمائه وأقام في الروم مدة...()1).

واشار عدد من المؤرخين الى ذلك:)هو االبن الثاني آلباقا...، ولد من نوقدان 
خاتون من قبيلة التاتار، وسماه الكهنه ايرنجين دورجي()2). ونرجح الرأي الثاني التفاق 

معظم المؤرخين عليه.

ولـد كيخاتو في سـنة 638هــ/1240م)3)، ولـه زوجات ومحظيات كـُـثر، تزوج 
أول االمـر عائشـه خاتـون بنـت طوغـر بن أيلـكاي نويـان، وثـم دوندي خاتـون بنت 
أقبوقـا بـن أيلـكاي نويـان، ثـم تـزوج ايلتوزميـش خاتـون بنت قتلـغ تمور كـوركان، 
ومـن بعدهـا تـزوج بادشـاه خاتـون بنـت قطـب الديـن سـلطان كرمـان)4)، وأوروك 

الذهبي، تاريخ اإلسالم، تح: عمر عبد السالم تدمري، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1987م، ج52، ص 190.  -1

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص170؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت808هـ/1405م(، العبر وديوان   -2

االعلمي  مؤسسة  نشر:  االكبر،  السلطان  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  والعجم  العرب  ايام  في  والخبر  المبتدأ 
للمطبوعات، لبنان، 1971م، ج5، ص547.

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص169.  -3

كرمان: وهي والية مشهورة وناحية كبيرة ومعمورة لها قرى عدة، وهي منيعة جليلة، مدينتها العظمى السير جان، ُيكثر   -4

الرحمن بن سمرة بن حبيب  القائد عبد  يد  افتُتحت على  النخيل والجوز والزرع والمواشي، وهي متجر يسار  فيها 
وصالح ملكها على ألفي ألف درهم في عهد الخليفة عثمان بن عفان "رضي الله عنه"، وافتتحت مرة أخرى عنوًة= 
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خاتـون بنـت سـاريجه، وبولغـان خاتـون، ام اهـم محظياتـه "ننـى"، و أيسـن بنـت 
بيكلميش أخي أوجان)1).

من  ايرانشاه  وثانيهم  خاتون،  دوندي  وأمه  االفرنك  أكبرهم  أوالد  ثالثة  وله 
دوندي خاتون أيضًا، وثالثهم، جينك بوالد من بولغان خاتون، وله أربع بنات: أحداهن 
والثالثة  شاه،  قتلغ  االمير  تزوجت  أيلغتلغ  والثانية  غربتاي،  تزوجت  اوالقتلغ  ُتدعى 

أراقتلغ، وولدن ثالثتهن من عائشه خاتون، وله أبنة رابعة من دوندي خاتون)2).

ب:صفاته:

تدبيره وسلوكه بمواصفات اضعفت من  وصف االيلخان كيخاتو بسبب سوء 
امكانياته في ادارة البالد فحكم على نفسه بالفشل وقاد البالد الى التهلكة. 

الفساد فيهم)3).  المغول ونسائهم وأفحش في  إلى أوالد  السيرة، فتعرض  أساء 
ووصفه أبن خلدون قائال: )أنه أفحش في المناكر وأباحة الحرمات والتعرض للغلمان 
من أبناءهم()4)، بينما قال القلقشندي انه خرج عن شريعه الياسا، وارتكب الفواحش 

وانشغل باللهو)5).

مدنها:  أهم  من  البصرة،  والي  عامر  بن  الله  عبد  الوالي  من  وبتكليف  السلمي  مسعود  بن  مجاشع  القائد  يد  = على 
، هرموز، السوقان، جيروقان، مرزقان وغيرها، ومن أهم جبالها جبل القفص  الشيرجان، أو " السير جان"، جيرفت، َبمُّ
وجبل البارز وجبال معدن الفضة، وفيها مسجد جامع مع رباط، أما مساكن التجار فأغلبها تقع في رساتيقها. لمزيد من 
ص315،   - ص308  ج2،  األرض،  صورة  حوقل،  ابن  ص115؛   - ص114  البلدان،  اليعقوبي،  ينظر:  التفاصيل 
ياقوت  434؛   - ص433  ج1،  المشتاق،  نزهة  األدريسي،  ص473؛   - ص459  ج2،  التقاسيم،  أحسن  المقدسي، 

الحموي، معجم البلدان، ج4، ص454 - ص455
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص170.  -1

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص170.  -2

الهيئة  نشر:  أمين،  محمد  تح:  الزمان،  أهل  تاريخ  في  الجمان  عقد  855هـ/1451م(،  محمد)ت  الدين  بدر  العيني،   -3

المصرية العامة للكتاب، القاهرة - مصر، 1985م، ج1، ص286
تاريخ، ج5، ص547  -4

صبح االعشى، ج4، ص418 - 419.  -5
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فضال عن ضعف شخصيته، وانهماكه باللهو والشراب، وعدم كفاءته واهماله 
لشؤون الحكم، وعجزه عن مواجهة االحداث)1)، واسرافه لالموال بشكل كبير وبذخه 

لخزينة الدولة حتى أصبحت خالية تماما)2).

ثانيا: توليه حكم ايلخانية المغول سنة 690هـ/1291م:

أرغون  االيلخان  وفاة  بعد  المغولية  االيلخانية  الدولة  في  االوضاع  اضطربت 
بسبب تنافس االمراء على الحكم، وهذا الوضع ال بد أن يحصل، السيما أنه لم يفكر 

خالل مدة مرضه في تعيين خلف له)3).المور عدة منها:
وضحاها،  ليلة  بين  الفراش  طريح  جعله  الذي  المفاجئ  مرضه  بسبب   .1
البوذيون  الكهان  لُه  وصفه  الذي  الدواء  تناوله  بعد  اكثر  حالته  وساءت 

لغرض حفظ صحته من االمراض وأطالة عمره.
تناوله  "الشراب" الذي  الدواء أو  أثر  إن أصابة أرغون بنوبات صرع على   .2

جعله يفقد توازنه والتفكير بشكل سليم في أختيار من يخلفه.
لم يكن ارغون قادرًا على ترشيح احدهم، وان رغب في ذلك فهو عاجز   .3
عن البت في االمر، النه فوض امور الدولة لوزيره سعد الدولة اليهودي، 

غير انه توفى قبله ولم يبت في قرار ترشيح اي احد لتولي الحكم.
وإذا أردنا الحقيقة أن مرض أرغون لم يكن هو السبب الرئيس في أختيار االيلخان   .4
االيلخان،  أختيار  في  الياسا  بقانون  االلتزام  على  اعتادوا  المغول  ألن  الجديد؛ 
فمن المتعارف عليه ان من يتولى الحكم ينبغي ان يكون اكبر سنا من بقية أمراء 

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص260.   -1
فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص183.  -2

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص255.  -3



- 86 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  صفحات من تاريخ المغول  |

المغول، ومن المؤكد انه اراد ترشيح ابنه غازان، لكن هذا االمر مخالف لقانون 
الياسا، بسبب وجود امراء اكبر سنا وأحق منه وفي مقدمتهم كيخاتو.

ومما يجعلنا نؤيد فكرة رغبه ارغون بترشيح غازان هو منحه أهم االراضي وأكبر 
االقاليم التابعة أليلخانيه فارس، المتمثلة بخراسان والري ومازندران وغيرها، وهذا 
أمرا  أختيار كيخاتو اصبح  ان  بعد وفاته، غير  اليه  االيلخانية  لنقل حكم  تمهيد  بمثابه 

ال بد منه وفقًا للتقاليد المغولية، على الرغم من انه ليس أهاًل له.
ومن الجدير بالذكر ان غازان يستحق اكثر من غيره لتولي الحكم لما امتاز به من 
خبرة ادارية وسياسية، غير ان االمراء حاولوا استبعاده النه ذو بأس شديد ال يمكن أن 
واهتمامه  االحداث،  عن  ولبعده  طموحاتهم،  مع  يتماشى  وان  قبلهم  من  ُيستضعف 
بأدارة أقليم خراسان، فضاًل عن التزامهم بقانون الياسا، هذه االسباب وغيرها هي التي 

أوصلت كيخاتو للحكم.
في حين راى بعض االمراء ضرورة ترشيح بايدو بن طرغاي )ت694هـ/1295م(، 
حاكم بغداد للعرش، فكتبوا اليه يدعونه إلى الحضور ولكنه رفض طلبهم وأعلمهم أنه 

ال يتقدم على من هو أحق منه اال وهو كيخاتو)1).
االمراء  يستطع  لم  إذ  سهاًل،  ألرغون  خليفه  اختيار  أمر  يكن  لم  الواقع  وفي 
واالعيان أختيار أحد أخوته اال بعد تردد استغرق وقتا طويال)2)، إذ ذكر أبن كثير ذلك 

بقوله: )ثم أختلفوا فيمن يقيمونه بعده()3).
أخيه  وفاة  نبأ  يبلغونه  الروم،  بالد  حاكم  كيخاتو  إلى  االمراء  من  عدد  فُأرسل 
االيلخان ويستدعونه للحضور إلى أذربيجان، على الفور لتنصيبه)4)، فأيد معظم االمراء 

االمين، حسن، المغول بين الوثنية والنصرانية واإلسالم، نشر: دار التعارف، بيروت - لبنان، 1993، ص269.  -1
شبولر، العالم اإلسالمي، ص71.  -2

البداية والنهاية، تح: علي شيري، نشر: دار إحياء التراث، بيروت - لبنان، ط1، 1988، ج13، ص 382.   -3
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص172 - 173؛ شبولر، العالم اإلسالمي، ص71؛ فهمي، عبد السالم عبد العزيز،   -4

تاريخ الدولة المغولية، ص182.
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1291/690م،  24 من رجب سنة  يوم االحد  )1). في  االيلخانية  ترشيحه وتوليه عرش 
وبقي في منصبه مدة ثالثة أعوام وعشرة أشهر.)2)

اسهمت الظروف التي ساعدت كيخاتو لتولي حكم االيلخانية في جعله حاكمًا 
ضعيفًا، إذ أن االمراء المغول حينما أختاروه لم يكن يهمهم في االمر سوى أن يكون 
ألعوبة بأيديهم، وبما يخدم مصالحهم وليس لتحسين وضع االيلخانية بعد أن عانت 

كثيرا من الفوضى واالضطراب في عهد ارغون.

ثالثًا: سياسته الداخلية:

بعد ان انتهت مراسيم تولي كيخاتو الحكم واالحتفال به، بعث إلى أنبارجي بن منكو 
تيمور وواله حكم خراسان، وعهد إلى شيكتور نويان نيابه السلطنة وشؤون الجيش)3).

في  وشرع  جميعهم،  له  المخالفين  االمراء  على  القبض  بألقاء  اوامره  واصدر 
التحقيق معهم، ومن بين االمراء المتمردين طغاجار وقونجقبال الذين تزعموا الفتن 

منذ عهد أرغون )4). 
جعلته  والحكمة  الكفاءة  وقلة  ضعف  من  كيخاتو  به  أتصف  ما  ان  والحقيقة 
جزوعا ضعيفا حيال الثوار والثائرين ضده، لرفضه أن يكون سببًا في تنفيذ حكم األعدام 
بحقهم )5).فأسهمت سياسة التريث والتأني التي أتبعها حيالهم، او البت في عقابهم في 
اثارة غضب المقربين له وفي مقدمتهم أوروك خاتون قائلة له: )إذا لم يقتل طوغان مع 

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص172 - 173؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص382.  -1

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص169؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج52، ص225؛ القلقشندي، صبح األعشى،   -2

ج4، ص418.
االمين، حسن، المغول، ص269.  -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص173.  -4

شبولر، العالم اإلسالمي، ص71.  -5
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كل ما أثاره من فتن وأضطرابات ولم يؤخذ منه قصاص ما سفكه من دماء االمراء فلن 
يرتحل أي مخلوق بعد هذا بقلب مخلص سليم()6)، فأجابها قائال: )إذا أرتكب أحد 
مثل هذه االعمال، فهو ال محاله مستحق كذلك الجزاء()7)، فخرج آقبوفا بعد أن سمع 

هذا الكالم منه وبعث بأحد اتباعه وهو أوردقيا للقصاص من طوغان وقتله )8).
بقي كيخاتو في حيرة من امره لعدم رغبته باصدار حكم االعدام بحق المتمردين، 
خشية من ثورة أتباعهم ضده، وفي الوقت نفسه خشي من غضب االمراء ان لم يتخذ 
لاليلخانية،  حاكما  واختاروه  آيدوه  أن  بعد  ضده  يتمردوا  وأن  حيالهم،  حازما  موقفا 
فحاول قدر االمكان اتخاذ القرارات الحازمة لمعاقبتهم، واصدار حكم االعدام بحق 
بيد  سلمه  وأنما  عليه،  باالجهاز  بنفسه  يقم  لم  عليه  الجرم  ُثبت  فأن  يستحقه،  من 
أما  اللوم،  دائرة  نفسه من  أخرج  االمر  وبهذا  بدمه كما حدث مع طوغان،  المطالبين 
االميرين طغاجار وقونجقبال وغيرهما  براءة  أثبت  أنه  أتبعه هو  الذي  االخر  االجراء 

ومنحهم عطفه ورعايته.
أي  مواجهة  في  والقوة  الحزم  أمتالكه  وعدم  ضعفه  مدى  بينت  السياسة  هذه 
ان  بعد  والسيما  االيلخانية،  ضعف  الموقف  هذا  على  وترتب  ضده،  يتمرد  شخص 
فوض ادارة االمور إلى مجموعة من االمراء بسبب فقدانه المقدرة على حل المشاكل 

االدارية والمالية)9).
الذي  الوقت  ففي  والدمار،  بالعنف  تميزت  عدة  ثورات  عهده  بداية  في  واجه 
أرسل انبارجي للنظر في شؤون خراسان، ثار فيها ضد حكم المغول عمومًا وحكمه 

خصوصًا، فأرسل نائبه شيكتور نويان اليها لمواجهة الفتنه وتمكن من أخمادها)10).

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص174.  -6
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص174  -7

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص174.  -8
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واندلعت ثورة اخرى في لورستان)1) تزعهما شخص ُيدعى افراسياب فضلوئي، 
وأستطاع الثائرون قتل جالل الدين شحنة اصفهان، وأستولوا على المدينة، وهاجموا 

الجنود المعسكرين في المناطق المحيطة بها)2).
وثار ضده أفراسياب الفضلوئي فأرسل اليه جنده وتمكنوا من اخضاعه )3)، ولم 
العسكرية هناك،  الحامية  الروم على  تركمان بالد  ثار عدد من  يمر وقت طويل حتى 
فسار بنفسه الى هناك في سنة 690هـ/1291 م، وساعده عدد من الكرجين في القضاء 

عليهم، وعاد منصورًا إلى بالد فارس في جمادى االخرة سنة 691هـ/1291م)4).
إلى  العودة  على  النية  عقد  كيخاتو  )أن  قائال:  ذلك  الى  الهمذاني  واشار 
شيكتور  إلى  وفوض  الروم،  بالد  قاصدًا  وأرتحل  االتاغ  فترك  الروم.....،  ديار 
ثم  تبريز  إلى  وقدم  االتاغ  فغادر  إيران  بالد  على  قبله  من  المطلقة  النيابة  نويان 
ضفاف  على  قراجالي  موضع  في  ونزل  أران)5)  مشتى  إلى  االمراء  بمصاحبة  سار 

بالد اللور، أو" اللر": ذكر أن بالد اللور كانت من أعمال خوزستان فحولت الى الجبال التصاله بها، وهي كورة واسعة   -1

تقع بين مدينتي خوزستان واصبهان، وهي بالد خصبة الغالب عليها الجبال، ولها بادية ومعظم سكانها من األكراد، 
ج1،  المشتاق،  نزهة  األدريسي،  ص253؛   - ص249  ج2،  األرض،  صورة  حوقل،  أبن  ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد 

ص400؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص16 و ص25؛ أبو الفدا، تقويم البلدان، ص312 - ص313.
طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص255.  -2

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص 256.  -3

عباس، إقبال، تاريخ ايران، ص454.  -4

الملك  ونهر  الرس،  ونهر  البحيرة  بين  جزيرة  مثل  في  األقليم  من  الثلث  نحو  يكون  الران  أقليم  الران":   " او  آران،   -5

يخترقها طوالً، يحد هذا األقليم من الشرق والجنوب ناحية السرير، ومن الغرب بالد الروم ومن الشمال بحر الَكرز 
وبنجناك الخرز، يقع هذا األقليم في منطقة تكثر فيها االنكسارات والجبال، وهي ذات خيرات، ، في هذا األقليم الف 
اما قصبة األقليم فهي مدينة برذعة،  قرية وعدد من المدن منها شمكور، شروان، باب األبواب، مالز كرد وغيرها، 
في  ُيكثر  األصنام،  يعبد  من  وهناك  نصارى  الناس  ومعظم  ملكهم  صحراويون،  قوم  وهناك  جبليون  األقليم  سكان 
التفاصيل ينظر: أبن حوقل، صورة  بالدهم معدن الذهب األبيض الفضي أحمر المحك ومعادن اخرى. لمزيد من 
األرض، ج2، ص333 و ص337 و ص342؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، ج2، ص374؛ األدريسي، نزهة المشتاق، 
ج2، ص820 و ص822 و ص828 - ص830؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1، ص136 و ص161 و ص379؛ 

لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص211 - ص213.
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نهر كر)1) حيث كان موطنه القديم، وأشتغل بتدبير مهام البالد ومصالح الملك، وأوفد 
الرسل وحاملي االختام إلى االطراف()2).

يتضح من خالل تحليل هذا النص أنه حينما عقد النية للذهاب إلى بالد الروم لم 
يكن الهدف منه قمع ثورة التركمان القرمانيين مباشرة، فقد اندلعت الثورة بعد ذهابه 
إلى هناك، لغرض التخلص من حكم المغول، وأعالن استقاللهم عنهم، وادركوا انه 
شخصية مثقلة بالمهام االدارية والسياسية والعسكرية، ولضعفه وقلة كفاءته، فوجدوها 
في  الروم  لبالد  ذهابه  هذا  رأينا  يدعم  والذي  االستقالل،  العالن  لهم  سانحة  فرصة 
البداية لغرض اخر وليس لقمع ثورة، فلو كانت هناك ثورة فعاًل فلَم لم يرسل أحد قادته 
لهذه  قادر على وضع حد  قائد عسكري  يوجد  اال  بنفسه؟  لقمعها؟ ولماذا ذهب هو 
التمردات ؟، أم أنه ذهب بنفسه لمعرفته بطبيعة الظروف في المنطقة وقادر على ادارة 

االمور وحل االزمة بشكل أفضل من غيره ؟ 
الثورة ولمعرفته  الى هناك الدراكه خطورة هذه  بنفسه  توجه  انه  المرجح  ومن 

بطبيعة المنطقة وللوقوف على ادق التفاصيل وادارتها بنفسه.
بقي كيخاتو في بالد الروم لمدة عشرة أشهر تقريبًا، مما اثار اضطرابات داخل 
ايلخانية فارس، فقد فشل نائبه شيكتور في القضاء على المناوئين والمخالفين، وعلى 
رأسهم األمير طغاجار وصدر الدين الزنجاني)3). وبدأ هذان الشخصان نشر شائعات 
كاذبة عن هزيمته أمام الروم، هذا فضاًل عن رغبة انيارجي حاكم خراسان الجديد تولي 

نهر الكر: ُيعدُّ من اعظم االنهار واكبرها، يفصل بين اذربيجان واران وهو كالحد بينهما، اوله عند جبل باب االبواب،   -1

يخرج من ناحية جبل القبق على حدود جنزة وشمكور مقباًل من تفليس، وهو نهر عذب، ويخترق بالن اران ويصب 
في بحر الخزر، ويرتفع منه السمك المسمى الرازقي.ينظر:ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص345؛ ابو الفدا، تقويم 

البلدان، ص36و ص60. 
جامع التواريخ، م2، ج2، ص174 - 175.  
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االيلخانية، والغرو ان الفساد الذي أخذ يدب في شؤونها بسبب اهمال شيكتور وظلم 
المأمورين والجباة)1).

الى  نيارجي  باألمير  كيخاتو  )بعث  بقوله:  االحداث  هذه  الهمذاني  ووضح 
األذن  فالتمس  نويان،  لشيكتور  تابعًا  خراسان مع عشرة أالف جندي، وكان طغاجار 
بحجة زيارة أبنائه وتوجه دياره، وأرسل نائبه صدر الدين الزنجاني ومعه المدعو بابا 
الروم  في  التركمان  إن  الدين  قطب  أخاه  الدين  صدر  ابلغ  وقد  قزوين،  الى  القزويني 
تولية  اتفقوا على  قد  األمراء جميعًا  تغلبوا على كيخاتو وقضوا عليه وان  والقرمانيين 
األمير انيارجي. فينبغي أن يسرع األخ إليه ويشرح له حقيقة الحال ليعدل عن السفر الى 
خراسان ويعود ناحية آران، فتحدث قطب الدين مع الشيخ جمال الشيرازي أحد ندماء 
األمير انيارجي في هذا الشأن، فأبلغه هذا بدوره الى األمير، وهذا األمير رأى من الواجب 
مراعاة شروط االحتياط، فأرسل شخص يدعى موالييد الى شيكتور ليستجلي حقيقة 
األمر، فألتقى في طريقه بطغارجار وصدر الدين، فقالوا له: - أي لموالييد - ليس من 
بالمجيء  األمير  يعجل  لكي  سريعًا  وامض  فعد  شيكتور،  إلى  تذهب  أن  المصلحة 
ويجلس على العرش، ولكن موالييد بحذاقته وحنكته استطاع ان يستجلي األمر وعرف 
فتأكد  ان كيخاتو بصحة جيدة وعافية وإنه مسرور ومظفر،  به  من خالل صديق يوثق 

موالييد ان صدر الدين كان يقصد الخديعة والتغرير()2).
وبعـد أن ُكشـفت خديعـة طغاجـار، توجه موالييد إلى شـيكتور، وابلغه رسـالة 
األميـر اينارجـي، فتفهـم موقفه وأرسـل إليه تحفًا وهدايـا، ثم توجه بنفسـه وداهم دار 
طغاجـار وأعتقلـه مـع صدر الديـن، وجـاء بهما إلـى داره وسـجنهما منتظـرا وصول 
كيخاتـو ليبـت فـي أمرهمـا )3).غيـر أنـه سـامحهما وأطلـق سـراحهما وعفـا عنهمـا 
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وجعلهمـا موضـع ثقتـه وعنايتـه، وطمـأن األمـراء الذيـن اشـتركوا معهمـا احاطهـم 
برعايته)1).

وُذكر ان االيلخان كيخاتو ُأصيب بمرض خالل سفره إلى بالد الروم، وفي أثر 
الناس  مع  سياسته  ناحية  من  الدهشة  إلى  يدعو  بشكل  وتصرف  سلوكه  تغير  ذلك 
والنصارى  بالمسلمين  اهتم  إذ  اإلسالم،  السيما  األخرى،  الديانات  مع  وسماحته 
االيلخان  جمعها  التي  والنفائس  الذخائر  ووزع  عليهم  الصدقات  وأغدق  واليهود، 
أوامره  وإصدر  وكبارهم،  المغول  أمراء  على  اليهودي  الدولة  سعد  ووزيره  أرغون 
بأطالق سراح المعتقلين، وأعفى العلماء والسادات وأئمة الدين من دفع الضرائب)2).

هذه  اعماله  خالل  من  محاوال  كامل)3)،  شهر  لمدة  بسالمته  ابتهاجًا  واحتفل 
التكفير عن ذنوبه، والتقرب إلى الناس أكثر ليترك له أثر طيب في نفوسهم، وبعد شفائه 
الثروات،  بتوزيع  استمراره  مع  جديد،  من  السيئة  عاداته  لممارسة  عاد  مرضه  من 
بدافع  الظاهر  في  كانت  األعمال  هذه  )4).إن  الضرائب  من  واإلعفاء  والصدقات، 
أساس  هدمت  الباطن  في  إنها  إال  الرعية،  من  والتقرب  والكرم  والجود  اإلخالص 
الدولة بسبب عجز الخزينة وتدهور اقتصاد الدولة، وزوال الخوف من قلوب الرعية 

وآلت إلى سوء احوالهم )5).
بعد أن أكمل كيخاتو مهمته في آسيا الصغرى بقمع ثورة التركمان قرر العودة 
إلى ايلخانية بالد فارس ليباشر األمور بنفسه )6).وضبط األمور بعد جهد كبير، واتخذ 
إجراءات عدة تتمثل بـعزل نائبه وأمير األمراء شنيكتور نويان، وولى األمير بوقا منصب 
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أمير األمراء)1)، وذكر د.محمد سهيل طقوش إن شيكتور نويان لم ُيعزل تمامًا من جميع 
المناصب وانما ُكلف مع طغاجار لمساعدة االمير بوقا في المهام التي أنيطت به)2).

وأعطى عبد السالم عبد العزيز فهمي رأيًا في مسألة عزل شيكتور نويان قائال: 
)لقد ترك االيلخان كيخاتو وقت ذهابه لمقاتلة ثوار الروم، نائبه شيكتور نويان، الذي 
كانت تعوزه الكفاءة والحزم والمقدرة على مواجهة المشاكل اإلدارية والمالية، حتى 

إنه لم يستطع أن يقوم بشيء حيال القحط الذي أصاب البالد بسبب قلة األمطار()3).
الخبرة  وقليل  ضعيف  نويان  شيكتور  ان  القائل  بالرأي  نسلم  أن  أردنا  وإذا 
والشائعات  الفتن  مفتعلي  حيال  سديد  تصرف  من  أبداه  عما  يتفق  ال  فهذا  والكفاءة، 
الزنجاني  الدين  القبض على طغاجار وصدر  استطاع  إذ  االيلخان،  خالل مدة غياب 

وانهاء تمردهما.
بدافع  ضده،  المتمردين  عن  العفو  في  سياسته  بسبب  كيخاتو  اخطأ  وبذلك 
المسامحة والرأفة، بل والهم مناصب إدارية مهمة وحيوية، فأستغلوها أبشع استغالل 

لخدمة مصالحهم. 
ليتجنب  والمناصب  بالسلطة  بإغرائهم  كسبهم،  في  لرغبته  ذلك  فعل  وربما 

شرهم ويشغلهم عن التفكير في إثارة الثورات والمشاكل، ولالفادة من خبراتهم.
داخل  األوضاع  تهدئة  في  اسهم  جهة  من  فهو  وسلبياته،  ايجابيات  له  األمر  وهذا 
االيلخانية والبالد عمومًا، واالنشغال في ادارة شؤون البالد والعمل على تنظيمها، وهو في 
الوقت نفسه اجراء خطير؛ ألنه سلم المناصب اإلدارية والسياسية لشخصيات ناقمة على 

الحكم، فتحقق لهم ما يبغون، وبهذا اخذت االمور تسوء اكثر واكثر بسبب سوء اإلدارة.

البدليسي، شرف خان بن شمس الدين )ت 1012هـ/1603 م(، شرفنامة، ترجمة إلى العربية: محمد علي عوني، نشر:   -1
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اما منصب الوزارة فأسند للخواجه صدر الدين احمد الخالدي الزنجاني ولقبه 
نظارة  وواله  للقضاة،  قاضيًا  احمد  الدين  قطب  الخواجه  أخاه  وعين  جهان،  بصدر 

أوقاف الممالك المحروسة كلها)1).
وبين لنا الهمذاني الظروف والعوامل التي اسهمت في توليهما هذه المناصب 
قائاًل: )قدم صدر الدين الزنجاني أمواالً طائلة لكيخاتو، كان قد حصل عليها من أموال 
القتلى، ثم التجأ الى بورا قجين ايكاجي الذي كان مربيًا لكيخاتو وكان ذا منزلة كبيرة 
وطلب بواسطته الوزارة، وكان شمس الدين احمد الكوشي يطلب ذلك المنصب أيضًا 
بواسطة جمع من األمراء واستطاع صدر الدين - بواسطة شرف الدين السمناني - أن 
يستميل آق بوقا إلى جانبه، ويجعله حاميًا له، وكان يرضى الجميع بمبالغ من التومانات، 
وفي السادس من ذي الحجة سنة 691هـ/1291م تقرر إسناد منصب صاحب الديوان 
إلى صدر الدين، وألتمس من حضرة كيخاتو أن يخاطب بلقب صدر جهان أي صدر 
العالم، وأن يدعى أخاه قطب جهان أي قطب العالم، وأن يلقب ابن عمه بلقب قوام 
الملك وحصل على منصب قاضي القضاة وألخيه، كما أسند اليه حكومة تبريز، وأما 

حكومة العراق فقد عهد بها إلى قوام الملك()2). 
يتضح من خالل قراءة النص السابق، إن صدر الدين الزنجاني لم ُيكلف بالوزارة 
بذله من  ما  أن يحصل على موافقته من خالل  بأمر من كيخاتو مباشرة، وإنما حاول 
أموال واستمالته للشخصيات القريبة منه ليكونوا اداة ضغط عليه، اذ لم يكن اختياره 
قائما اساس كفاءة الشخص الُمعين وإنما على أساس الوساطة وبذل األموال، واستغل 

الزنجاني نقطة ضعفه ابشع استغالل لحبه للمال وتكديسه.
ولقلة خبرة كيخاتو باألمور اإلدارية والسياسية، اصبح ألعوبة بيد الشخصيات 
بمنصب  طالب  وإنما  الوزارة،  منصب  توليه  بمسألة  الزنجاني  يكتف  ولم  الطموحة، 

البدليسي، شرفنامة، ج2، ص11  -1
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ألخيه وابن عمه، وليس هذا فحسب إنما طلب من االيلخان أن يغدق عليهم ألقاب 
رئاسية وذا صدى مهم في أرجاء الدولة، كصدر العالم وقطب العالم وقوام الملك، 

واضافت هذه األلقاب لهم مكانة مرموقة في السلطة والقوة والهيبة والزعامة.
للبالد،  الفعلي  الحاكم  وسلطانه  منصبه  بحكم  الزنجاني  الدين  صدر  أضحى 
في  واسرف  واالداري،  السياسي  دورهم  وتحجيم  والساسة،  األمراء  بمضايقة  وبدأ 

اموال الدولة حتى أصبحت الخزينة يومًا بعد يوم خالية)1).
ورفضهم  غضبهم  اثارة  في  االمراء  بقية  على  واستعالئه  هذا  تصرفه  سوء  اثر 
الموظفين  من  عدد  سعى  م،  ـــ/1292  692ه سنة  القعدة  ذي  شهر  وفي  لوزارته، 
إنه  االيلخان  مسامع  إلى  وأوصلوا  ضده،  بالسعاية  المالية  الشؤون  عن  المسؤولين 
اختلس األموال الديوانية لنفسه، ولم يوصل الرواتب والنفقات للجند، واقطع لنفسه 

أكثر من ثالثين تومانًا من أصل ثمانين من ضرائب تبريز وأعمالها)2).
والواقع إن االيلخان لم يصغ لهم لثقته المطلقة بوزيره، وفضله على الجميع، 
الوشاة،  بأسماء  الوشاية ضده وزوده  واطلعه على األمور جميعها، بل اخبره بحقيقة 
خطوة  في  اعتذارهم  وقبل  عنهم  عفا  الزنجاني  أن  إال  منهم،  ليقتص  له  وسلمهم 
الستقطابهم، ثم أصدر االيلخان أمرا بوضع األمراء والحكام والعمال والكتاب تحت 

تصرفه، وان ال يمنح األمراء أية اقطاعات بغير إذنه)3).
اآلمرة  السلطة  يمثل  الزنجاني  الواسعة أصبح صدر جهان  الصالحيات  وبهذه 
والناهية في البالد، واطلق يده في الشؤون جميعها، وأخذ يبت في األمور المهمة التي 
تصب في مصلحته من غير الرجوع إلى االيلخان في أغلب األحيان، وهذا زاد األمور 

تعقيدًا، وازدادت القالقل والفتن والصراعات بين األمراء.

المازندراني، موسى الحسيني، العقد المنير، نشر: المطبعة اإلسالمية، مكتبة الصدوق، طهران - ايران، ط2، 1382هـ، ص126.  -1
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وعلى الرغم من سوء تدبير االيلخان كيخاتو في ادارة الدولة غير انه اهتم بالبناء 
ُأطلق عليها  الكر  نهر  بنائه مدينة كبيرة على ضفاف  والعمران واتضح هذا من خالل 

اسم "قتلغ باليغ")1).

رابعا: إصداره عملة الجاو:

اللهـو والتـرف، وعـدَّ الذهـب  انفـق االيلخـان كيخاتـو امـواال كثيـرة علـى 
والفضـة ال يصلحـان إال لزينـة النسـاء والرجـال، ولـم يمـض وقـت طويـل حتـى 
أصبحـت خزائـن الدولـة خاليـة تمامـًا، ولم يجـد البـالط االيلخانـي نقـودًا ألنفاقها 

على الضروريات األساس)2).
وال يمكن أن ننسى دور صدر الدين الزنجاني في زيادة األمور سوءًا، إذ اتصف 
بالكرم والبذخ، فضال عن اهتمامه باالداب، غير انه افتقر للكفاءة في ادارة امور الدولة، 
حتى إنه ردد في مناسبات عدة: )إن الذهب والمال والجواهر والنفائس زينة الزمان()3)

ولم يعد بأستطاعتهم توفير مستلزمات مطبخ البالط المغولي، فلم يجدوا حيلة 
إال أن يصنعوا ما صنع الصينيون، ويروجوا بدل الذهب والفضة "الفلوس القرطاسية" 

التي ُأطلق عليه اسم "الجاو")4)
فأقترح عز الدين محمد بن مظفر بن عميد المطلع على أحوال الصين وامورها 
السياسية والمالية على الوزير صدر جهان استبدال العملة الذهبية والفضية المتداولة 
إلى عملة ورقية حتى تتحسن األوضاع المالية في البالد، فأقتنع باألمر وعرضه على 
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في  الصيني  الخاقان  سفير  كيخاتو  استشار  ثم  البالط،  أمراء  كبار  وايدهما  االيلخان 
بالطه ُيدعى بوالدجينك سانك فأستحسن رأيه)1).

وللوقوف على حقيقة الجاو والتعامل بها البد من االستشهاد برأي الهمذاني: )كان 
صدر الدين وبعض األمراء يتحدثون أحيانًا عن عملة الجاو التي كانت رائجة في بالد الخطا 
"الصين"، وكانوا يتباحثون ويفكرون في وسائل إعدادها وتداولها في هذه البالد، ثم عرضوا 
فأجابه  جينكانسك  بوالد  من  ذلك  حقيقة  عن  فاستفسر  كيخاتو  حضرة  على  المسالة  هذه 
قائاًل: إن الجاو عبارة عن قرطاس مختوم بخاتم الملك، يتعامل به في جميع بالد الخطا بدالً 
من الدراهم، وأما عملتهم النقدية فهي البالش)2) السبائك - التي تصل الى الخزانة العامرة()3).
واضاف الهمذاني قائال: )ولما كان كيخاتو ملكًا سخيًا إلى حد بعيد، وكان يهب 
الكثير إلى حد االفراط، بحيث إن أموال العالم لم تكن تكفيه، فقد استحسن هذا األمر، 
وكان صدر الدين يريد أن يبتكر شيئًا في البالد لم يكن اآلخرون قد اهتدوا إليه، فال غرو 
الذي كان  نويان  بيد إن شيكتور  السبيل،  الكبيرة في هذا  الجهود  الدين بذل  إن صدر 
أعقل األمراء يبين ان الجاو سوف يكون سببًا في خراب البالد، والبد أن يؤدي إلى سوء 

سمعة الملك، واحالل أحوال الرعية والجند...()4).
فأصدر كيخاتو أوامره بتاريخ شهر جمادي اآلخرة سنة 693هـ/1293م، باستخدام 

العملة الورقية الجاو ومنع استخدام الذهب والفضة، ومعاقبة من يخالف ذلك)5)

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 184.  -1

البالش: جمعها بالشات: قيمتها خمسمائة مثقال ذهب، او فضة، وقيمة البالش من الفضة بحدود خمسة و سبعون   -2

الخاص  الجزء  التواريخ،  الهمذاني، جامع  61؛  60 - ص  تاريخ جهانكشاي، م1، ج1، ص  الجويني،  ينظر:  دينارًا. 
بتاريخ غازان خان، هامش ص 219؛ الشيرازي، تاريخ وصاف، م4، ص 377.

جامع التواريخ، م2، ج2، ص181.  -3

جامع التواريخ، م2، ج2، ص182  -4

الطائي،  المغول، ص274؛  127؛ االمين، حسن،  المنير، ص  العقد  المازندراني،  14؛  البدليسي، شرفنامة، ج2، ص   -5

د.سعاد هادي حسن، اعالم وزراء البالط المغولي دراسة في دورهم السياسي واالداري )القرن 7 - 8هـ/13 - 14م(، 
دار ومكتبة قناديل، العراق، ط1، 2018، ص84 - ص85.
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باسم  ُتعرف  الصين)1)،  في  المتداولة  العملة  نمط  على  ورقية  عملة  والجاو 
الفلوس القرطاسية، وهي قطعة مربعة من القرطاس مكتوبة بحواشيها، كلمة بالخط 
الله"، وفي  الله - محمد رسول  إال  اله  "ال  الطرفين  أعالها من  في  الخطائي، وُكتب 
عن  خارجة  دائرة  وسطها  في  وُرسمت   ،" تورجين  "ايرنجين  كيخاتو  لقب  اسفلها 
المركز، وُرقم فيها من نصف الدرهم إلى عشرة دنانير، ُكتب بالخط الخطائي أيضًا)2).

وُتصنـع هـذه العملـة بنـزع لحاء اشـجار التـوت التي تسـتخدم اوراقهـا لتغذية 
دودة القـز، ويأخـذ منهـا القشـرة الداخليـة الرقيقـة التـي بين اللحـاء اليابس الخشـن 
وخشـب الشـجرة، فُتنقـع ثـم ُتـدق بعـد ذلـك حتـى تتحول الـى عجينـة ُيصنـع منها 
الـورق الـذي يماثـل فـي مادتـه الـورق الذي ُيصنـع مـن القطن غيـر انه اسـود تماما، 
فـاذا اصبـح جاهـزا لالسـتعمال ُيقطـع ليكـون نقـدا ذا احجـام مختلفـة، وهـو مربـع 

تقريبا، غير انه اطول قليال من عرضه )3).
اسمائهم  طبع  على  يقتصرون  ال  العملة  هذه  لطبع  المخصصون  والموظفون 
عليها بل يمهرونها بأختامهم ايضا، ويتولى كبيرهم والمفوض من الخان ختم قطعة 
الورق بالخاتم الملكي الموضوع في حيازته، فتكتسب صفة الشرعية التامة للتداول، 

ويعد تزويرها جريمة كبرى عقوبتها االعدام )4).
أمر كيخاتو بطبع الجاو الورقي في عدة فئات مكتوبة باللغة واألحرف الصينية 
والفارسية والمغولية، غير ان عامة الناس في بالد فارس رفضوا استعمالها، فُأخليت 

الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف، الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي، نشر: دار الفكر العربي، القاهرة - مصر،   -1

ط1، 1999م، ص206.
فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران، ص 184؛ الطائي، د.سعاد هادي حسن، اعالم وزراء   -2

البالط المغولي، ص79وص80.
بولو، ماركو )ت 725هـ/1324 م(، رحالت ماركو بولو، ترجمها الى االنكليزية ونشرها:وليم مارسون، ترجمها الى   -3

العربية:عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1977، ص168.
لمزيد من التفاصيل ينظر: بولو، ماركو، الرحالت، ص168.  -4
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اللصوص  قبل  السرقة من  الى  الريف  المدن وتعرض  المؤن من  األسواق، وأختفت 
وقطاع الطرق، ولهذا توقفت الحياة تمامًا )1).

وجاء سبب اختيار عملة الجاو ألسباب عدة أهمها إن الدولة فقدت الكثير من 
البالد، فضاًل عن عدم  اقتصاد  الجند وادارة  األموال فلم تعد قادرة على دفع رواتب 
الستعمال  الحاجة  تكون  وربما  نفقات)2)،  أو  ديون  من  عليها  ما  تسديد  على  قدرتها 
الورق بدل الذهب والفضة أفضل؛ وذلك ألن الذهب والفضة له قيمة كبيرة، وعملية 

السك بهما تتطلب نفقات كثيرة في حين عانت الدولة من مشاكل مالية كثيرة.
رفضوا  الرعية  مع  جهان  وصدر  كيخاتو  اتبعها  التي  القوة  من  الرغم  وعلى 
المعامالت  وتوقفت  المدن  وهجروا  محالتهم  التجار  معظم  وأقفل  استخدامها، 

التجارية، وضج الناس في المدن الكبرى واستعدوا العالن الثورة ضدهما )3).
ووصف البدليسي الوضع الذي وصلت اليه البالد قائال: )نفذت عملة الجاو 
أيام  بضعة  السوق  أهل  واضطر  تبريز  بمدينة  693هـ/1293م،  سنة  أيام  من  يوم  في 
هذا  تحمل  على  تبريز  أهالي  من  طائفة  صبر  نفذ  ثم  والشراء،  البيع  في  بها  للتعامل 
الضرر الالحق بهم فآثرت الرحيل على اإلقامة، وطائفة أخرى ولو إنها كانت تفتح 
واألمتعة  السلع  تخفي  كانت  إنها  إال  ورجالها،  الحكومة  سطوة  من  خوفًا  دكاكينها 
وال تظهرها، فضج الناس من الحالة، وقلقوا أشد القلق واجتمعوا يوم الجمعة ونادوا 
الدين  بالسخط واللعن على عز  بالشكوى والتذمر صائحين  بالويل والثبور وجهروا 
به،  البطش  واالوباش  الدهماء  اراد  وقد  العامة  المصيبة  هذه  في  تسبب  الذي  مظفر 

وفي رواية إنهم فتكوا به فعاًل()4).

شبولر، العالم اإلسالمي، ص71 - 72.  -1

الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف، الدول المستقلة، ص206.  -2

عباس، إقبال، تاريخ ايران، ص455.   -3

شرفنامة، ج2، ص 14.  -4
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وذكر احد الباحثين عن تردي االوضاع جراء تداول عملة الجاو قائال: )...ولما 
جرى التشاو المبارك... بدالً من الذهب ارتفع الفقر والفاقة والضر والمسكنة من بين 
العصر،  الغني والفقير ومدحه شعراء  الغالت والحبوب وتساوى  الخالئق ورخصت 
التشاو كاًل حسب  الحكام والموظفين ورواتبهم محددة من هذا  وأصبحت معاشات 
استحقاقه، وكلما أوشك التشاو أن يرث فعلى الناس أن يحملوه إلى دار ضرب التشاو 

ليستبدلوا به جديدًا، على أن يأخذوا تسعة دنانير بكل عشرة دنانير يعطونها()1).
المتأزم،  الوضع االقتصادي  لم يحل  الجاو  تداول عملة  ان  ونستنتج من ذلك 
وان كيخاتو وافق على تداولها لرغبته في زيادة األموال، ولم يتوقف األمر عليه فقط، 
اذ اراد صدر الدين عمل انجاز مهم يخلده، وهذا األمر ليس ببعيد عنه، فضال عن ان 

استخدام الجاو أيضًا يخدم رغبته في البذخ واالسراف والرفاهية وجمع المال.
ورؤية شيكتور نويان السديدة كانت بمحلها إذ تنبأ بحدوث كارثة اقتصادية مالية إذا 
تداولها الناس، ولكن لم يسمع احد رأيه بل إن صدر جهان أتهمه أمام كيخاتو بحبه للذهب 
ويرغب بأفشال مقترحه، وبما إن كيخاتو يثق بوزيره وألنه راغب بإصدار العملة الجديدة 
لهذا أمر بأصدارها على الفور، وأرسل آقبوقا وطغاجار وصدر الدين وتماجي انياق إلى 
تبريز للعمل على ترويجها، وصدرت األوامر التي تقضي بقتل كل من ال يتعامل بها في 
الحال، فتعامل بها الناس اسبوعًا واحدًا ولكنهم لم يكونوا يعطون أحدا شيئًا في مقابلها 

فاضطر معظم سكانها إلى الرحيل عنها، ولجؤوا إلى الحدائق لتناول الفواكه)2).
دارا  بلد  كل  في  واتباعه  االيلخان  انشأ  العملة  هذه  تداول  استمرار  ولضمان 

لضربها عرفت بأسم" شاو خانة " واطلقوا على هذه العملة اسم "الشاو المبارك")3).

االمين، حسن، المغول، ص274.  -1

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص182 - 183.  -2

االمين، حسن، المغول، ص274؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص 258 - 259؛ الطائي، د.سعاد هادي   -3

حسن، اعالم وزراء البالط المغولي، ص85.
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والسيما  الجديدة،  بالعملة  الثقة  عدم  على  أقيمت  التي  االجراءات  هذه  تدل 
وقيمة  والفضة  الذهب  قيمة  بين  كبير  اختالف  فهناك  نفسها،  السلطة  حتى  بل  الرعية 
الجاو الورقي، وما األوامر التي صدرت بحق فرضه سوى تبرير على أهميته واجبار 
إن وجد  فهو  الدولة،  النقدي داخل  التوازن  به، وسبب خلل في  التعامل  الناس على 
فلخدمة االيلخان وأتباعه وليس لخدمة الرعية، وما أجبار الدولة على تبادله هو لتسير 
عجلة اقتصاد االيلخانية، غير ان االمور لم تسر كما خططوا له، إذ أن التجار والصناع 
والزراع أوقفوا أي تعامل به بل هاجروا بالدهم خشية من استعماله، وهذا التصرف زاد 

األمر سوءًا وافقر البالد أكثر وأكثر. 
الرجل منهم وضع  ان  ُذكر  به حتى  تداولها والتعامل  الناس من  وتخوف عامة 
االيلخان  الخباز والقصاب غيرهما، ويأخذ حاجته خوفًا من  الدراهم تحتها واعطى 
والوزير)1). أما في خراسان حيث كان الحاكم غازان بن أرغون فلم يحاول االيلخان 

ووزيره فرض استعمالها على سكانها خشية منه )2). 
هذا األمر يؤكد قوة غازان وسيطرته الكاملة على إقليم خراسان، فلم يجرؤ أحد 
فيه،  يرغب  أمرًا ال  عليه  يفرض  أو حتى  يجرده من صالحياته  أن  االيلخان  اتباع  من 

لخشية معظم األمراء منه لشدة قوته وحنكته وبأسه.
غير ان صدر الدين جهان فعل المستحيل الستمرار تداولها، وبكل االساليب 
عن  فسأل  مغلقة  الحوانيت  رأى  األسواق  في  األيام  أحد  في  كيخاتو  تجول  فعندما 
أعتاد  وقد  الالكوشي  الدين  شرف  تبريز  زعيم  )توفى  الدين:  صدر  فأجابه  السبب، 
أهل تبريز أن يتركوا السوق، لعزاء عظمائهم()3)، ولكن الرعية ثاروا على قطب الدين 
في  األطعمة  يبيعون  وأخذوا  كالمعتاد  القديمة  بالعملة  بالتعامل  لهم  يسمح  لكي 

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص185.  -1

شبولر، العالم اإلسالمي، ص72.  -2

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 183  -3
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والوثائق  المعامالت  توقفت  السبب  ولهذا  الناس،  من  فقتلوا جمعًا  بالذهب  األزقة 
نهائيًا)1). توقفا 

ومن  واضطرابًا،  سوءًا  االوضاع  زاد  الجاو  إن  الزنجاني  الوزير  شعر  وحينما 
إلغائها والتعامل  يثورون ضدهم، أشار عليه بضرورة  الناس سوف  ان عامة  المرجح 
بالذهب والفضة من جديد، فأصدر االيلخان اوامره بذلك وتغير أسم العملة من "جاو 

مبارك" إلى "جاونا مبارك" إي "العملة المشؤومة")2).
وذكر الهمذاني موقف مر به صدر جهان في اثر الغاء تداول الجاو قائاًل: )ذات 
يوم أخذ رجل فقير في السوق بعنان فرس صدر الدين وقال: إن رائحة الكبد المحترق 
قد مألت العالم فإن لم تشمها فبثت انفك، وبموجب ذلك اصدر صدر الدين اوامره 
وأخذوا  السبب،  لهذا  الناس  فتجرأ  بالنقود  األطعمة  شراء  يبيح  االتباع  مع  باالتفاق 
تبريز من هجرها وعمرت مرة  الوسيلة عاد إلى مدينة  بالنقود عالنية وبتلك  يتعاملون 
أخرى في فترة وجيزة، وعاقبة األمر إن الجاو لم يؤد إلى نتيجة، فترك التعامل به واستراح 

الناس من تلك المتاعب(.)3) 
وتمكن االيلخان ووزيره من السيطرة على األهالي الثائرين، فعادت الحياة إلى 

االقتصاد المنهار والسوق الراكدة)4).
وبقي اسم الفلوس القرطاسية في التاريخ واالدب، وُذكرت كلمة جاو في معاجم 
المعجم  في  ذكرت  انها  وُذكر   .(5( "جابخانة"  و  "جاب"،  بألفاظ  وظهرت  عدة،  فارسية 

الفارسي بكلمة "جاوبان" وهو اللقب الذي أطلقه األهالي على الوزير صدر جهان)6).
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 183  -1

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 185.  -2

جامع التواريخ، م2، ج2، ص 183 - 184.  -3

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 185.  -4

المازندراني، العقد المنير، ص 128.  -5

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 185  -6
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خامسًا: سياسته مع المسلمين والديانات االخرى: 

أن  بعد  إذ  فارس،  بالد  ايلخانات  تنصير  سبيل  في  جبارة  جهودًا  اوربا  بذلت 
إلى  اوربا  تنبهت  الشام  في  المماليك  دولة  تهدد  وبدأت  االيلخانات  دولة  تأسست 
وتشجعهم  المغول  االيلخانات  كسب  وأرادت  منه  االفادة  وحاولت  الجديد  الوضع 

على اعتناق المسيحية، واالستعانة بهم لتسترد نفوذها الضائع في بالد الشام)1).
ومما الشك فيه إن كيخاتو سار على نهج أرغون نفسه في تعاطفه مع المسيحيين، 
ومنحهم كثير من االمتيازات)2). وسار ايضا على نهج سياسة والده اباقا في االعتدال 
بين معتنقي جميع االديان - سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين - على الرغم من اعتناقه 
الشامانية)3). غير أن ظروف البالد جعلته يتسامح مع رعيته، ليعم السالم والهدوء في 

بدر، مصطفى طه، مغول ايران بين المسيحية واإلسالم، نشر: دار الفكر العربي، مصر، بال.ت، ص6 - 7.  -1

الخالدي، إسماعيل عبد العزيز، العالم اإلسالمي والغزو والمغولي، باشراف: احمد محمد العتاك وعبد الفتاح فتح   -2

الله سعيد، نشر: مكتبة الفالح، الكويت، ط1، 1984، ص 227.
" قام"، وشامان تعني الساحر، او الشاعر، أو الطبيب الروحاني، وهذه  الديانة الشامانية: شامان تعني باللغة التركية   -3

الكلمة كانت ُتطلق على كاهن الدين التركي القديم، انتشرت هذه الديانة بشكٍل واسع بين االتراك والمغول، وُتعدُّ من 
الديانات البدائية التي ال تقوم على إسس ومبادئ وقيم اخالقية ودينية حقيقية، كانت هذه الديانة تعترف باالله العظيم، 
غير انها لم تكن تؤٍد له الصلوات، إذ كانوا يعبدون االلهه المنحطة، فكان المغول يعبدون ارواح اجدادهم، وكل شيء 
يسمو على مداركهم ويبث الرعب في نفوسهم، منها آلهة للنهر واالشجار والجبل والشمس والقمر وغيرها.لمزيد 
من التفاصيل ينظر: بارتولد، تاريخ الترك، ص11 وص14 وص68 وص263؛ ارنولد، و. سيرت، الدعوة الى االسالم، 
النحراوي، مكتبة  المجيد عابدين واسماعيل  ابراهيم حسن وعبد  العقيدة االسالمية، ترجمه: حسن  نشر  بحث في 
النهضة المصرية، مطبعة السبكي، مصر، بال. ت، ص191؛ بارندر، جفري، المعتقدات الدينية عند الشعوب، ترجمة: 
د. امام عبد الفتاح امام، مراجعة: د. عبد الغفار مكاوي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، 
التاريخية - عالقاتهم  القراخانيون - اصولهم  الطائي، د.سعاد هادي حسن،  1993، ص234 - ص236؛  الكويت، 
1210م(، مكتب الكرار للطباعة،  607ه(/)927 -  السياسية ودورهم في الحركة العلمية في العصر العباسي)315 - 

بغداد، ط1، 1427هـ/2006م، ص6وص7؛ 
 Baldick, Julian, Animal and Shaman Ancient Religions Of central Asia Printed and Bound in Ggreat 

Britain by WBCLTD, Bridgend, 2000,PP.31,35,39,43; 
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عموم البالد )1)، إذ شهدت البالد قبل تسلمه الحكم فتن عدة بين عامة الناس والسيما 
في عهد ارغون الذي نقم على المسلمين - كا اشرنا سابقا - ، وتعرضوا لالذى على 

أيدي البوذيين، وللقهر والظلم الشديد)2).
والحقيقة لم يكن انتصار أعداء اإلسالم على االيلخان تكودار انتصارًا حاسمًا 
ضد اإلسالم في بالد فارس، فإن اإلسالم سار في طريقه بخطى حثيثة، وازداد عدد 
المسلمين بإطراد بين مغول بالد فارس، ولم يكن في وسع كيخاتو غير االهتمام بهم، 
بإعفاء  فأمر  عنهم)3)،  والشامانية  المسيحية  نحو  وميوله  نواياه  حقيقة  اخفاء  وحاول 
نقوش  الضرائب، وكتب  دفع جميع  بني هاشم من  المسلمين وأشرافهم من  العلماء 
"ال اله إال الله، محمد رسول الله"، وأسند  إسالمية على الجاو، وُنقش أحد وجهيها 
وزارته إلى صدر الدين الزنجاني وصار حكم تبريز والعراق وراثيًا في أسرة هذا الوزير، 
مثل  مسلمات  أميرات  وتزوج  بوقو،  حسن  مثل  المسلمين  المغول  أمراء  إليه  وقرب 
عائشة خاتون بنت طوغو بن ايلكان نويان، وبادشاه خاتون بنت قطب الدين سلطان 
كرمان، فضال عن زوجات نصرانيات)4)، ووزع األموال والصدقات على المحتاجين، 
حتى إن عددا من الفقهاء المسلمين اجتمعوا مع بقية رجال الدين من الطوائف األخرى 

وصلوا من أجله ودعوا له بالشفاء عندما ُأصيب بالمرض)5).

 Bonnefoy, Yves, Asian Mythologies, Translated under Directions: Wendy Doniger, Printed in the 

University of Chicago press, LTD, London, United States of America, 1993, part 1, p.217, part 4, pp.278, 

316, 322, 323, 326; 

 Tang, Li, Asia Research Institute Working Paper Series, National University of Singapore, 2005, pp.12 - 14; 

	 Kabaklı,	Ahmet,	Türk	Edebiyatı,	Ürkiye	Yayınevi,	Üçüncü	Baskı	3,	1973.pay2,	s.	45,	46,	47.	

هالل، عادل إسماعيل، العالقات بين المغول واوربا، ص174.  -1

محمد، صبحي عبد المنعم، المغول والمماليك، ص30.  -2

بدر، مصطفى طه، مغول ايران بين المسيحية واإلسالم، ص13.  -3

عبد الحليم، رجب محمد، انتشار اإلسالم بين المغول، نشر: دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، بال. ت، ص187.  -4

هالل، عادل إسماعيل، العالقات بين المغول واوربا، ص174.  -5

=
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ولهذا ُأتهم بميوله الى اإلسالم نتيجة لتقريبه للعلماء المسلمين، واتخاذه قياديين 
ووزراء مسلمين، فضاًل عن اهتمامه باإلحسان إلى الفقراء المسلمين واإلغداق عليهم 

والطلب منهم أن يدعوا له وقت الشدائد)1).
ووفقًا لما أوردته المصادر إن كيخاتو تلون في سياسته الدينية بما يتناسب والواقع 
والظروف لتجنب عواقب األمور ولتهدئة األوضاع ليعم االستقرار والسالم، غير انه تعاطف 
ربيب  النصرانيان  الطبيبان  عالجه  على  اشرف  مرض  فعندما  اليه،  وقربهم  المسيحيين  مع 
أربعين  خالل  تماما  شفي  حتى  شفائه  سبيل  في  جهودهما  وبذال  الدولة،  وصفي  الدولة 
يومًا)2)، فحاله حال أبائه واجداده في مسألة تقريب العناصر الكفوءة بغض النظر عن ديانتهم، 
فال يمتلك تلك العصبية التي اتصف بها أرغون حينما اضطهد المسلمين ألسباب شخصية. 
والظاهر ان كيخاتو خرج عن شريعة الياسا في كثير من األمور سواء بتصرفاته أو 

بميوله الدينية )3)، فضاًل عن ميوله المتضاربة ما بين المسيحية واإلسالم.

سادسًا: عالقته مع المماليك: 
من  المماليك وصل  إن جيش  تفيد  الروم  بالد  من  كيخاتو  الى  االنباء  وصلت 

الشام وان الملك االشرف حاصر قلعة الروم)4).
بارسال  لها  تسمح  الحقبة  في هذه  فارس  بالد  دولة مغول  تكن حالة  لم  والحقيقة 
الحمالت العسكرية على بالد الشام ألسباب عدة منها الصراع الداخلي بين األمراء المغول 

حول على العرش، فضال عن انشغال االيلخان بأنفاق االموال على اللهو والترف)5). 
الصفدي، صالح الدين بن إيبك )ت 764هـ/1362م(، الوافي بالوفيات، تح: احمد االرناؤوط وتركي مصطفى، نشر:   -1

دار إحياء التراث، بيروت - لبنان، 2000م، ج24، ص284.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 179.  -2

القلقشندي، صبح االعشى، ج4، 419.  -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 178.  -4

محمد، صبحي عبد المنعم، المغول والمماليك، ص31 - 32.  -5
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اتبع كيخاتو سياسة المهادنة مع السلطان المملوكي طالبًا منه أن يسلمه حلب، 
والسيما ان هوالكو بذل جهودًا كبيرة في السيطرة عليها سابقا، وان رفض ذلك سوف 
يهاجم بالد الشام، فأجابه الملك األشرف: )إنه قد وافق القان ما كان في نفسي فأني 
كنت على عزم من أخذ بغداد وقتل رجاله فإني أرجو أن أردها إلى اإلسالم كما كانت 

وسينظر أينا من يسبق إلى بالد صاحبه()1). 
فارسل جيشه بقيادة كل من تايجو أغول بن منكوتيمور، و طغاجار، و بوقداي 
تيموربوقا  واألمير  سوكاي  األمير  وتوجه  عليهم،  للقضاء  إيناق  تماجي  و  االقتاجي، 
وقراجه إلى قلعة الروم، ولكن الملك االشرف استولى على القلعة قبلهم، وقتل عدد 

من سكانها وأسر بعضهم االخر وسلمها إلى حراسه ثم عاد)2).
وكان السبب وراء تصرف الملك األشرف بهذا الشكل ما حققه من انتصارات 
في بالد الشام، فمنذ توليه الحكم سنة 689هـ/1290م، نجح في السيطرة على عكا، ثم 
سار في السنة الثانية الى قلعة الروم وحاصرها خمسة وعشرين يومًا وسيطر عليها في 

السنة الثالثة من حكمه، فضال خضوع قلعة بهستا له من غير قتال )3). 
أراد  الروم  قلعة  على  سيطر  أن  بعد  حتى  كيخاتو،  االيلخان  طلب  رفض  لهذا 
وتجهيز  العدة  العداد  لنوابه  بالكتابة  فبادر  كامل،  بشكل  الشام  بالد  على  السيطرة 
سنة  وفاته  بسبب  توقفت  انها  غير  692هـــ/1293م،  سنة  في  األمر  لهذا  الجيش 

693هـ/1294 )4).

محمد  تح:  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  م(،  )ت845هـ/1441  علي  بن  احمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المقريزي،   -1

مصطفى زيارة، نشر: دار الكتب المصرية، مصر، 1936، ج1، ق3، ص876.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 178 - 179.  -2

الكتبي، فخر الدين محمد بن شاكر )ت764هـ/1362 م(، فوات الوفيات، تح: علي محمد بن معوض الله وعادل   -3

احمد عبد الموجود، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2000، ج1، ص381.
عاشور، فايد حماد، العالقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية، نشر: دار المعارف، مصر، ط1،   -4

1976، ص198 - 199.



- 107 -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  الفصل الثالث: السياسية الداخلية والخارجية  لاليلخان كيخاتو  |

سابعًا: نهاية حكمه ووفاته سنة 694هـ/1294م: 
كانت نهاية كيخاتو حتمية فهو كما ذكرنا سابقا عن صفاته، ضعيف الشخصية 
جدير  غير  منه)1).فهو  المغول  األمراء  نقمة  عن  فضال  العامة  حكمه  مدة  في  أغضب 
منه وتزعم  للثورة ضده، والتخلص  المغول  االمراء  البالد، مما دفع عددا من  بحكم 
له  اشتكى  ان  بعد  السيما  بقتله)2)،  وانتهت  الثورة  تلك  هوالكو  بن  طرغاي  بن  بايدو 

الجميع من سوء ادارته، فأتفقوا على إعدامه )3).
وذكر أبن العبري موقفا لكيخاتو مع بايدو في أحد مجالسه قائاًل: )حينما أفرط 
االيلخان في الشرب، وفقد الوعي الحسي باالمور أخذ يشتم بايدو، الذي كان حاضرًا 
بينهما وسخط كيخاتو عليه  ما  الخالف  فأحتدم  الشتم.....،  فبادله االخير  المجلس، 
أفاق  حينما  التالي  اليوم  وفي  مبرحًا،  ضربًا  وضربه  المجلس  من  بطرده  حرسه  وأمر 
بايدو فقدم له االعتذار وبالغ في  تأثير الشراب، ندم على ما فعل في حق  كيخاتو من 

إكرامه، بأن خلع قلنسوته ووضعها على رأسه()4).
لم ينس بايدو موقفه هذا وبقي حاقدًا وناقمًا عليه على الرغم من ندمه على ما 

فعله به )5)، فقرر اعالن ثورته ضده، واتفق مع عدد من األمراء على قتله )6). 
شعر كيخاتو إن بايدو يدبر له أمرًا ما، فقبض على عدد من األمراء المتواطئين 
واستعد  زعيمهم)7).  يتخذه  سوف  الذي  الموقف  يتضح  حتى  بحبسهم  وأكتفى  معه 

عباس، إقبال، تاريخ ايران، ص455.  -1

العيني، عقد الجمان، ج1، ص286.  -2

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 186.  -3

تاريخ الزمان، نشر: دار الشروق، بيروت - لبنان، 1986، ص367  -4

االمين، حسن، المغول، ص277.  -5

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 186.  -6

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 185 - 186.   -7
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فتشاور  الشحنة،  بغداد وقتلوا صاحب  إلى  الرسل  بايدو  لمواجهته عسكريا، وأرسل 
كيخاتو مع األمير آقبوقا، لحسم هذه الفوضى، واتفقوا على ارسال جيش لمحاربته في 

سنة 694هـ/1294م، بقيادة آقبوقا وطغاجار وتوجها إلى معاقله )1).
ولما وصل خبر تحرك جيش بايدو إلى االيلخان ووزيره اعدا جيشا مكونا من 
خمسة آالف جندي، وألحقا به عشرين ألفًا بقيادة آقبوقا وطغاجار عن طريق همذان)2). 
وأنتقل كيخاتو من االتاغ إلى تبريز)3). ووقعت المعركة وتالقت جيوش الطرفين وُقتل 
عدد من اتباع بايدو، وانتصر كيخاتو في بداية االمر، ولكن سرعان ما تغيرت الظروف 

لصالح جبهة بايدو)4).
إذ اماط طغاجار اللثام عن وجهه وأعلن حقيقة موقفه المؤيد له، وأنفصل مع أتباعه 
عن جيش االيلخان وألتحق بجيشه، وأضحى موقف آق بوقا ضعيفًا، فأخبر االيلخان بذلك 
فأعتراه اليأس وعجز عن التفكير للخروج من المأزق فعاد إلى معسكره ومعه عشرون فارسًا 
من خواصه)5). ولما ذاع خبر انفصال طغاجار عن جيش آقبوقا، وعدم وصول المدد أنفض 
من  االيلخان  وهرب  المعتقلين،  األمراء  جميع  سراح  واطلق  كيخاتو،  عن  العسكر  سائر 
ارض المعركة )6).وتعقبه عدد من األمراء في المناطق المجاورة حتى تمكنوا من القبض عليه 

وخنقوه بوتر القوس حتى ال يسيل دمه على األرض في سنة 694هـ/1294م )7).
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 185 - 186.  -1

مدينة همذان: مدينة واسعة جليلة القدر، كثيرة األقاليم والكور، ُسميت همذان بهذا االسم نسبًة الى همذان بن الفلوج   -2

بن سام بن نوح، لمدينتها أربعة أبواب من الحديد، وفيها الكثير من البساتين، شرب أهلها من عيون وأودية تجري 
ابن  الممالك، ص198؛  البلدان، ص82؛ االصطخري، مسالك  اليعقوبي،  ينظر:  التفاصيل  لمزيد من  شتاءًا وصيفًا. 
التقاسيم، ج2، ص384 و ص392 و ص393؛  المقدسي، أحسن  حوقل، صورة األرض، ج2، ص358 - ص360؛ 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص410 - ص415.
فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 186.  -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص 186.  -4

العيني، عقد الجمان، ج1، ص286؛ االمين، حسن، المغول، ص277.  -5

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص 260.  -6

شبولر، العالم اإلسالمي، ص72.  -7
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وإذا أردنـا أن نفتـرض لـو أن طغاجـار لـم يغـدر بجيـش كيخاتـو وشـق عصـا 
الطاعـة واتجـه لجبهـة بايـدو، هل سـيكون النصر حليفه؟ هـل النصر سيسـاعده على 

االستمرار في الحكم؟
في األحوال جميعها فأن جيش كيخاتو سوف ُيهزم ال محالة، ألن الظروف التي 
عاشتها البالد من ضعف وبؤس وظلم، فضاًل عن سلوكيات االيلخان السيئة، كل هذه 
االسباب اسهمت في انفضاض األمراء والجيش والرعية عنه، والرغبة بالتخلص منه 

ومجيء شخصية حاكمة أفضل بدال عنه. 
السلطة  توليه  منذ  رافقته  التي  العام  والعصيان  الهيجان  حاالت  إن  عجب  وال 
عبرت عن الغضب ضد تخاذل السلطة وانقسام أراء االسرة الحاكمة، فضاًل عن انتشار 
اإلسالم بين المغول والسيما أفراد األسرة الحاكمة، وبدأ أغلب األمراء يميلون إلى 

اعتناق اإلسالم ويعطفون على المسلمين )1).
ويعد كيخاتو أسوأ فرد في أسرة هوالكو ممن تولوا عرش المغول االيلخانيين، 
اذ آل الوضع في عهده إلى حالة أدت في النهاية إلى ضعف أسرة االيلخانيين، حتى 
تمكن االيلخان غازان الذي أعتلى العرش بعد مدة قصيرة من ارساء دعائم دولة مغولية 

قوية والسيما بعد اعتناقه االسالم)2).

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص 260.  -1

فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص 186.  -2
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الفصل الرابع

 الدور السياسي واالداري والعسكري 

 ألسرة جوبان بن تودان

)694 - 740هـ/1294 - 1340م(

نبذه تاريخية عن االمير جوبان. اوال: 
أ- اسمه، نسبه.  

ب- اسرته.  
ج - صفاته.  

دوره السياسي والعسكري واالداري في الدولة االيلخانية)694 -  ثانيا: 
728هـ/1294 - 1327م(.

دوره في عهد االيلخان غازان )694 - 703 هـ/1294 - 1303م(.  - 1
 -  703( اوليجايتو  االيلخان محمد خدابندا  في عهد  دوره   - 2

716 هـ/1303 - 1316م(.

دوره في عهد األيلخان ابو سعيد بهادر )717 - 736هـ/1317 - 1335م(.  - 3
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اعماله العمرانية. ثالثًا: 
وفاته سنة 728هـ/1327م. رابعا: 

الدور السياسي واالداري الوالده. خاسا: 
الدور السياسي الحفاده. سادسا: 

الدور السياسي واالداري للنساء في اسرة جوبان. سابعا: 
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اوال: نبذه تاريخية عن االمير جوبان:

أ: اسمه، نسبه:

ارتبطت  التي  سلدروس،  قبيلة  من   (2( سودون  بن  تودان  بن  ملك)1)  بن  جوبان 
بعالقة مصاهرة مع المغول األيلخانيين، من ابرزها زواج هوالكو من سونجين خاتون، 
وانجب منها ابنه االكبر اباقا، ومحمود غازان تزوج من بيدي قورنفة، ابنة منكو تيمور)3) 
)664 - 681 هـ/1265 - 1282م(، وتزوج اوليجايتو من كونجشكاب ابنة شادي بن 

سونجاق بن نويان.)4)

ب:اسرته:

سعيد  ابي  لاليلخان  اختان  منهن  اثنتان  ــات  زوج ثالث  جوبان   لألمير 
السلطان  بنت  "دولندي"  او  وليدي،  هن:  1335م(   - 736هـ/1317   -  717( بهادر)5) 

المقريزي، السلوك، ج3، ص410؛ السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت902هـ/1497م(، التحفة اللطيفة في تاريخ   -1

المدينة الشريفة، عني بطبعه ونشره:اسعد طرابزوني الحسيني، مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، 1979، ج1، ص431 
ذكر جوبان بن تدوان

التواريخ  معرفة  في  االلباب  اولي  روضة  730هـ/1329م(،  )ت  محمد  الفضل  أبي  بن  داود  سليمان  أبو  البناكتي،   -2

واالنساب، ترجمة وتقديم:محمود عبد الكريم علي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2007، ص401. 
منكو تيمور: او مونككا تيمور بن نوقان بن باتو بن جوجي، تولى عرش مغول القفجاق سنة 664هـ/1265م واستمر   -3

في الحكم حتى وفاته سنة 681 هـ/1282م، وصف بالشجاعة، وحبه للسالم، وسالم وعقد عاهدات سالم مع مغول 
األعشى،  صبح  القلقشندي،  ص604؛  ج5،   ،2006 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  طبعة  تاريخ،  خلدون،  ابن  فارس. 

طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1987م، ج4، ص 473.
البناكتي، روضة أولي األلباب، ص401.  -4

ابو سعيد بهادر بن السلطان محمد اوليجاتو بن ارغون بن اباقا بن هوالكو)717 - 736هـ/1317 - 1335م(، ولد سنة   -5

704 هـ/1304 م في ارجان من اعمال تبريز، امه حاجى خاتون بنت سوال ميش بن تنكيز كوركان من قبيلة االويرات،= 
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محمد خدابندة، وامها أرتوجوغان خاتون، سرعان ما توفيت بعد زواجها لمدة قصيرة 
اما  خاتون)2)،  ميش  إيلتور  وامها  بيك  وساتي  اران)1)،  مدينة  في  هـ/1307م  سنة707 

الثالثة فهي كردوجين ابنة منكو تيمور )3).

ج - صفاته:

اشار السخاوي واصفا االمير جوبان قائال: )كان مناصحا للمسلمين في الباطن، 
وفيه خير ودين، دبر المملكة في ايامه مدة طويلة على السداد(.)4)

الهمة،  عالي  االموال،  كثير  الشأن،  كبير  العطاء،  كثير  وهيبته،  بشجاعته  ُعرف 
صحيح االسالم، ذا حظ من صالة وبر، انفق ذهبا كثيرا، واوصل الماء الى بطن مكة.)5)

على  حاكما  سنوات   9 العمر  من  البالغ  سعيد  ابو  عهده  وولي  ابنه  اوليجاتو  عين  خاتون،  قتلغ  اولجاي  من  = تزوج 
خراسان واختار االمير سونغ مرافقا واتابكا له، تولى االيلخانية في سنة 718هـ/1318م، وعمره 13 سنة، واتخذ من 
جوبان اميرا لالمراء وعهد اليه لالشراف على معظم امور االيلخانية واختار جالل الدين بن رشيد الدين الهمذاني وزيرا 
ومتصرفا بالشؤون المالية، وولى تيمورتاش بن جوبان حاكما على بالد الروم، وخصص لكل والية اميرا يدير امورها 
عقد تحالف مع المماليك، وتميز عهده بالهدوء من حيث عالقاته مع اوربا والمماليك، توفى في عام 736هـ/1335م 
على اثر اصابته بالمرض، وُدفن في مدينة السلطانية تحت القبة التي اقامها بالقرب من هذه المدينة وبالقرب من قبر ابيه 
ابرو، ، ذيل جامع  32 سنة..البناكتي، روضة اولي االلباب، ص502وص503؛ الحافظ  ولم يتجاوز عمره حين توفى 
الدين  شرف  اليزدي،  بعدها؛  وما  ص133   - 119وص123   -  111 109وص   - ص77وص80   - ص60  التواريخ، 
علي)ت850هـ/1447م(، ظفرنامة، محقق:سعيد مير محمد صادق، مصحح:عبد الحسين نوائي، مركز اسناد مجلس، 
ق  )ت  محمود  بن  جنيد  الدين  معين  الشيرازي،  ص187؛  ـت،  بال  اصفهان،  قائمية،  أي  رايانه  تحقيقات  ومركز 
الطباعة  في  نشرت  اقبال،  قزويني وعباس  المزار، مصحح محمد  زوار  االوزار عن  في حط  االزار  8هـ/14م(، شد 

ميرخواند،  1328هـ، ص184وص186؛  ، طهران،  الكمبيوترية،  للتحريات  باصفهان  القائمية  مركز  جابخانة مجلس، 
تاريخ روضة الصفا، ج4، ص478 - ص534؛ ؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص317 - ص331

البناكتي، روضة اولي االلباب، ص499.   -1

احمد،  الكريم  عبد  د.رغد  النجار،  ص500؛  ج4،  شرفنامة،  البدليسي،  ص499؛  االلباب،  اولي  روضة  البناكتي،   -2

على  السياسية  والصراعات  االمبراطورية  وتكوين  للمغول  المبكر  التاريخ  عن  تحليلية  )دراسة  المغول  امبراطورية 
السلطة( )603 - 766هـ/1206 - 1365م(، بال.م، ط1، 1433هـ/2012م، ص273.

عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص523.  -3

التحفة اللطيفة، ج1، ص431.  -4

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432.  -5
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ثانيا:دوره السياسي والعسكري واالداري فــي الدولـــة االيلخانيــة 
)694 - 728هـ/1294 - 1327م(:

1 - دوره في عهد االيلخان غازان )694 - 703 هـ/1294 - 1303م(:
االمير جوبان هو احد قادة جيش االيلخان غازان اثناء مدة حكمه للدولة األيلخانيه، 

وسانده في صراعه مع بايدو خان وابدى اخالصا منقطع النظير في خدمته)1).
 695 سنة  ففي  الداخلية،  االوضاع  استقرار  على  الحفاظ  في  بارز  دور  وله 
هـ/1295م تزعم سوكا بن يشموت بن هوالكو تمرد ضد غازان واالمير نوروز )2) في 
نتيجة  األيلخانية،  الدولة  عرش  على  واالستيالء  منهما،  التخلص  محاوال  خراسان، 
العتناقه الدين االسالمي وجعله دينا رسميا للبالد، واشار الهمذاني الى ذلك قائال: 
)نطق غازان بكلمة التوحيد بحضور الشيخ زادة صدر الدين ابراهيم بن حمويه)3)، ومعه 

طبقات  لين،  ستانلي  بول،  ص463؛  ايران،  تاريخ  اقبال،  عباس،  ص164؛  ج2،  م2،   ، التواريخ،  جامع   ، الهمذاني،   -1

سالطين االسالم، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1406هـ/1986، ص201.
االمير نوروز بن ارغون اغا، اعتنق االسالم، واقنع محمود غازان باعتناقه، فهو وزيره ومدبر مملكته وزوج عمته، وهو   -2

696 هـ/1296م. البناكتي،  من خيار األمراء عنده، وكان ذا عبادة وصدق في إسالمه وأذكاره وتطوعاته، توفى سنة 
1995م،  بيروت،  التراث،  البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار احياء  ابن كثير،  روضة اولي االلباب، ص471؛ 
ج13، ص351؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ووفيات المشاهير واالعالم، ج52، ص37؛ الملطي، زين الدين عبد الباسط 
المكتبة  تدمري،  السالم  عبد  عمر  تح:  الدول،  ذيل  في  األمل  نيل  الظاهرّي)ت920هـ/1514م(،  شاهين  بن  خليل 

العصرية للطباعة والنشر، لبنان، 2002، ج3، ص12.
صدر الدين بن ابراهيم بن الشيخ سعد الدين محمد بن حمويه الجويني: هو الشيخ الصوفي الزاهد واالمام الجليل،   -3

شيخ خراسان في وقته، ولد في طبرستان سنة644هـ/1246 م، ولقب بالحموئي نسبة الى جده حمويه، جمع أحاديث 
بالطه.  في  كبيرة  حظوة  نال  حيث  غازان  أسلم  يده  وعلى  المكذوبة.  األباطيل  من  ورباعيات  وثالثيات  ثنائيات 
شهاب  بن  علي  بن  احمد  الفضل  ابو  العسقالني،  حجر  ابن  ص186؛  ج2،  م2،  التواريخ،  جامع   ، الهمذاني، 
خير  الزركلي،  ص75؛  ج1،   ،1972 الهند،  اباد،  حيدر  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الدرر  )ت802هـ/1448م(، 
الدين، االعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للماليين، 

بيروت، ط7، 1980م، ج1، ص63.
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المغول  القادة  بعض  غضب  اثار  مما  مسلمين()1)،  الجميع  صار  وبهذا  االمراء  كافة 
الوثنيين، وسرعان ما اتجه االمير نوروز بقواته الى خراسان واشتبك معه بقتال عنيف، 
والحق الهزيمة به ومطاردته وقتله )2)، فعين اتباعه ارسالن اغول زعيما لهم بدال عنه، 
وعندما علم غازان بهذا االمر كلف كال من االمراء قتلغ شاه )3)، وجوبان، و سوالميش)4)، 
االمر  وانتهى  بيلقان)5)،  منطقة  في  المتمردين  على  والقضاء  الجيش  بتعبئة  وغيرهم، 

بانتصارهم والقبض على ارسالن اغول واعدامه سنة 695هـ/1295م )6).
الشام  وبالد  مصر  في  المماليك  سالطين  بمراسلة  نوروز  االمير  ُأتهم  وعندما 
سنة 696 هـ/1296م، اصدر غازان أوامره الى قادته بالتخلص منه، وتولى تنفيذ هذه 
المهمة كل من االمير قتلغ شاه، و جوبان و سونتاى، وبوالدقيا، ووتمكنوا من اعتقال 
معظم افراد عائلته ومعاوينه وقتلهم، وعندما علم بذلك لجأ الى هراة طالبا الحماية من 
الملك فخر الدين كرت الذي تزوج ابنة اخيه، اال ان قادة غازان تمكنوا من محاصرة 
قلعتها، وطالبوا بتسليمه، فلم يتردد الملك فخر الدين كرت في تلبيه مطلبهم وقبض 

على االمير نوروز ثم ُقتل في الثالث والعشرين من شوال سنة 696 هـ/1296م )7).

الهمذاني، ، جامع التواريخ، م2، ج2، ص186.  -1
الهمذاني، ، جامع التواريخ، م2، ج2، ص197؛ عباس، اقبال، تاريخ إيران، ص270  -2

قتلغ شاه: ويكتب قطلوشاه نائب غازان كان من اكبر قادة المغول، في عهدي غازان واوليجايتو، حمل رتبة النوين،   -3

أي قائد العشرة االف، تغير عليه السلطان بعد هزيمتة مع المماليك وابعده الى جيالن فقتل فيها سنة 707هـ/1307م.
المقريزي، السلوك، ج1، ص938؛ ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة، ج3، ص335.

سوالميش: اختلف في اسمه تارة يذكر الميش بن افال بن بيجو، وقيل الميش بن اقال بن بايجو نوين، وهو حفيد   -4

القائد الكبير بايجو نوين الذي شارك جنكيز خان في معظم حمالته العسكرية.الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، 
ص158؛ المقريزي، السلوك، ج1، ص874.

بيلقان: مدينة تقع قرب الدربند الذي يقال له باب االبواب، وهي من اعمال ارمينية الكبرى، وذكر من اعمال اران، أول   -5

البلدان، ج1،  انشأها. ياقوت الحموي، معجم  بيلقان بن أرمني هو من  الملك، وذكر إن  الملك قباذ  من استحدثها 
ص533؛ القزويني، أثار البالد وأخبار العباد، بيروت، دار صادر، 1960م، ص513.

الهمذاني، ، جامع التواريخ، م2، ج2، ص199.  -6

البناكتي، روضة اولي االلباب، ص486؛ فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران، دار المعارف،   -7

االسكندرية، 2002، ص197.
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كان  الذي  نوروز  األمير  قازان  )قتل  ذلك:  الى  التاريخية  المصادر  واشارت 
إسالمه على يديه، كان نوروز هذا هو الذي استسلمه ودعاه لإلسالم فأسلم وأسلم معه 
أكثر التتر، فإن التتر شوشوا خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه، فلم يزل به حتى قتله 
وقتل جميع من ينسب إليه، وكان نوروز هذا من خيار أمراء التتر عند قازان وكان ذا 

عبادة وصدق في إسالمه وأذكاره وتطوعاته( )1). 
يتضح من خالل ذلك الدور الفاعل لجوبان للمحافظة على استقرار االوضاع 
الداخلية في الدولة األيلخانية، الى جانب تعضيده لسياسة غازان وتنفيذه اوامره من 

خالل التخلص من االمير نوروز ومعظم المتمردين ضده.
هـ/1298م   698 سنة  صفر  في  غازان  لها  تعرض  التي  االخرى  المشاكل  ومن 
الروم، وقتل  بايجو نويان احد قادة الجيش في بالد  تمرد سوال ميش بن اوروك بن 
االميرين باينجار وبوجقور اللذين عهد اليهما بوالية بالد الروم باالشتراك مع االمير 
دقوز تيمور، ونجح سوال ميش في حشد عدد كبير من الجند بلغ عددهم سبعين الف 
جندي، وعندما وصلت اخباره الى االيلخان امر قادته بالتوجه الى بالد الروم للقضاء 
القلب،  فتولى  قتلغ شاه  االمير  اما  الجيش،  مقدمة  قيادة  االمير جوبان  وتولى  عليه، 
الى  698هـ/1298م  االمير سوتاي، واتجه جميعهم سنة  الى  المؤخرة  اسندت  بينما 
اقليم فارس)2)، وفي الرابع عشر من رجب اشتبك الطرفان، وُهزم جيش سوال ميش، 
المنصور  السلطان  الشام عقب استئذان  الى مصر عبر بالد  الفرار  انه تمكن من  غير 
القادة  ثانية بصحبة عدد من  الروم  بالد  الى  ما عاد  الدين الجين)3)، وسرعان  حسام 

ابن كثير، البداية، ج13، ص351؛ المقريزي، السلوك، ج2، ص312؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص461.  -1

الهمذاني، ، جامع التواريخ، م2، ج2، ص233؛ المنصوري، ركن الدين بيبرس )ت725هـ/1324م(، زبدة الفكرة في   -2

تاريخ الهجرة، تح: دونلد س. ريتشاردز، 1998، ج9، ص343.
رقاه  السلطنه  كتبغا  اعتلى  وعندما  دمشق  نيابة  واله  قالوون،  المنصور  للسلطان  مملوكا  الجين:كان  الدين  حسام   -3

696هـ/1296م.  سنة  بالمنصور  ولقب  بالسلطنة  وبايعوه  به  وأطاح  عليه  انقلب  ما  سرعان  انه  اال  له  نائبا  وجعله 
ابو الفداء، المختصر، بيروت: دار المعرفة، بال.ت، ج15، ص301؛ المقريزي، السلوك، ج2، ص174.
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والجنود المماليك، فهزموا جميعهم وقبض على سوالميش وُقتل في تبريز في ذي 
الحجة سنة 698 هـ/1298م )1).

شرع غازان في شهر محرم سنة 699 هـ/1299م بمهاجمة بالد الشام، لمساندتهم 
الماضية،  السنة  في  الروم  بالد  على  الحملة  في  ولمشاركتهم  تمرده،  في  لسوالميش 
وتذرع بانتشار الفساد والجور والتعدي على النساء في بالد الشام، وذكر الهمذاني عن 
ذلك قائال: )ان السوريون زحفوا الى حدود تلك الوالية، يهاجمون ويقطعون الطريق 

ويحرقون الغالت...ويبيعون اسرى المسلمين بابخس االثمان( )2).
قرر غازان شن حملة عسكرية لفرض سيطرته على بالد الشام استكماال لسياسة 
في  السيما  األيلخاني  النفوذ  تقليص  الى  المماليك  السالطين  وسعى  هوالكو،  جده 
االقاليم الشمالية لبالد الشام لتأمين حدود دولتهم، فساندوا الثورات في تلك المناطق 
داخل  الفوضى  واثارة  االنفصال،  على  المغول  امراء  لتشجيع  الروم  بالد  في  السيما 
يوم  في  تبريز  األيلخاني  الجيش  غادر  حيث  عدتهم  المغول  واعد  دولتهم،  حدود 
الجمعة التاسع عشر من محرم سنة 699 هـ/1299م، متجها الى بالد الشام مارا بمدن 
عدة منها مراغة ونصيبين)3)، وحلب، وغيرها وعسكروا على مشارفها )4)، وابدى االمير 
ترددت  االثناء  تلك  في  االمراء،  باقي  به  واقتدى  المعركة  لخوض  استعدادا  جوبان 
االنباء بوصول طالئع جيش المماليك، فتقصى االمير جوبان عن هذه االخبار وتأكد 
من عدم صحتها، وفي يوم االربعاء السابع من ربيع االول سنة 699 هـ/1299م، وصل 
الجيش األيلخاني الى مشارف مدينة حمص وفي موضع مجمع المروج)5)، واشتبك 

الهمذاني، ، جامع التواريخ، م2، ج2، ص233.  -1

الهمذاني، ، جامع التواريخ، م2، ج2، ص237.  -2

نصيبين: من اعظم مدن الجزيرة تقع شمال سنجار، وهى كثيرة المياه، تشتهر بزراعة الورود خاصة الورد االبيض،   -3

وبها جامع كبير حسن العمارة. القزويني، اثار البالد، ص464؛ ابن عبد الحق، مراصد االطالع، ج3، ص1374.
المقريزي، السلوك، ج2، ص360.  -4

مجمع المروج: يقع بين سلمية وحمص.ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج2، ص474.  -5
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الجيشان األيلخاني والمملوكي )1)، واتخذ االمير جوبان وسلطان يسوول المقدمة 
موضعا لهما، بينما تولى غازان والوزيران رشيد الدين الهمذاني)ت717هـ/1317م(، 
الميمنة  قيادة  واسندت  القلب،  قيادة  الساوجي)ت711هـ/1311م(  الدين  وسعد 
قيادتها  فتولى  الميسرة  اما  وساتلميش،  زاده،  وموالى  شاه،  قتلغ  االمراء  الى 
االمير  المؤخرة  وقاد  عليناق،  بن  وقورميشى  و  جيجاك،  باسميش  ايل  االمراء 

بهادر)2). كوربوقا 
وفـي المقابـل تألفـت مقدمـة جيـش المماليـك مـن خمسـمائة جنـدي، تولى 
قيـادة القلـب االمير سـيف الدين سـالر ركـن الدين بيبرس)3)، وسـيف الديـن برلغى، 
وسـيف الديـن قطلوبـك، وعز الديـن آيبـك الخازندار، واسـندت الميمنة الـى االمير 
شـرف الدين عيسـى بن مهنـا و فضل بن مهنـا، وبلبـان الطباخى، بينما تولى الميسـرة 
االميـر بـدر الديـن بكتـاش الفخـري جمـال الديـن اقـوش علـم الديـن الـدوادارى 
وغيرهـم، امـا السـلطان المملوكـي فـكان فـي موضـع بعيـدا عـن الجيش، واشـتبك 
الجيشـان فـي معركـة اسـتمرت مـن الضحـى حتـى المسـاء انتصـر خاللهـا جيـش 
المغـول، و دخـل مدينـة دمشـق عقـب منـح غـازان االمـان ألهلهـا، غيـر ان قلعتهـا 

استعصت عليهم )4).

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص278.  -1

البناكتي، روضة اولي االلباب، ص488.  -2

بالد  في  ولد  والشام،  مصر  صاحب  البندقداري  التركي  الفتوح  ابو  الدين  ركن  الكبير  السلطان  هو  بيبرس:  الظاهر   -3

البندقداري، ثم اخذه ركن  البتكين  القفجاق ثم بيع في سوق النخاسة، وُنقل الى دمشق واشتراه االمير عالء الدين 
ابنه  الى خدمة  انتقل بعد وفاته  البحرية،  اعيان  الدين واصبح من جملة مماليكه، وترقى في خدمته حتى اصبح من 
سنة  توفى  م،  ـــ/1286  685ه سنة  السلطنة  تولى  المغول،  لقتال  قطز  خدمة  في  مصر  الى  عاد  مقتله  بعد  توران 
كثير،  ابن  ص86؛  ج1،  1974م،  الثقافة،  دار  بيروت:  عباس،  أحسان  تح:  الوفيات،  فوات  676هـ/1277م.الكتبي، 

البداية والنهاية، ج13، ص 289.
ابو الفدا، المختصر، ج3، ص203؛ العيني، عقد الجمان، تح: محمد أمين، ، القاهرة، 1987م، ص360.  -4
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اسند غازان نيابة بالد الشام الى االمير قبجق )1) وعاد الى بالده تاركا االميرين 
قتلغ شاه، وجوبان في دمشق؛ إلتمام السيطرة على عموم المدينة وقلعتها، غير انهما 
فشال في اتمام هذه المهمة، فقد تمكن نائب القلعة االمير ارجواش المنصوري )2) من 
699 هـ/1299م  الصمود امام حصارهم، ولهذا اضطروا في الخامس من رجب سنة 

مغادرة دمشق بناء على اوامر غازان )3).
غير انه لم يستسلم فارسل حملة اخرى الى بالد الشام بقيادة قتلغ شاه وجوبان 
اقترابهم من دمشق  الى حمص ومع  الى حلب ومنها  702 هـ/1302م، فوصلوا  سنة 
اشار االمير جوبان على االمير قتلغ شاه بدخول المدينة اوال والسيطرة على قلعتها، 

فرفض وفضل مواجهة الجيش المملوكي اوال)4).
رمضان  في  الصفر)5)  مرج  موضع  في  المماليك  مع  المغولي  الجيش  واشتبك 
سنة 702 هـ/1302م، واثارت كثرة عدد الجيش المملوكي الخوف في نفوس الجند 
المغول وقرروا االنسحاب، غير ان االمير جوبان اوضح لهم انه ليس من مصلحتهم 

قبجق المنصوري: اصله من المغول تولى بالد الشام ايام حسام الدين الجين، تمرد ضده النحيازه للمغول وحاول   -1

قتله، فر قبجق الى غازان اثناء حملته على بالد الشام، وبعد انتصاره تولى قبجق بالد الشام، ثم سرعان ما عاد وندم 
على فعلته، تولى بعدها نيابة حماة، وبعدها نيابة حلب سنة 709هـ/1309م حتى وفاته سنة 710هـ/1310م.ابن كثير، 
البداية والنهاية، ج14، ص7؛ الذهبي، تاريخ االسالم، ج52، ص53؛ العسقالني، الدرر الكامنة، ج4، ص281؛ العيني، 

عقد الجمان، ج317وص361.
ارجواش المنصوري: هو االمير سنجر المنصوري، كان نائبا لقلعة دمشق، ثم ُأقصي عنها وُأعيد اليها مرة اخرى، صمد   -2

دار  الصعود فوق سطح  المغول  فعندما حاول  وابدى حكمة عسكرية حيال ذلك،  لقلعة دمشق،  المغول  اثناء حصار 
السعادة ورمي القلعة بالنشاب، امر برمي قوارير من النفط وُأحرقت االخشاب وسقطت السقوف عليهم، كان حسن 
السيرة، وأحبه الناس لما ظهر منه من الثبات في حفظ القلعة وساس األمر أحسن سياسة، توفى سنة 701هـ/1301م.

الذهبي، تاريخ االسالم، ج52، ص79؛ المقريزي، السلوك، ج2، ص350، العسقالني، الدرر الكامنة، ج2، ص316.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص247؛ فهمي، عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص204.  -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص275.  -4

ما  معجم  )ت487هـــ/910م(،  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  البكري،  والجوالن.ينظر:  دمشق  بين  موضع  الصفر:  مرج   -5

 ،3 ج  403هـ/1983م،  ط3،  بيروت،  الكتب،  عالم  السقا،  مصطفى  تحقيق:  والمواضع،  البالد  اسماء  من  استعجم 
ص837؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص314، وج5، ص110.
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الفرار، واعاد تعبئة جيشه، ونجح بفضل تلك السياسة من الحاق الهزيمة بهم، فضال 
عن مساندته لقادة الجيش المغولي، فتارة يتحد مع االمير موالى، وتارة اخرى يتحد 
الجيش  ُهزم  الحثيثة  جهوده  من  الرغم  وعلى  صفوفهما،  لتقوية  شاه  قتلغ  االمير  مع 

األيلخاني، واحتمى باحد الجبال وباتوا ليلتهم هناك)1).
ما  وهذا  االيلخاني  الجيش  داخل  انشقاق  حدوث  لنا  االحداث  هذه  توضح 
اوضحته عدد من المصادر التاريخية:)جاء جوبان احد مقدميهم الى قطلوشاه وقال له: 
اريد ان تعطيني عسكر اهجم به على المسلمين فلم يوافق على ذلك فعاتبه وقال له: 
انت الذي غدرتنا وسقتنا الى هاهنا وخالفت ما رسمه لك غازان فأنه لم يأمرك بالتقدم 
لهذا المكان بل اوصاك ان تقيم بحمص وال تتعداها وال تتقدم الى مكان سواها وضرب 

فرسه وولى عنه( )2).
المؤن،  ونفاذ  الحصار  استمرار  بسبب  التحرك  االيلخاني  الجيش  قادة  اضطر 
فنزل االمير جوبان وبصحبته ثالثين الف فارس وفي اثرهم االمير قتلغ شاه مع عدد من 
األيلخاني  الجيش  لقادة  السماح  المماليك  وخطط  األيلخانية،  القوات  بقية  و  جنده 
بالنزول ومن ثم اقتفاء اثرهم وقتلهم، الدراكهم بما اصابهم من ضعف ووهن )3)، وتتبع 
الجيش المملوكي القوات األيلخانية وتمكنوا من قتل العديد منهم الى ان وصلوا الى 

نهر الفرات)4).
لـم يواصـل االميـر جوبان فـراره وقـرر التوقـف عند الضفـة االخرى مـن نهر 
الفـرات وانتظـار وصـول القـوات األيلخانيـة، وتعهدهـم بالرعايـة وسـار بهـم الـى 

الهمذانــي، جامــع التواريــخ، م2، ج2، ص275؛ ابــو الفــداء، المختصــر، ج4، ص48؛ فهمــي، عبــد العزيــز، الدولــة   -1

المغولية، ص210.
الحميد صالح  702هـ، تح: عبد  البحرية حتى سنة  المماليك  الدولة األيوبية ودولة  تاريخ  الدويدار، مختار االخبار   -2

حمدان، القاهرة، ط1، 1993م.ص126.
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج8، ص161.  -3

بيبرس الدويدار، ، مختار االخبار، ص126.  -4
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بغـداد ومنهـا الى فرغانة)1) وذلك في السـابع عشـر من شـوال سـنة 702 هــ/1302م، 
وفـي الثاني عشـر مـن ذي القعدة سـنة 702هــ/1302م، اعد غازان مجلسـا لمحاكمة 
وجوبـان  شـاه  قتلـغ  االميـران  تبـادل  المحاكمـة  واثنـاء  الحملـة،  فـي  المقصريـن 
االتهامـات فـي حضرته، فقـال االمير جوبان ان االمير قتلغ شـاه لم يقدم له المسـاندة 
الكافيـة فـي المعركـة، وتعذر االمير قتلغ شـاه ان الوقـت لم يكن مناسـبا للهجوم وان 
االميـر جوبـان خالـف اوامـره)2)، ولهذا رفض مسـاندته فـي المعركة، فاصـدر غازان 
قـرارا باعـدام االميريـن اغوتاى ترخـان وطوغـان تيمـور)3) لتقصيرهما فـي المعركة، 
وعاقـب االميـر مـوالى واالميـر جوبـان بضربهمـا بالهراوة ثـالث مـرات، ، واصدر 
قـرارا باعـدام االمير قتلغ شـاه، غيـر ان االمراء والخواتين تشـفعوا له عنـده، فعفا عنه 

واكتفى باهانته وابعاده الى اقليم جيالن)4) )5).

فرغانـة: وهـي مدينـة وكـورة واسـعة تقـع علـى ضفـاف نهر سـيحون فـي بـالد مـا وراء النهر، وهـي متاخمـة لبالد   -1

التـرك، وهـي كثيـرة الخيـرات واسـعة الرسـاتيق، وهـي ناحية معمـورة وكبيـرة ذات نعـم وفيـرة، فيها جبـال معدن 
الذهـب والفضـة والنحـاس والرصـاص والزئبـق وغيرها، ويجلـب منها الصنـدل األحمـر والنباتات التي تسـتخدم 
لصناعـة األدويـة، وملوكهـا قديمـًا من ملـوك األطـراف ويلقبون بلقـب دهقـان. لمزيد مـن التفاصيل ينظـر: مؤلف 
مجهـول، حـدود العالـم، ص93؛ ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج4، ص253؛ الحميـري، الـروض المعطار، 

ص440
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص278؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص286.  -2

طوغان تيمور، " طغا تيمور": سلطان الدولة المغولية في بالد الصين، تولى الخانية بعد وفاة الخان" رينجن بال"، "   -3

معجم  م.زامبارو،  772هـ/1370  سنة  وفاته  حتى  اشهر  عدة  الحكم  في  استمر  733هـ/1332م  سنة  بال"  تشن  رين 
1951م، ج2، ص242، ص360؛ بول، ستانلي لين،  القاهرة،  االنساب، ترجمة: زكي محمد وحسن أحمد محمود، 
طبقات سالطين االسالم، ص196وص198؛ بول، ستانلي لين، الدول اإلسالمية، ج2، ص510وص511؛ سليمان، 
1329هـ/1911م، ج2،  احمد السعيد، تاريخ الدول االسالمية ومعجم األسر الحاكمة، مطبعة دار الجنان، القاهرة، 

ص474 - ص476.
جيـالن، او" كيـالن": بالكسـر اسـم لبـالد كثيرة مـن وراء بالد طبرسـتان، وليـس بجيالن مدينـة كبيرة انمـا هي قرى   -4

فـي مـروج بيـن جبال، ينسـب جيلـي وجيالني، من ابـرز علمائهـا ابو علي كوشـيار بن لباليـروز الجيلـي. لمزيد من 
التفاصيـل ينظـر: ياقـوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج2، ص201؛ القزوينـي، آثـار البـالد، ص353 وص354؛ ابـو 

الفدا، تقويم البلدان، ص424.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص279؛ المقريزي، السلوك، ج2، ص375.  -5
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2 - دوره في عهد االيلخان محمد خدابندا اوليجايتو )703 - 716 هـ/1303 - 1316م(:
وشجعه  هـ/1306م،   706 سنة  في  جيالن  على  السيطرة  على  اوليجايتو  عزم 
الضروري  من  فاصبح  لموارد جديدة،  الدولة  فضال عن حاجة  االمراء على ذلك)1)، 

السيطرة عليها السباٍب سياسية واقتصادية)2).
عددهم  وبلغ  جوبان  االمير  االول  القسم  قاد  اقسام،  اربعة  الى  الجيش  وُقسم 
وبدأ   (4( الفا  ستين  عددهم  وبلغ  شاه،  قتلغ  االمير  الثاني  القسم  وقاد   ،(3( الفا  عشرين 
ركن  يجد  ولم  لها،  المجاورة  المناطق  على  باالغارة  مهمته  تنفيذ  في  جوبان  االمير 
الدين احمد حاكم تلك المناطق سبيال سوى الخضوع له، فاستقبله وقدم له الهدايا)5). 
وتعرض القسم الثاني من الجيش المغولي الذي قاده االمير قتلغ شاه الى هزيمة قاسية 

نتج عنها مقتله على يد الجيالنيين)6).
انتظر اوليجايتو وصول اخبار عن االمير قتلغ شاه وفرقته العسكرية المصاحبة 
له، وظن انهم احياء، وارسل الشيخ براق الى جيالن للوقوف على احوالهم والمطالبة 
الستكمال  إقناعه  جوبان  االمير  من  وطلبوا  موقفه  من  االمراء  وتعجب  بعودتهم، 
السيطرة على جيالن )7)، فتوجه الى اوليجايتو، واشار العيني الى ذلك قائال:)... وطلب 
العبور فمنعوه ثم قال الى احد الخدام اعبر وقل للملك ان جوبان على الباب يريد ان 
جوبان  فدخل  فأذن  له  واستأذن  الخادم  فدخل  النصيحة  باب  من  الملك  الى  يتحدث 
وقبل االرض ودعا له فقال له...: ما معك من نصيحة ؟ فقال له: ايد الله الملك الملوك 

الهمذاني، جامع التواريخ، م 2، ج2، ص21.  -1

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص305.  -2

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص279؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، ص45؛ المقريزي، السلوك، ج2، ص375.  -3

العيني، عقد الجمان، ص475؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، ص45.  -4

ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، ص45.  -5

تاريخ، النجف، 1969م، ج2، ص246؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص919.  -6

العيني، عقد الجمان، ص474.  -7
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توري  وانت  المملكة  حرمة  ألجل  الضعف  عند  القوة  للناس   - يظهرون   - يورون 
- تظهر - الضعف عند القوة فال تحمل هذا الهم على قلبك فرجالك اجواد وليوثك 
افراد وسيوفك حداد ويخشى ان يسمع الملك الناصر صاحب مصر فيطمع فيك وفي 
مملكتك فقال له: يا جوبان كيف ال احمل الهم وقطوشاه وسبعون اميرا في االسر واكثر 
عسكري قد فنى... ولم يزل عليه جوبان حتى امر بشد الخيل للصيد فركب وركبت 

معه االمراء وسار يطلب الصيد( )1).
يبدو لنا من النص اعاله ان اوليجايتو لم يكن يعلم حقيقة مصير قتلغ شاه واتباعه 
مما وضعه في حيرة وفضل االنتظار حتى تصله اخباره، ومع وصول الشيخ براق الى 
الحملة  شن  على  األيلخانيين  حث  بانه  العتقادهم  عليه  الجيالنيون  قبض  الدربند)2) 
قتلوه)3).وعندما وصلت هذه  ثم  واتباعه  قتلغ شاه  فاطلعوه على مصير  على بالدهم، 
حدث،  بما  واخبره  اوليجايتو  الى  الفور  على  توجه  جوبان  االمير  الى  االخبار 
ذلك  الى  العيني  واشار  جيالن)4)،  على  السيطرة  استكمال  وقرر  شديد  فانتابه غضب 
قائال: )ادى بالتجهيز إلى كيالن... إما تفنى المغل أو تخرب كيالن، ثم إنه فتح الخزائن 
 ،(6( تولم  الى  وتوجهوا  القادة  وتجمع  االمر،  هذا  جوبان  وولى   .(5( األموال(  وأنفق 

عقد الجمان، ص474.  -1

الدربند:باب االبواب، او الدربند شروان، فيها حصون كثيرة وفي وسطها مرسى السفن، وهي اكبر من اردبيل نحو   -2

ميلين في ميلين، ولها زروع كثيرة وثمار قليلة، ولها سور من الحجارة، وهي محكمة البناء. ينظر: ياقوت الحموي، 
معجم البلدان، ج1، ص 352؛ ابن عبد الحق، مراصد االطالع، ج1، ص 143.

العيني، عقد الجمان، ص475.  -3

العيني، عقد الجمان، ص475.  -4

عقد الجمان، ص475.  -5

تولم: بضم التاء المثناة الفوقية ثم واو والم وميم، وهي اولى مدن القسم السهلي في جيالن ونواحيها ذات خيرات   -6

كثيرة، يكثر فيها القمح والقطن والرز والنارنج والليمون واالترنج، وهي قريبة من البحر.ينظر: مستوفي قزويني، حمد 
الله بن ابي بكر بن احمد بن نصر)ت730 هـ/1329 م(، نزهة القلوب، تحقيق: محمد دبير سياقي، طهران، كتابخانة 
الشرقية،  الخالفة  بلدان  كي،  لسترنج،  ص427؛  البلدان،  تقويم  الفدا،  ابو  ص202؛  م،  هـ/1917   1366 طهوري، 

ص208.
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وفومن)1)، ورشت)2) التي فشل االمير قتلغ شاه في اخضاعها، وخاضوا حروبا طاحنة 
نتج عنها انتصار الجيش األيلخاني واحكام السيطرة على جيالن)3). 

ابنته  من  زوجه  المعارك  هذه  في  جوبان  بذلها  التي  الكبيرة  للجهود  وتقديرا 
وليدى، او "دولندي" خاتون )4). تعد هذه الحملة احدى العالمات البارزة في الحياة 
عن  فضال  األيلخاني  للجيش  العام  القائد  منصب  اثرها  على  تولى  فقد  له،  السياسية 

مصاهرته لأليلخان نفسه.
وتوضح دوره بشكل واضح في سنة 713 هـ/1313م عندما توجه اوليجايتو بجيشه 
الجيش  وحاصر   ،(7( مقدمته  جوبان  االمير  وتولى   ،(6( الرحبة)5)  على  االستيالء  قاصدا 
األيلخاني قلعتها لعدة اسابيع، غير انه فشل في اقتحامها الستبسال حاكمها بدر الدين بن 
اركش الكردي، وظن اوليجايتو انه سيتمكن من االستيالء عليها سلما نظرا لعالقته الطيبة 
معه وهو ما دفع االمير جوبان الى الطواف حول جنوده، وحث رماة المنجيق على عدم 

االقدام على ضرب اسوار القلعة معلال ذلك برغبة األيلخان في السيطرة عليها سلما )8).

فومن: ناحيتها داخلية اكثر من كوتم في غرب نهر سفيد رود، وهي اكبر مدن القسم الجبلي في بالد الديلم، وهي مدينة   -1

كبيرة في بقعة خصبة يكثر فيها القمح والرز والحرير وهو ينسج فيها. مستوفي قزويني، نزهة القلوب، ص203؛ ابو 
الفدا، تقويم البلدان، ص427؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص209.

رشت:هي قصبة جيالن، هواؤها شديد الحر عفن، ُيكثر فيها القطن والحرير وُيحمالن الى سائر االنحاء، وتقع في   -2

غربها كورة تولم.ينظر:مستوفي قزويني، نزهة القلوب، ص203؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص209.
العيني، عقد الجمان، ص475؛ ؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص619.عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص479.  -3

البناكتي، روضة اولي االلباب، ص499.  -4

الرحبة:بلدة تقع على الفرات تسمى رحبة مالك بن طوق، احدثها مالك بن عتاب في عهد الخليفة المأمون)198 -   -5

218هـ/813 - 833م(، بينها وبين دمشق 8 ايام، من اهم علمائها ابو علي الحسين بن قيس الرحبي.ينظر:السمعاني، 

ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت 562 هـ/1166 م(، االنساب، تقديـم وتعليق: د. عبد الله عمر 
البارودي، دار الجنان، بيروت، ط1، 1408هـ/1988م، ج3، ص49؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، 34؛ ابن 

االثير، اللباب في تهذيب األنساب، دار صادر، بيروت، بال.ت، ج 2، ص19
شاكر، محمود، التاريخ االسالمي)العهد المملوكي(، المكتب االسالمي، 2000، ص178.  -6

ابو الفدا، المختصر، ج4، ص76.  -7

ابو الفدا، المختصر، ج11، ص170؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص434.  -8
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واشار السخاوي الى هذه االحداث قائال: )رمى منجيق قراسنقر حجرا زعزع 
القلعة، وشق منها برجا، ولو رمى اخر لهدمها.وكان...يطوف على العساكر، ويشاهد 
المحاصرين فلما راى ذلك احضر المنجيقي.وقال له: تريد ان اقطع يدك الساعة؟..ذمه 
اراد  ولو  المنجيق؟  بحجارة  وترميهم  المسلمين،  تحاصر  وحنق...وقال:  بانزعاج 
القاءان ان يقول لهؤالء المغل الذين معه:ارموا على هذه القاعدة ترابا،... كانوا طموها.
وانما يريد هو ان يأخذها باالمان من غير سفك دم. والله متى عدت لرمي حجر اخر 
سمرتك على سهم المنجيق.وكان...ينزع النصل من النشاب، ويكتب عليه:اياكم ان 
تذعنوا وتسلموا، وطولوا روحكم.فهؤالء ما لهم ما يأكلونه.وكان يحذرهم هكذا دائما 

بسهام يرميها الى القلعة()1)
وهذا يؤكد موقفه االيجابي والرحيم بسكان الرحبة، ووقوفه معهم ورفضه لما 

قام به االيلخان.
وعندما طالت مدة الحصار من غير تحقيق نتائج مرجوة اجتمع مع الوزير رشيد 
الى  جوبان  باالنسحاب)2).وتحدث  واقنعاه  اوليجايتو  الى  توجها  ثم  الهمذاني  الدين 
اذا تحدث  يبالي.وال يقع عليه عتب.وفي غد وبعده  القان ما  الهمذاني قائال له: )هذا 
دماءهم،  وسفك  اهلها،  وقاتل  الرحبة،  على  نزل...  ؟  يقولون   - ماذا   - ايش  الناس 
مسلم؟. وزير  وال  مسلم،  نائب  له  كان  الناس:فما  رمضان؟فيقول  شهر  في  واهدرها 
وقرر معه ان يحدثا القاءان... في ذلك، ويحسنا له الرحيل عن الرحبة فدخال اليه، وقاال 
عليهم،  وتخلع  االمان،  منك  ويطلبوا  وقاضيهم،  هؤالء  كبار  تطلب  ان  له:المصلحة 
هم  وانما  خيولهم،  تأكل  ما  للمغل  وما  خيلنا،  في  وقع  الطايق  فأن  بحرمتنا،  ونرحل 
شهر  مسلمون.وهذا  وهؤالء  خيلهم،  ويطعمونها  ينحتونها  الشجر  قشور  يأخذون 
الليل. في  والنساء  االطفال  وضجيج  القرآن،  قراءتهم  وتسمع  مسلم  رمضان.وانت 

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص434.  -1

ابو الفدا، المختصر، ج11، ص170؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص434  -2
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البحرية.وحضروا...،  كبار  من  انفس  واربعة  القاضي،  وطلبوا  ذلك،  على  فوافقهم 
واثقالها  المناجيق،  اثر.وانزلوا  للمغل  اصبح  وباتوا.فما  واعادوهم  عليهم،  وخلعوا 

رصاصا، والطعام والعجين وغيره()1).
هـ/1315م   715 سنة  محرم  شهر  في  الشام  بالد  الى  المماليك  قوات  عادت 
بصحبة حاكم ملطية)2)، وعندما علم االمير جوبان باألمر توجه اليها غير انه لم يتمكن 
من ادراك القوات المملوكية، وعمر ما ُدمر من المدينة، واغلق ستة من ابوابها وترك بابا 

واحدا مفتوحا، وترك فيها حامية عسكرية مكونة من الف جندي)3).
سنة  في  اوليجايتو  الى  الرسل  انذاك  خراسان  حاكم  بهادر  سعيد  ابو  ارسل 
وزيريه  امر  وعندما  جنودها،  على  لألنفاق  باألموال  بإمداده  مطالبا  715هـ/1315م 

النزاع  دب  االموال  بتوفير  )ت724هـ/1323م(،  شاه)4)  وعلي  الهمذاني  الدين  رشيد 
بينهما وتهرب كل واحد منهما واخلى مسؤوليته، فحاول حل مشكلتهما بتقسم الدولة 
األيلخانية بينهما بحيث يباشر كل منهما شؤون الوزارة بعيدا عن االخر، وتولى رشيد 
الدين االشراف على القسم الشرقي للدولة األيلخانية، والذي اشتمل على العديد من 
والصغرى،  الكبرى  وخوزستان)5)  وكرمان،  وفارس،  العجمي،  العراق  مثل  االقاليم 

التحفة اللطيفة، ج1، ص434  -1

ملطية: بفتح اوله وثانيه، وسكون الطاء، وتخفيف الياء، هي من بناء االسكندر، من بالد الروم تتاخم الشام، وينسب اليها   -2

الحموي، معجم  ياقوت  الملطي.ينظر:  الحسين  ابو  فروة  ابي  بن  احمد  بن  بن علي  ابرزهم محمد  من  العلماء  من  عدد 
البلدان، ج5، ض193؛ ابن االثير، اللباب، ج3، ص255؛ السيوطي، لب اللباب، دار صادر، بيروت، بال.ت، ص252

ابو الفدا، المختصر، ج11، ص170.  -3

علي شاه بن ابي بكر التبريزي، اشتهر بلقب وزير الشرق، ذكر انه خال االيلخان ابي سعيد، بدا حياته سمسارا فتقلبت   -4

به االقدار حتى اصبح وزيرا في عهد االيلخان اوليجايتو وعظم شأنه، توفى في مدينة ارجان سنة724هـ/1326م.ابن 
كثير، البداية والنهاية، ج14، ص120؛ ابن العماد، شذرات الذهب، دار الكتب العلمية، 1979، ج6، ص63.

خوزستان:اسم لجميع بالد الخوز، تقع بين فارس والبصرة، وليس فيها جبال وال رمال اال شيء يسير يتاخم نواحي   -5

تستر وجندنيسابور، وناحية ايذج واصفهان، وارضها تشبه ارض العراق وهواءها ومياهها طيبة جارية، والغالب على 
نواحي خوزستان النخيل والحبوب من الحنطة والشعير واالرز.ينظر:ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 2، ص404 

وص442؛ السيوطي، لب اللباب، ص99 
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بينما اشرف علي شاه على القسم الغربي والذي ضم العراق العربي، و ديار بكر ديار 
ربيعة، و تبريز و موغان)1)، واران، و بالد الروم، فضال عن تعيين عالء الدين محمد نائبا 
الدولة،  لتصريف شؤون  نيابة علي شاه،  الدين قوهدي  تولى عز  بينما  الدين،  لرشيد 
الوزارة  في  معه  الدين  رشيد  مشاركة  في  االستمرار  اوليجايتو  من  شاه  علي  وطلب 

ويوقع كليهما على االمور المالية، فاستجاب األيلخان الى طلبه)2).
وعندما سأل اوليجايتو الوزير علي شاه عن مصير اموال الديوان، فلم يجبه ُملقيا 
مسؤولية ذلك على الوزير رشيد الدين، الذي ُأصيب بالنقرس خالل تلك المدة، فأمر 
المهمة فأعد لجنة  الى االمير جوبان تلك  القضية واسند  بالتحقيق في هذه  األيلخان 
بتبديد  شاه  علي  الوزير  اعمال  التحقيقات  وادانت  نائبيهما،  ضمت  معهما  للتحقيق 
ثالثمائة تومان وهو ما يعادل ثالثة ماليين دينار ذهبي، ولم يجد عماله سبيال سوى 
اللجوء الى وزيرهم لتسوية االمر، فاتجه الى اوليجايتو واعترف بمسؤوليته عن ضياع 
التحقيقات  بإيقاف  وامر  خاطره  فطيب  محنته،  في  المساندة  منه  والتمس  االموال، 
فتعجب االمير جوبان من موقفه هذا، غير ان علي شاه نجح في اقناعه، فالتزم الصمت 

بمنحه الهدايا)3).
اجتمـع اوليجايتـو باألميـر جوبـان وطالبـه بأكمـال مهمتـه فـي حمايـة الدولة 
األيلخانيـة فـي عهـد ابـي سـعيد وخلفائـه مـن بعـده، وذلـك قبـل وفاته فـي رمضان 

سنة 716 هـ/1316م )4).
موغان: موقان، مغان، مغكان:تسميات عدة اطلقت على مكان واحد، وهي سهل عظيم يمتد من جبل سبالن حتى   -1

ساحل بحر قزوين الشرقي، جنوب مصب نهر ارس وشمال جبال طالش، وذكر انها تقع وسط قفقاسيا، او القوقاز، 
ياقوت  ص409؛  ج5،  االنساب،  السمعاني،  ص251؛  االرض،  صورة  حوقل،  ابن  داغستان.  بالد  من  جزء  وتشمل 
القلوب ص103؛  اللباب، ج3، ص271؛ مستوفي فزويني، نزهة  ابن االثير،  البلدان، ج5، ص225؛  الحموي معجم 

السيوطي، لب للباب، ص255؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص209 - ص210.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص41 - ص43.  -2

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص44.  -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص45؛ فهمي، عبد العزيز، الدولة المغولية، ص220.  -4
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3 - دوره في عهد األيلخان ابو سعيد بهادر )717 - 736هـ/1317 - 1335م(:
تولى االمير جوبان ادارة شؤون الدولة األيلخانية الشهر عدة خالل المدة ما بين 
وفاة اوليجايتو واعتالء األيلخان ابي سعيد الحكم، واعد االمراء العدة الستقباله عندما 
امامه  )1)، وترجل عن جواده، واتجه نحو األيلخان وانحنى  السلطانية  الى مدينة  قدم 
مجلس  الى  جميعا  اتجهوا  ثم  االمــراء،  باقي  حذوه  وحذا  يده  وقبل  مرات،  عدة 
القوريلتاي ألداء مراسيم اعتالئه الحكم، وانعقد المجلس حيث امسك االمير جوبان 
صفر  في  العرش  على  واجلساه  االخرى  بيده  سونج  االمير  وامسك  يديه،  بإحدى 

سنة 717 هـ/1317م )2).
االمير جوبان  باستمرار  قرارا  الحكم اصدر  ابي سعيد  األيلخان  اعتالء  عقب 
في منصبه اميرا لألمراء وقائدا للجيش األيلخاني)3)، واشار السخاوي الى انه اصبح 
نائبا له)4)، ووصيا عليه، اذ لم يتجاوز عمره حينها ثالثة عشر سنة، فُأسندت الية ادارة 
وصف:  شاء)6).ولهذا  كيفما  به  يتحكم  يديه  بين  االيلخان  واصبح  الدولة)5)،  شؤون 

السلطانية: نسبة إلى السلطان، اسمها ُمنُْغْرالن بضم القاف وسكون النون وضم الغين المعجمة وسكون الراء المهمة   -1

وسبعون  ست  الطول  حيث  من  انها  والقياس  السبعة،  األقاليم  من  الخامس  اإلقليم  في  وموقعها  ونون،  الف  والم 
درجة، والعرض تسع وثالثون درجة، بناها السلطان محمد خدابندا، تقع شمال غرب اقليم العراق العجمي، على 
مسافة خمسة فراسخ من زنجان وتسعة فراسخ من ابهر، ضمت الكثير من المدارس والجوامع واالسواق والحمامات، 
وشيد في وسطها قلعة كبيرة، وفي داخلها بنى مقبرة له اوصى ان ُيدفن فيها. أبو الفدا، تقويم، ص 406؛ ابن فضل الله 
كامل  تحقيق:  االمصار،  ممالك  في  االبصار  مسالك  )ت749هـ/1348م(،  يحيى  بن  أحمد  الدين  شهاب  العمري، 
358؛  ص  ج4،  االعشى،  صبح  القلقشندي،  160؛  ص  ج3،   ،1971 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجبوري،  سلمان 

الصياد، فؤاد عبد المعطي، مؤرخ المغول، ص 141 - 142 و152.
البناكتي، روضة اولي االلباب، ص503؛ ميرخواند، تاريخ روضة الصفاء، ح5، ص479.  -2

ابن الوردي، تاريخ، ج2، ص256.  -3

التحفة اللطيفة، ج1، ص431  -4

النويري، نهاية األرب، تح: نجيب مصطفى فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م، ج27، ص470؛ عباس، اقبال،   -5

تاريخ ايران، ص486.
السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432.   -6
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المغلية()2)،  واتابك)1)العساكر  القاءآنية،  المملكة  نائب  الكبير،  االمير  )الجوبان 
وامتلك معظم البالد المشرقية)3). 

ان من ابرز االحداث التي وقعت في بداية عهد االيلخان ابي سعيد والتي اقترن 
اسم االمير جوبان بها هي تجدد الصراع بين الوزيرين رشيد الدين وعلي شاه، حيث 
واالميرين جوبان وسونج،  الدين  بين رشيد  القائمة  العالقة  االخير من حسن  ارتاب 
نفسه،  االيلخان  من  الدين  رشيد  الوزير  ابناء  احتلها  التي  المهمة  المكانة  عن  فضال 
حيث كان ابنه عبد اللطيف نديما له، بينما عمل شقيقه عز الدين ابراهيم ساقيا له، وعين 

جالل الدين اكبر ابنائه مساعدا لألمير تيمور تاش بن جوبان في ادارة بالد الروم )4).
تدبير  على  وعمل  عنه،  وابعاده  الدين  رشيد  من  للتخلص  شاه  علي  فسعى 
الدسائس والمكائد ضده عند االمير جوبان، واغرى احد كبار حاشيته وُيدعى ابو بكر 
الدين من  اثر ذلك ُعزل رشيد  )5)، ونجح في تحقيق مبتغاه، وفي  به عنده  اقا لاليقاع 
شديدا  غضبا  االمير سونج  ابدى  جانبه  ومن  هـ/1317م،   717 سنة  رجب  في  منصبه 
ان  غير  للشفاء،  تماثله  بمجرد  منصبه  الى  واعادته  بالتدخل  ووعده  حدث،  ما  حيال 
القدر لم يمهله لتنفيذ ما وعده به، اذ توفى في ذي الحجة سنة 717 هـ/1317م، وادرك 
االمير جوبان ان امور الوزارة لم تسر على الوجه االكمل، وشعر بالندم لعزله فأستدعاه 

واقنعه بالعودة مجددا الى منصبه، فوافقه الرأي )6).

اتابك:لفــظ مركــب مــن مقطعيــن همــا " اطــا " بمعنــى " أب "، واصلــه بالطــاء فُقلبــت تــاًء فــي اللفــظ، و" بــك "   -1

بمعنــى " اميــر"، وبذلــك يكــون معناهــا " االميــر الوالــد ". ينظــر: القلقشــندي، صبــح االعشــى، طبعــة دار الكتــب 
ــالمية،  ــاب االس ــن، االلق ــا، حس ــرة، 1333هـــ/1915م، ج6، ص706؛ الباش ــة، القاه ــة االميري ــة، المطبع الخيدوي

ص122وص123.
السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432.  -2

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص431  -3

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص486.  -4

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص52 - ص53  -5

اقبال، عباس، تاريخ المغول، ص387.  -6
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نهائيا،  منه  التخلص  ضرورة  رأى  و  السابقة  سياسته  في  شاه  علي  الوزير  وبدأ 
وعدم االكتفاء بأبعاده عن الوزارة، فأخبر االيلخان ابو سعيد واالمير جوبان عن طريق 
قتل  في  تسببا  ابراهيم  الدين  عز  وابنه  الدين  رشيد  بأن  زنبوري،  ويدعى  اعوانه  احد 
واقنع  ـــ/1317م)1).  717ه سنة  بحقهما  االعدام  حكم  فصدر  اوليجايتو،  االيلخان 
االيلخان بأسناد منصب الوزارة الى احد الشخصيات المقربة اليه وُيدعى ركن الدين 
من  تحقق  وعندما  االيلخان،  عند  وبأبناءه  به  ووشى  ألفضاله  تنكر  انه  غير  صاين)2)، 
نواياه اشار على االيلخان بعزله سنة 725 هـ/1324م وولى ابنه االمير دمشق خواجه 

بدال عنه)3).
ونظرا للمكانة المتميزة التي احتلها االمير جوبان لدى االيخان، ولما حققه من 
االمير  له  وتربص  منه،  التخلص  االمراء  من  عدد  حاول  وسياسية،  ادارية  انجازات 
دلقندى عند باب قصره في سنة 718 هـ/1318م، منتظرا لحظة خروجه وطعنه عقب 
من  تمكن  انه  غير  للتنفيذ،  عليها  المتفق  االشارة  معه  المتأمر  زنبورى  االمير  اصدار 
كشف المؤامرة وقبض على االمير دلقندى، وصدر حكم االعدام بحقه، وسجن االمير 

زنبورى في بالد الروم )4).
ولم تتوقف محاوالت تصفية االمير جوبان، فعندما توجه الى جركستان للصيد 
لقتله  الفرصة والحقوه  االمراء  قور ميشى وبعض  االمير  انتهز  719 هـ/1319م،  سنة 
مؤامرتهم  يديه، وعندما كشف  اذى على  اصابه من  ولما  له،  اهانته  بسبب  منه  والثأر 
ارسل كل من ابي بكر اقا وايسين بوقا لكشف الحقيقة غير انهما وقعا في ايدي االمراء، 
وسارع االمير جوبان بترك معسكره، وعندما حل الليل هاجم االمراء معسكره ونهبوه 

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص54؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص488.  -1
ركن الدين صاين: يرجع اصله الى شيراز عاش في نخجوان، تولى جده ضياء الملك منصب عارض الجيش في عهد   -2

السلطان محمد خوارزمشاه )596 - 617هـ/1199 - 1220م(. البدليسي، شرف نامة، ج2، ص32. 
الصياد، فؤاد، مؤرخ المغول، ص192.   -3

الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص57.  -4
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وقتلوا ثالثمائة من اتباعه)1)، وجدوا في البحث عنه الى ان تمكنوا من ادراكه وبصحبته 
ابنه االمير حسن فدارت معركة بينهما ولم يتمكنا من الصمود فقررا الهرب)2).

بمالحقة  دقماق  اخي  ارس  بقيادة  الفرسان  من  عددا  قورميشى  االمير  فكلف 
الى  معه  واصطحبه  شاه،  علي  الوزير  واستقبله  تبريز  الى  وصل  الذي  جوبان  االمير 
السلطانية لمقابلة االيلخان ابي سعيد، ومع وصول االمير قورميشى واتباعه الى تبريز 
منصبه،  عن  عزله  جوبان  االمير  بان  يبلغه  بكر  ديار  حاكم  ايرنجين  االمير  الى  ارسل 
فغضب وقرر التعاون مع االمير قورميشى في تمرده، وكتب االمير قورميشى وايرنجين 
ارسال رسالة  ثم  اسرته،  افراد  مع  بقتله  تكليفهما  تتضمن  االيلخان  لسان  رسالة على 
اخرى بيد شيخ علي بن ايرنجين الى االيلخان تفيد بانهما اقدما على محاربته لمحاولته 
السلطانية  الى  شاه  علي  والوزير  جوبان  االمير  وصل  ذلك  اثناء  وفي  ضده،  التمرد 
واعد  لمحاربتهما،  واستعداده  له  مساندته  فأبدى  حقيقتهما،  على  االيلخان  واطلعا 
الجيش لقمعهما، وسرعان ما ُقبض عليهما، وُحقق معهما اجابا بانهما فعال ذلك بأمر 

من االيلخان نفسه، ولم يصدقهما احد، وصدر حكم االعدام بحقهما )3).
اشار النويري الى ان ابا سعيد هو من دبر هذه المؤامرة بنفسه قائال: )أن الملك 
أبا سعيد... حصل له الحصار من نائبه جوبان وأنه استقل بتنفيذ األمور دونه ولم يبق له 

فى المملكة إال مجرد التسمية، وأبعد أقواما كانوا مقربين من الملك أبى سعيد(. )4) 
وعلى الرغم من ذلك حاول االيلخان ترضية االمير جوبان نظرا لكفاءته وحاجة 
 ،" الوالد   " لقب  منحه  الفتن  على  القضاء  في  ولدوره  ثقته،  وكسب  لخدماته  الدولة 

و"السيد " )5).
الصفدي، الوافي بالوفيات، ، ج10، ص15؛ النويري، نهاية االرب، ج32، ص298.  -1

ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، ج5، ص491.  -2
الصفدي، الوافي، ج10، ص16.  -3

نهاية االرب، ج32، ص298.  -4

فهمي، عبد العزيز، الدولة المغولية، ص224.  -5



- 133 -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  الفصل الرابع: الدور السياسي واالداري والعسكري  ألسرة جوبان بن تودان  |

استمر االمير جوبان في اداء عمله لضمان امن البالد واستقرارها على الرغم من 
محاوالت عدد من االمراء لقتله.

سيول  بن  كبك  على  للقضاء  725هــــ/1324م  سنة  في  جيشه  جوبان  اعد 
الجغتائي)709 و 718 - 726هـ/1309 و1318 - 1325م( الذي طمع باالستيالء على 
به،  الهزيمة  الحاق  من  كبك  خاللها  تمكن  حامية،  معركة  بينهما  وجرت  خراسان، 
واستولى على خراسان، غير ان جوبان باغته وانقض عليه وهزمه وقتل عدد كبير من 
دون  للحيلولة  فيها  دائم  معسكر  بأعداد  وامر   ،(1( قبضته  من  خراسان  وانتزع  جنده 

تعرضها لهجوم الجغتائيين مرة اخرى )2)، الدراكه بخطرهم ولوضع حد الطماعهم.
وفـي الوقـت نفسـه بعـث االيلخـان واالميـر جوبـان الرسـل الـى السـلطان 
الناصـر محمـد)3) في سـنة 723 هــ/1323م لحثه على عقـد الصلح، والتمسـا موافقته 
علـى تزويـج ابنتـه الحـد ابناء االميـر جوبان، غيـر انه اعتذر عـن ذلك لصغر سـنها اذ 

لم تتجاوز الخمس سنوات )4).
والشـك ان االميـر جوبان سـعى الـى توطيـد عالقاتـه الخارجية بإبدائـه رغبته 
فـي مصاهـرة المماليـك، اذ اتبع السياسـة نفسـها سـابقا مـع االيلخانييـن بزواجه من 
اخـت االيلخـان ابـي سـعيد بهـادر، واسـهمت في توطيـد عالقتـه معهم، ورسـخت 

من مركزه السياسي.

ابن خلدون، تاريخ، 5، ص610.  -1

ابن خلدون، تاريخ، 5، ص610؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص490.  -2

سلطان  حكمها  فترة  اطول  وحكم  مرات  ثالث  السلطنة  تولى  الصالحي،  عبدالله  بن  قالوون  بن  محمد  الناصر   -3

مملوكي، وعلى حقب متقطعة حيث ُخلع ثم تولى الحكم اكثر من مرة، وكان مهيبا ذا معرفة وكرم وشجاعة، توفى 
741هـ/1340.القلقشندي، مآثر األنافة في معالم الخالفة، تح: عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت،  سنة 
1964م، ج2، ص146؛ المقريزي، الخطط، مطبعة الثقافة الدينية، القاهرة، بال.ت، ج2، ص238؛ ابن العماد، شذرات 

الذهب، ص 134.
نهاية االرب، ج33، ص63.  -4
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ثالثًا: اعماله العمرانية:

لم يتوقف دور االمير جوبان في الجانب السياسي والعسكري واالداري فقط بل 
اهتم بالعمران والبناء.

التي  بالمدينة،  الجوبانية  المدرسة  صاحب  قائال:)وهو  ذلك  الى  السخاوي  اشار 
بين  المسجد  تربة مالصقة لجدار  فيها  له  اربع وعشرين وسبعمائة، وجعل  ُبنيت في سنة 
جدار الشباك، والحصن العتيق، واتخذ فيها شباكا في جدار المسجد، وهو اليوم مسدود()1). 
وعن بنائها ذكر قائال: )انه لما رجع في شأن المدرسة التي امر بأنشائها بالمدينة 
اآلجرة. لعمل  قابل  غير  يكون  ان  محتمل  طينها  وان  الحال،  اليه  وانهى  الشريفة، 

فقال:ُيحمل ذلك من بغداد على ظهور الجمال()2).
مع  واتقن،  بناء  احسن  دار  وال   (3( رباط  وال  مدرسة  بها  قائال:)وليس  ووصفها 
شرف الجوار، وقرب الديار، وقرب الجدار بالجدار، ولو صرف من اوقافها المعشار، 

لما وجدت اعمر منها.وال افخر وال اشهر في جميع مدارس االقطار()4).
ومن اعماله في مكة )اجرى الى مكة الماء الزالل، فجرى سلسا له من االبطح 
النقال()5).  للماء غير أجرة  يبق  العطش وازال، ولم  المسفل ومال، واذهب عنهم  الى 

التحفة اللطيفة، ج1، ص431.  -1

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص433  -2

الرباط، الُربط والمرابطة هي مالزمة الثغور، أي ان يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معد لصاحبه، فسمى   -3

المقام في الثغر رباطًا. ينظر: ابن منظور، جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم )ت711هـ/1311م(، لسان العرب، 
مطابع كوستاتسوماس وشركاه، مصر، بال.ت، ج9، مادة ربط، فصل الراء، حرف الطاء، ص173؛ الفيروز ابادي، مجد 
مادة  ج2،  1398هـ/1978م،  بيروت،  الفكر،  دار  المحيط،  القاموس  )ت817هـ/1414م(،  يعقوب  بن  محمد  الدين 

ربط، فصل الراء، باب الطاء، ص360 - ص361
السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص433.  -4

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص433  -5
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ما  منها  وخذ  الخزانة،  ذلك.وقال:ادخل  في  فاوض  من  على  اقبل  قائال:)انه  واضاف 
يكفي ألجزاء الماء من اجزاء المال()1).

رابعا: وفاته سنة 728هـ/1327م:

ادى ازدياد نفوذ االمير جوبان واتساع سلطاته داخليا وخارجيا الى اثارة حفيظة 
االيلخان ابي سعيد بهادر وحنقه عليه، وادرك ان الوقت اصبح مناسبا لتحجيم دوره 
وسلطته، ومما زاد من توتر العالقات بينهما رفض االمير جوبان تزويجه ابنته ببغداد 
ابنه االمير دمشق خواجة  خاتون، وعندما سأله عن سبب تكدره تعلل انه غضب من 
الستبداده باالمور، فاستدعاه وسأله عن حقيقة االمر، فأجابه بأنه تأثر بوشايات ركن 

الدين صاين)2). 
فاصطحب االمير جوبان ركن الدين صاين معه الى خراسان وقتله اثناء تواجده 
هناك، وسرعان ما امر االيلخان بقتل االمير دمشق خواجة سنة727 هـ/1326م الرتباطه 
بعالقات مع نساء القصر، وعندما علم االمير جوبان بذلك اجتمع مع أبنه االمير حسن 
جندي  الــف  سبعين  عددها  البالغ  قواته  واصطحب  ــده،  ض الثورة  واعالنا 
سنة 728هـ/1327م، والتقى الطرفان قرب الري، وانفض معظم جنده عنه، وانضموا 
الى جيش االيلخان، ولم يبق معه غير عدد قليل فقرر الهرب الى هراة)3)، وبذل ابو سعيد 

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص433  -1

ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، ج5، ص509.  -2

هراة: وهي من مدن خراسان، وهراة اسم المدينة، لها سور وثيق، و قهندز وربض وحصن، واربعة ابواب، وعلى كل   -3

االعناب  بستان  تعد  االسواق،  المدينة وحوله  في  يقع  الجامع  والمسجد  ايضًا،  ابواب  اربعة  وللحصن  باب سوق، 
ينظر:  التفاصيل  من  لمزيد  وغيرها.  وباشان  استربيان،  وخيسار،  مالن،  نواحيها:  اهم  من  النفيسة،  والفواكه  الجيدة 
االصطخري، مسالك الممالك، ص263 - ص266؛ ابن حوقل، صورة االرض، ج2، ص437 - ص440؛ المقدسي، 

احسن التقاسيم، ج2، ص306 - ص307؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص397. 
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جهودا القناع واليها غياث الدين كرت لتسليمه له وقدم له الهدايا، فضال عن تزوجيه 
فأمر  فارس،  اتابكة  امالك  في  التصرف  حق  ومنحه  تيمور،  منكو  ابنة  كردوجين  من 
غياث الدين بقتله مع ابنه جلو خان وارسل اصبعه له دليل على ذلك حيث كانت به 
ندبة ظاهرة، وتتبع أبو سعيد معظم افراد اسرته وامر بأعدامهم)1)، واشار السخاوي الى 
عمر جوبان عندما توفى قائال: )ولعله من ابناء الستين()2).ونقل في تابوت الى بغداد في 
728هـ/1327م وصلى عليه في المدرسة المستنصرية)3). وبعث الى  شهر شوال سنة 
امير الركب العراقي مرسوم االيلخان ابي سعيد بهادر ليأخذه معه الى الحجاز ويدفنه 

في تربته التي بناها في مدرسته)4).
واشار السخاوي الى كيفية دفنه قائال:)ونقل الى المدينة بأمر ابي سعيد مع الحاج 
به  به.وصلوا عليه.ثم توجهوا  ليال.وطافوا  به مكة  به في عرفة.ودخل  العراقي.فوقفوا 
استؤذن  اذا  المدينة.اال  امير  ذلك  من  يمكن  هناك.فلم  له  تربة  في  ليدفن  المدينة  الى 
صاحب مصر.فدفن حينئذ بالبقيع في سلخ ربيع االخر سنة تسع وعشرين.ودفن معه 

بالبقيع ولده.وكانا في هذه المدة بقلعة امرة المدينة()5).

الصفدي، الوافي، ج4، ص96؛ ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص621؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432وص435؛   -1

عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص493؛ فهمي، عبد العزيز، الدولة المغولية، ص226؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ 
المغول، ص326.

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432.  -2

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص435  -3

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص435.  -4

لمزيد من التفاصيل ينظر:التحفة اللطيفة، ج1، ص422وص432 وص435  -5
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خامسًا: الدور السياسي واالداري الوالده:

لالمير جوبان اوالد عدة غير ان المصادر التاريخية اشارت الى ابرزهم وممن 
اسهموا في االحداث السياسية وسوف نحاول هنا االشارة اليهم )1).

1 - االمير حسن بن جوبان )ت بعد سنة 728هـ/1327م(:
تولى حكم خراسان بأسم الدولة االيلخانية الى ان تواترت االنباء عن قيام ترمشيرين 
خان الجغتائي)722 - 735هـ/1322 - 1334م( بحملة عليها، فجهز الجيش واتجه للتصدي 
سكانها،  من  كبير  عدد  وقتل  ودمرها  غزنة)2)  مدينة  ودخل  به  الهزيمة  الحاق  في  ونجح  له 
وحطم جنوده قبر السلطان محمود الغزنوي)3)، وعاد الى خراسان في سنة 726 هـ/1325م)4)، 

ان سياسته هذه فيها تحذير وتهديد واضح فيمن تسول له نفسه التفكير في اعادة الكرة.

تمرتاش، دمشق خواجا، صرغان شبرا، يغبصبطى، سلجوق شاه، االشرف، االشتر.ينظر السخاوي، التحفة اللطيفة،   -1

ج1، ص436، ولم يشر الى بقية ابنائه.
غزنة: قصبتها غزن، وهي والية واسعة تقع في طرف خراسان مخصوصة بصحة الهواء وعذوبة الماء وجودة التربة،   -2

وهي جبلية، شمالية، بها خيرات واسعة إال أن البرد فيها شديد جدًا، وهي كثيرة األسواق وذات تجارات مياسر. لمزيد 
من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص201؛ القزويني، آثار البالد، ص428 - ص429؛ لسترنج، 

كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص458 - ص460.
محمود بن سبكتكين: أبو القاسم بن ناصر الدولة أبي منصور الملقب بيمين الدولة وامين الملة، صاحب بالد غزنة،   -3

قدت عدة فتوحات في خراسان وسجستان وبالد الترك، كان تابعا للخالفة العباسية وصف بالتدين و كان محبا للعلم 
و العلماء ويكرمهم توفى سنة 421هـ/1030م. الكرديزي، ابو سعيد عبد الحي بن الضحاك )ت440 هـ/1048 م(، 
زين االخبار، تعريب:محمد بن تاويت، فاس، 1972 م، ص251 - ص273؛ ابن االثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم 
)ت630هـ/1232م(، الكامل في التاريخ، راجعه: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، 1987م، ج8، 
أبناء  وأنباء  االعيان  وفيات  681هـ/1282م(،  )ت  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلكان،  ابن  ص188؛ 

الزمان، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط1، 1948، ج5، ص157.
والدراسات  الوثائق  مركز  هوالكوخان،  اسرة  االيلخانيين  عهد  في  االسالمي  الشرق  المعطي،  عبد  فؤاد  الصياد،   -4

االنسانية، قطر، 1987، ص454
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ونجد ان هناك مبالغة في رواية تخريب قبر السلطان محمود الغزنوي، وربما ان 
القبر ناله القليل من الدمار بفعل العمليات العسكرية، وتقادم الزمن، وربما ُدمر جزء 
منه، من جانب اخر اظهرت هذه العملية الدور المهم لالمير حسن في حماية الحدود 

الشمالية الشرقية للدولة.
اما موقفه من قتل والده االمير جوبان، الذي كان موجودا في خراسان في ذلك 
الوقت، واجتمعا معا واستشاره في امر االيلخان ابي سعيد بهادر، وراى اعالن الثورة 
ومحاربته، السيما عقب مقتل االمير دمشق خواجة، و طالب والده بعدم االفراط في 
فرض  ان  بعد  والسيما  منهم،  التخلص  ضرورة  ورأى  به،  المحيطين  باألمراء  الثقة 
وبإمكانهم  وكرجستان  وفارس  الروم،  وبالد  خراسان  على  سيطرتهم  الجوبانيون 
االمراء، ومقتل  انقالب  ان  ابي سعيد، غير  االقاليم واالنقالب على  بهذه  االستقالل 

والده بدد احالمه فهرب الى بالد القفجاق)1) )2).

عليهم  اطلق  كالبدو،  وترحال  حل  اهل  وهم  الصحراء،  في  مساكنهم  أتراك  وهم  القفجاق  إلى  القفجاق:نسبًة  بالد   -1

الجبال  Polovtzy، وكانوا يسكنون  الروس فأطلقوا عليهم اسم بولفستي  اما  الكومان،  المجريون والبيزنطيون اسم 
بالد  يقصدون  التجار  كان  أسمها سرداق،  مدينة  عليه  ولهم  الروس  بحر  يلي  مما  دربند شروان  وراء  والغياض من 
القفجاق لبيع ما يجلبونه اليها من الثياب وغيرها ولشراء الجواري والمماليك والقندس والبرطاس وغيرها، ُتعدُّ مدينة 
سغناق قصبة بالد القفجاق وهي تقع على بعد 24 فرسخًا شمال مدينة اترار، من أهم طوائف القفجاق: بركوا، طقسبا، 
ايثبا، َبَرت، االرس، برج اغلوا، منكور اغلوا، بمك، وفيهم طوائف أصغر منهم منها: طغ، يشقوط، قمنكوا، بزانكى، 
بجنا، قرابوكلوا، اوزجرطن وغيرهم. لمزيد من التفاصيل ينظر: شيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
طالب األنصاري)ت727 هـ/1326 م(، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، طبع بمطبعة المرحوم فرين أحد أعضاء 
الثقافة واالرشاد  وزارة  االعشى،  القلقشندي، صبح  1281هـ/1865م، ص264؛  بطربورغ،  اإلمبراطورية،  األكادمية 
القاهرة، بال.ت،  للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع كوستاتسوماس وشركاه،  المصرية  المؤسسة  القومي، 
ج4، ص456 - ص458؛ صفا، دكتر ذبيح الله، تاريخ أدبيات درايران، ازميانة قرن بنجم تا آغاز قرن هفتم هجرى، 
االتراك،  تاريخ  في  سريعة  جولة  احمد،  د.اسامة  تركماني،  ص84؛  ج2،  1339هـ،  تهران،  سينا،  أبن  كتابفروشى 
اإلسالمية،  المعارف  دائرة  في  منشور  بحث  وجنسية،  تاريخية  إلمامة   - الترك  بارتولد،  ص48وص188وص195؛ 
يصدرها باللغة العربية: أحمد الشنتناوي وأبراهيم زكي ود.عبدالحميد يونس، يراجعها من قبل وزارة المعارف: د. 

محمد مهدي عالم، بال.ت، مج5، مادة الترك، ص47 و ص49 - ص51 و ص58.
الصياد، دفؤاد عبد المعطي، الشرق االسالمي، ص454.  -2
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التصدي  في  والده  شارك  بل  فقط  خراسان  في  حسن  االمير  دور  يقتصر  ولم 
الى مفارقته  انه اضطر  اثناء نكبته، غير  التي نشبت ضده ورافقه  للهجمات والثورات 
عقب اصرار والده التوجه الى هراة )1)، ولجأ عند خان القبجاق ودخل في خدمته وقتل 

اثناء حروبه مع الشركس)2) )3). 

2 - االمير دمشق خواجة بن جوبان)ت 727هـ/1326م(: 
ناب االمير دمشق خواجة والده في ادارة شؤون الدولة االيلخانية اثناء انشغاله في 
اخماد الثورات وصد الهجمات الخارجية )4)، وهو قائد عشرة االف جندي)5)، ثم اسندت 
اليه امور الوزارة خلفا لركن الدين صاين سنة 725 هـ/1324م، وبقي في هذا المنصب 
الى سنة 727 هـ/1327م، ونتج عن توليه منصب الوزارة ازدياد النفوذ السياسي لألسرة 
الجوبانية، وسيطرة كافة افرادها على االمور السياسية )6)، وحرص على حضور مجالس 

االعياد مع والده وكبار رجال الدولة وفي مقدمتهم االمير قراسنقر)7).
اتسمت العالقة التي جمعت بين ابي سعيد بهادر واالمير دمشق خواجة بالمودة 
في بداية االمر، ورافقه في رحالته الترفيهية، غير ان هذه العالقات سرعان ما تبدلت 
لسوء سلوكه، فوشى به بعض االمراء عند االيلخان، وُأتهم بعالقاته مع نساء القصر، 
)8)، واشار ابن بطوطة الى ذلك قائال: )دخلت  واشتكت دنيا خاتون من مضايقته لها 

طقوش، محمد، تاريخ المغول، ص324.  -1

الشركس او " الجركس": هم من االتراك، اعتنقوا الديانة المسيحية، وهم في شظف من العيش، تقع بالدهم على بحر   -2

ينطش " بحر الروس " في شرقيه. لمزيد من التفاصيل ينظر: ابو الفدا، المختصر، ج1، ص146؛ القلقشندي، صبح 
االعشى، ج4، ص462

اقبال، عباس، تاريخ ايران، ص492.  -3

النويري، نهاية االرب، ج27، ص470.  -4

السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432.  -5

عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص490.  -6

الوافي بالوفيات، ج24، ص164.  -7

الصفدي، الوافي بالوفيات، ج4، ص96.  -8
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على ابي سعيد بهادر يوما زوجة ابيه دنيا خاتون فقالت له لو كنا نحن الرجال ما تركنا 
دمشق  امر  انتهى  لقد  له  فقالت  الكالم  هذا  مراد  على  فاستفهامها   ... وولده  الجوبان 
خواجة بن الجوبان ان يفتك بحرم ابيك وانه بات البارحة عند طغى خاتون وقد بعث لي 
وقال لي الليلة ابيت عندك وما الرأي اال ان تجمع العساكر واالمراء فان صعد الى القلعة 
مختفيا برسم المبيت امكنك القبض عليه وابوه يكفي الله امره والشك ان تعرض االمير 
دمشق خواجة لنساء القصر االيلخاني ابرز غروره وازدياد نفوذه حيث لم يعبأ ابي سعيد 

بهادر ولم يوله اهتماما(.)1) 
من  الرغم  وعلى  وقتله،  بمحاصرته  جنوده  امر  القصر  داخل  بتواجده  علم  وعندما 
االجراءات التي اتخذها االيلخان للقبض عليه اال انه تمكن من الهرب بمعاونة حارسه ويدعى 
الحاج المصري، اال ان االميرين مصر خواجة ولؤلؤ لحقا به وقتاله، وقدما راسه الى االيلخان 

فأصدر اوامره بنهب داره وتعليق راسه على باب القلعة )2) في شوال سنة 727 هـ/1326م )3).

3 - االمير تيمور تاش، "تمرتاش" بن جوبان)ت 728 هـ/1327م(:
الروم  بالد  حكم  تولى  اخوته،  بين  ــرز  واالب لجوبان  الثالث  االبــن  هو 
سنة 717هـ/1317م )4)، فرض سيطرته الكاملة عليها ونظم امورها، وعين االمير جالل 

الدين بن رشيد الدين مساعدا له في الشؤون المالية واالدارية )5).

وعجائب  األمصار  غرائب  في  النظار  تحفة  اللواتي)ت771هـ/1369م(،  إبراهيم  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد   -1

األسفار، المغرب، 1990، ج2، ص70.
ابن بطوطة، الرحلة، ج2، ص70.  -2

عباس، اقبال، تاريخ العراق، ج1، ص491.  -3

واألسرات  االنساب  معجم  زامباور،  ص432؛  ج1،  اللطيفة،  التحفة  السخاوي،  ص90؛  ج4،  الوافي،  الصفدي،   -4

التاريخ اإلسالمي، أخرجه: د. زكي محمد حسن بك، حسن أحمد محمد، واشترك في ترجمة بعض  الحاكمة في 
فصوله: د. سيدة اسماعيل كاشف وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي، دار الرائد العربي، بيروت، 1985م، 

ص380 وهامشها.
الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج2، ص46وص70.  -5
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واكب األمير تيمورتاش االحداث السياسية في معظم اقاليم الدولة االيلخانية، 
ففي سنة 718 هـ/1318م ارسل زنبورى احد المشاركين في المؤامرة التي استهدفت 
قتل االمير جوبان وابنائه في محاولة لضم االمراء في اقليم الروم الى جانبهم، غير ان 
الى  الهمذاني  واشار  كشفها،  من  تمكن  الدين  رشيد  بن  الدين  جالل  االمير  مساعده 
ان  اذ  الدين قدم دليال ناصعا على اخالصه وتفانيه  الدين بن رشيد  ذلك قائال:)جالل 
تيمورشاه  ابنه  من  نفسه  الوقت  في  والتخلص  بجوبان  االيقاع  ارادوا  االمراء  بعض 
والحوا على جالل الدين في ان يتعاون معهم في تنفيذ هذا المشروع حاول في بادئ 
االمر صرفهم ولكنه لما رأى ان ال جدوى من اقناعهم وانه اذا صارح هؤالء المتآمرين 
الى  تدابيرهم  كل  يبلغ  وراح  معهم  بانه  تظاهر  محقق  لموت  نفسه  عرض  بالرفض 

تيمورشاه الذي استطاع بفضل معلوماته ان يتجنب هجوم اعدائه(. )1) 
بنفسه،  قيادته  تولى  جيشا  واعد  هذه،  محنته  في  والده  تيمورتاش  االمير  ساند 
وانضم الى قوات االيلخان ابي سعيد واالمير جوبان ونجحوا جميعا في القضاء على 

هذه المؤامرة )2).
اغار االمير تيمورتاش في سنة 712 هـ/1321م على بالد االرمن لخروجهم عن 
 .(3( طاعة االيلخان، وتمكن من اقتحام ثالثة من قالعها ودمرها، ومكث هنال شهرا 
عسكرية  فرقة  له  فبعث  ضدهم،  مساندته  محمد  الناصر  السلطان  من  وطلب 
سنة 722هـ/1322م، اغارت على بالدهم ودمروها، ثم عادت الى بالد الشام في ربيع 
االخر من العام نفسه )4). يبدو ان هناك نوعا من االتفاق بين االيلخانيين والمماليك، 

أللتقاء مصالح الطرفين، االمر الذي انعكس ايجابا على تعاونهما.

جامع التواريخ، م2، ج2، ص69 - ص70.  -1

النويري، نهاية االرب، ج32، ص.  -2

ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص632  -3

ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص632.  -4
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أعلن االمير تيمورتاش استقالله في بالد الروم في سنة 722 هـ/1322م، ، وامر 
الناصر محمد يطلب منه  السلطان  الى  العملة وقراءة الخطبة بأسمه، وارسل  بضرب 
العون للسيطرة على امالك الدولة االيلخانية، وعندما علم االمير جوبان بهذا التمرد 
االمير  فضل  الروم  بالد  الى  وصل  وعندما  صوابه،  الى  واعادته  ابنه  لردع  جيشه  قاد 
سعيد  ابي  الى  معه  وأصطحبه  معه،  صراع  في  الدخول  وعدم  االستسالم  تيمورتاش 

بهادر واعتذر منه عما بدر منه، فعفا عنه واعاده الى بالد الروم)1).
اسـتمر االمير تيمورتـاش في حكم بالد الروم حتى نهاية سـنة 727 هـ/1326م، 
وفـي العـام نفسـه ارسـل ابـو سـعيد بهـادر الرسـل اليه يطلـب منـه الحضـور وابدى 
شـوقه الـى رؤيتـه، وكان بحـوزة الرسـل رسـاله اخـرى الـى امـراء االقليـم يدعوهم 
االيلخـان فيهـا الى القبـض عليه، وعندما وصل رسـله الـى حدود بالد الروم فتشـهم 
الجنـد وعثـروا علـى رسـالته الموجهـة اليهـم، فحمل الرسـل ومـا معهم من رسـائل 
الـى االميـر تيمورتـاش وعاقبهم حتـى اعترفوا بـأن االيلخـان امر بقتل االمير دمشـق 
خواجـة، وسـعى لقتـل االميـر جوبان، فقتـل االميـر تيمورتاش الرسـل واالمـراء في 

بالد الروم)2).
وعرض  خواصه  مع  اجتمع  اوشكت  نهايته  ان  تيمورتاش  االمير  أيقن  وعندما 
عليهم االمر فاشأروا عليه باللجوء الى احد الدول المجاورة له ففضل مغادرة االقليم 
والفرار الى مصر حيث التمس من السلطان الناصر محمد الموافقة على اللجوء اليه 
ومساعدته في محنته، فاستجاب له وامنه مع اسرته وامواله في احدى قالع بالد الروم 
صفر  في  دمشق  الى  فوصل  الشام  بالد  الى  فارس  ثالثمائة  بصحبة  واتجه  المنيعة، 

سنة 728 هـ/1327م )3).
الصفدي، الوافي بالوفيات، ج10، ص248.  -1

المقريزي، السلوك، ج3، ص110.  -2

ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، ص155؛ المقريزي، السلوك، ج3، ص110؛ ابن خلدون، تاريخ، ج6، ص155.  -3
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أسـتقبله السـلطان الناصـر محمـد وامـره بالجلـوس فـي بدايـة ميمنة مجلسـه 
ومنحـه قطيعـة، وألف درهـم كل يوم، واطلـق له من الخزانة واالسـطبل مـا احتاجه، 
وخصـص لـه ثالثمائـة واربعيـن رطال مـن اللحوم فـي كل يـوم، وعرض عليـه تولي 
حكـم االسـكندرية، فرفـض وطلب منـه المسـاعدة وتزويـده بالجند لقتـال االيلخان 

ابي سعيد بهادر)1).
وسرعان ما قرر سلطان المماليك القبض عليه ألسباب عدة من اهمها )2).:

امتلك في بالد الروم مائة ألف رأس من الغنم فلما اصبحت قطيعا أطلق   .1
اثار  ألفا ولقوصون وبقية األمراء، مما  الساقي عشرين  منها لألمير بكتمر 

غضب السلطان.
بالغ في اغداق االموال على العامة والخدم، وتصرف كأنه سلطان مصر،   .2
الحمام اعطى للمسؤول عنه  اراد دخول  انه عندما  وخير دليل على ذلك 

ألف درهم، وللحارس ثالثمائة.
اثارته الفتن والمشاكل بين األمراء والخاصكية.  .3

وعندما استدعائه السلطان للمثول بين يديه سنة 728 هـ/1327م ُجرد من سيفه 
وقال له: )طلبت منا ان نرسل الى اسرتك على انك امرتهم سرا بعدم المغادرة وهذا 
في  ووضع  باألغالل  وُقيد  تمورتاش  االمير  فصمت  لنا()3)،  اخالصك  عدم  يثبت 
السجن، وامتنع عن تناول الطعام واكتفى بشرب الماء وتناول البطيخ، ولم يلبث ان 
اخبر السلطان الناصر محمد األيلخان ابي سعيد بهادر بذلك، فبعث برسله اليه مطالبا 
السجن  من  فأخرجه  قتله،  فضل  انه  غير  قراسنقر،  االمير  تسليم  مقابل  اليه  بتسليمه 

ابن كثير، البداية والنهاية، ج14، ص155؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج10، ص248.  -1

المقريزي، السلوك، ج3، ص110؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ج10، ص248.  -2

ــات،  ــي بالوفي ــدي، الواف ــلوك، ج3، ص110؛ الصف ــزي، الس ــة، ج14، ص155؛ المقري ــة والنهاي ــر، البداي ــن كثي اب  -3

ج10، ص248..
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وتوجهوا به الى المقبرة مقيدا، وُجمعت يداه الى عنقه ثم ُخنق وُقطع راسه امام رسل 
االيلخان ابي سعيد بهادر وُأرسل راسه اليه، وُدفنت جثته )1).

ان السبب الذي دفع بالسطان محمد لقتله بسرعة لخشيته من عفو االيلخان عنه 
فيما اذا سلمه له، بتأثير من زوجته بغداد خاتون، وفي حال حدث هذا فأنه سوف يسعى 

لالنتقام منه، ولهذا اراد حماية نفسه وبالده.

4 - االمير جلو بن جوبان)ت 729هـ/1328م(:
ان  الى  جوبان  سعى  "وليدي"،  او  دولندي،  زوجتة  من  لجوبان  الرابع  االبن  هو 
يضمن له مستقبال ومنصبا بارزا في الدولة عن طريق تزويجه من ابنة الملك الناصر، فضال 
عن تأييد الجوبانيين له في الداخل، واشار القلقشندي الى ذلك:)وجلوقان هذا هو الذي 
وبنى  الّصلح،  قواعد  تّمت  الناصر، وعلى هذا  الملك  السلطان  ببنت  تزويجه  إلى  أجيب 
جوبان أمره على أنه بعد التزويج يأخذ له ملك بيت هوالكو بشبهة أنه ابن بنت خدابندا، 
وأنه لم يبق بعد أبي سعيد من يرث الملك سواه. ثم يستضيف له ملك مصر والشام بشبهة 

أّن بنت صاحب مصر هي التي ترث الملك من أبيها؛ فحالت المنايا دون األماني(. )2) 
اثناء مرافقته البيه في هراة حيث أمسكهما غياث  قبض على االمير جلو خان 
الّدين وخنقهما، فشكره أبو سعيد على اداء واجبه والقاء القبض عليهما، غير انه وبخه 
لقتلهما دون اخذ االذن منه، فتعذر منه مؤكدا له انه ان لم يفعل ذلك سوف يالحقانه 
ويحاصرانه، فقبل عذره، وطلب منه ارسال إبهام جوبان الذي فيه ندبة ظاهرة ليتأكد 

من وفاته، فبعثه له، فأكرم رسله وبعث إليه بالخلع)3).

ج10،  بالوفيات،  الوافي  الصفدي،  ص110؛  ج3،  السلوك،  المقريزي،  ص155؛  ج14،  والنهاية،  البداية  كثير،  ابن   -1

ص248؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1، ص432.
صبح االعشى، ج7، ص295.  -2

صبح االعشى، ج7، ص295.  -3
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5 - االمير سيورغان، "صرغان شبرا " بن جوبان)ت 744 هـ/1343م(:
ظروف  له  توافرت  بيك،  ساتي  ووالدته  لجوبان  الخامس  االبن  هو  سيورغان 
سعيد  ابي  اخت  بوالدته  متمثلة  واخوته،  والده  نكبة  بعد  بحياتة  النجاة  على  ساعدته 
بهادر، وسمح له بأن يكون أحد اتباعه، وسرعان ما اندمج في الحياة العسكرية، وشارك 
وتولية  عزله  بسبب  ثار  الذي  أينجو)1)  شاه  محمود  فارس  اقليم  حاكم  تمرد  قمع  في 
االمير مسافر ايناق، الذي فر الى السلطان ابي سعيد، فتوجه سيورغان والخواجة لولو 

لمهاجمة الثوار وتفريقهم، وُقبض عليهم، واعاد ايناق واليا على اقليم فارس )2).
كرجستان،  الى  وتوجه  الدولة،  في  الداخلية  الصراعات  عن  سيورغان  ابتعد 
وعندما طلب حسن برزك الجالئري)736 - 757هـ/1335 - 1356م مساعدته للوقوف 
معه ضد االيلخان موسى بن علي بن بايدو بن طرغاي بن هوالكو)736هـ/1335م(، 
استجاب له وسانده، والحق الهزيمة به، واعلن عن تولي محمد بن يول قتلغ بن تيمور 
بن انبارجي بن منكو تيمور بن هوالكو حكم الدولة االيلخانية سنة 736 هـ/1335م )3).
لالنفراد  منه  رغبة  والدته  مع  ابعده  ما  سرعان  الجالئري  برزك  حسن  ان  غير 
بالحكم، السيما ان والدته صاحبة الحق الشرعي في تولي الحكم، غير ان هذا االمر لم 
يحدث، فسرعان ما تحالف حسن بن تيمور شاه مع سيورغان وساتي بيك، واسندوا 

المغولية االمالك الخاصة، ارسل في عهد االيلخان  باللغة  اينجو  اينجو، ومعنى  بني  الدين محمود شاه احد  شرف   -1

اوليجاتو الدارة امالك الدولة االيلخانية في فارس، واحتفظ بمنصبه هذا في عهد ابو سعيد بهادر ووسعه حتى سنة 
 734 انه عزل سنة  725هـ/1324 م، واصبح حاكما مستقال في شيراز وفارس واقره االمير جوبان على واليته، غير 

هـ/1333 م بسبب الوشايات واعدم في عهد االيلخان اربا، له اربعة ابناء وهم جالل الدين مسعود شاه، غياث الدين 
كيخسرو، شمس الدين محمد، ابو اسحاق جمال الدين، انتهت دولتهم على يد ال المظفر سنة 758هـ/1356م.بعد 
ان استمرت خالل السنوات )703 - 758هـ/1303 - 1356م(.ينظر:زامباور، معجم االنساب، ص380؛ بول، ستانلي 
الدول االسالمية، ج2، ص528 -  تاريخ  السعيد،  الدول االسالمية، ج2، ص548 - ص549؛ سليمان، احمد  لين، 

ص529.
ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، ج5، ص526.  -2

العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج1، ص530؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص337.  -3
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الحكم لها سنة 739 هـ/1338م )1). اال ان ساتي بيك لم تستمر طويال في الحكم حيث 
تولى سليمان بن يوسف شاه بن سوكه بن يشموت )740 - 744هـ/1340 - 1343م(

حكم الدولة االيلخانية خلفا لها )2).
سعى االمير سيورغان لالنتقام لوالدته فتحالف مع طغاي تيمور)736 - 753هـ/ 
بفشلها  وانتهت  العراق،  التي شنها على  الحملة  اتباعه في  1352م( واشترك   -  1335

الروم  بالد  قالع  احدى  الى  وُنفي  عليه  القبض  وُألقي  ســنــة 741هـــ/1340م)3). 
سنة 742هـ/1343م، وبقي هناك حتى وفاة حسن بن تيمور شاه، وُأطلق سراحه وانضم 
واعلن  اشرف  ملك  غضب  بهما  الناس  ولترحيب  اشرف،  وملك  باستي  ياغي  الى 
الحرب عليهما، فهرب سيورغان الى ديار بكر عند ايلكان بن حسن الجالئري الذي 

غدر به وقتله سنة 744 هـ/1343م )4).

سادسًا: الدور السياسي ألحفاده:

لالمير جوبان احفاد عدة سوف نحاول هنا ذكر اهم من كان لهم دور سياسي 
واداري مهم.

1 - االمير بير حسين بن محمد بن جوبان )ت 742هـ/1341م(:
في عهد االيلخان محمد بن يول قتلغ بن تيمور بن انبارجي بن منكوتيمور بن 
هوالكو)736هـ/1335م(، تركزت السلطة بيد االمير حسن الجالئري، فاغضب ذلك 

طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص339.  -1

عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص502؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص342.  -2

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص342.  -3

عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص357.  -4
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عددا من االمراء وفي مقدمتهم االمير بير حسين، وارغون شاه بن نوروز، و عبدالله بن 
موالي، وقرروا التوجه الى خراسان، ومهاجمة حسن الجالئري باالتفاق مع حاكمها 
حسن قوشجي، واختار االمراء طغاي تيمور ايلخانا جديدا )736 - 753هـ/1335 - 1352م(، 
وتوجهوا نحو اذربيجان، لالستيالء عليها والتخلص من حسن الجالئري، وسرعان ما 
انضم اليهم موسى بن علي بن بايدو بن طرغاي بن هوالكو واصبحت اذربيجان من 

نصيبه. )1)
نشــب الصراع بين حســن تيمور شــاه وحســن الجالئــري ســنة 737هـ/1336م، 
وقــاد بيــر حســين جنــده فانضــم الــى جانــب حســن تيمــور شــاه، بهــدف الســيطرة 
ــور  ــن تيم ــن ب ــر حس ــاه، واالمي ــف ش ــن يوس ــليمان ب ــاند س ــى العاصمة)2).وس عل
ــم فــارس،  ــة اقلي ــه والي ــه ُأســندت ل ــاة ل شــاه فــي ســنة 740 هـــ/1339م، وكمكاف
واتبــع سياســية تحجيــم نفوذهــم، وقتــل محمــد شــاه بــن محمــود شــاه أينجــو فثــار 

عليه اهل االقليم وطردوه)3).
وشن بير حسين هجوما على ابن عم حسن مال في مدينة شيراز سنة 740هـ/1339م 
واشترك معه مبارز الدين محمد، وارغم مسعود شاه على اللجوء الى حسن الكبير في 
بغداد، وساعد بير حسين مبارز الدين في االستيالء على كرمان من خالل السيطرة على 
شيراز، غير ان العالقات انتهت بينهما وعين بير حسين ابا اسحاق جمال الدين اينجو 
السيطرة  اتفاقا مع اشرف جوباني وتمكن بمساعدته  على اصفهان، لكنه خانه وعقد 
على شيراز ولم يسمح له بدخولها وارغمه على العودة الى تبريز)4).لطلب االمان من 

عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص349.  -1

عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص349.  -2

عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص502؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص342.  -3

الدول  لين،  ستانلي  بول،  وص356؛  ص355  المغول،  تاريخ  اقبال،  عباس،  ص503؛  ايران،  تاريخ  اقبال،  عباس،   -4

االسالمية، ج2، ص548 وص549؛ سليمان، احمد السعيد، تاريخ الدول االسالمية، ج2، ص528.
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االمير حسن الصغير، غير انه خشي هو االخر استبداده فدس له السم بعد ان استقبله 
في مدينة السلطانية سنة 742هـ/1341م )1).

2 - االمير حسن بن تيمورتاش بن جوبان)738 - 744هـ/1337 - 1343م(: 
مقتل  بعد  "كوجك")3)،  كوشك،  حسن  او  الصغير)2)،  حسن  شيخ  بأسم  ُعرف 
تيمور شاه تولى حكم سيواس)4) سنة 728 هـ/1327م )5)، ووصف بانه صاحب حيلة 

ومكر )6).
الحياة  قيد  مازال على  والده  ان  وادعى  لالمير جوبان،  الموالين  الجند  وجمع 
وجاء بغالم يشبهه ُيدعى قراجر، وأعلن انه االمير تيمور تاش واستطاع الفرار من سجن 
القاهرة، واستعان بأحد رجال ابيه لتأكيد ذلك، وزوج والدته من هذا الغالم، ووقف 
امراء  اليه  وانضم  وانصارهم  الجوبانيين  المطيع، واستقطب  االبن  في خدمته موقف 
قبيلة االويرات)7)، وساتي بيك، ونهض الجميع لمناهضة حسن الجالئري، والتقوا في 

عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص503؛ عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص356.  -1

بول، ستانلي لين، طبقات سالطين االسالم، ص201  -2

زامباور، معجم االنساب، ص380 وهامشها يسمى الصغير تمييزا له عن اوزون حسن الكبير من ال آق قوينلو؛ بول،   -3

ستانلي لين، الدول االسالمية، ج2، ص516
ونصارى،  مسلمون  أهلها  والثمرات،  والخيرات  السكان  كثيرة  حصينة،  مشهورة  الروم،  بأرض  مدينة  سيواس   -4

والمسلمون تركمان.ينظر: القزويني، أثار البالد، ج1، ص537؛ ابن عبد الحق، مراصد األطالع، ج2، ص768.
الملطي، نيل االمل، ج1، ص87.  -5

المقريزي، السلوك، ج3، ص310.  -6

االويرات:، او " اويراتية "، او " العويراتية ": هي احدى القبائل المغولية استقروا في المنطقة الواقعة ما بين نهر اونون،   -7

" onon "، وبحيرة بايكال على الشاطىء الغربي منها، ويسكنون منابع نهر ينسى " سه كيزموره ن "، اي االنهار الثمانية، 
وهذه التسمية تدل على تداخل اللسانين التركي والمغولي، فكلمة " سه كيز" تركية تعني ثمانية وكلمة " موره ن "، 
تعني نهر، وكانوا يجاورون قبيلة النايمان من الشمال، فضاًل عن مجاورتهم لقبائل القرغيز التركية، وهم كثيرو العدد 
اللغة  انهم تكلموا  المغولية االخرى، وذكر غير ذلك ومن  القبائل والطوائف  بلغة تختلف قلياًل عن لغة  ويتكلمون 
المغولية، وتشعبت قبيلة االويرات الى شعب عدة، اال انهم كانوا يأتمرون بأمر ملك او زعيم واحد وكان يلقب بلقب 
"، فرض جنكيزخان سيطرته عليها فخالفوه في بداية االمر وناصبوه العداء، اال انهم سرعان=  " باكي  او   ،" " بكي 
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منطقة التاغ، وُهزم محمد بن يول قتلغ بن تيمور بن انبارجي بن منكوتيمور بن هوالكو، 
وسيطر على اذربيجان والعراق )1).

 ، كرجستان،  الى  وفر  نجا  انه  غير  بالسلطنة  لالنفراد  عليه  قراجر  تمرد  بعدها 
وافشى سر تيمور شاه المزيف، وقرر على اثرها التوجه نحو تبريز واتخذها قاعدة له، 
بيك  ساتي  ورشح  تبريز)2)،  في  واستقر  الهرب،  على  اجبره  الجالئري  حسن  ان  اال 

للحكم سنة 739 هـ/1338م)3).
في  فشل  انه  غير  ارتنا)4)،  الخضاع  الروم  بالد  على  سيطرته  لفرض  بعدها  شرع 
وفي  تبريز)5).  الى  اثرها  على  وعــاد  امرائه  من  عــددا  واســر  وهــزم  هدفه،  تحقيق 
سنة742 هـ/1341م قتل حسن بن تيمورشاه االمير بير حسين لسوء ادارته إلقليم فارس)6).

= ما خضعوا له واعلنوا الوالء والطاعة له. لمزيد من التفاصيل ينظر: الهمذاني، جامع التواريخ، م2، ج1، ص230و 
اقبال،  تاريخ، ج5، ص526 و ص527؛  ابن خلدون،  والنهاية، ج13، ص405 وهامشها؛  البداية  كثير،  ابن  ص231؛ 
عباس، تاريخ ايران ص346؛ العريني، د. السيد الباز، المغول، ص34 و ص38؛ الصياد، د. فؤاد عبد المعطي، المغول 
في التاريخ، ص29؛ فهمي، د. عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص13 - ص14؛ الطائي، د.سعاد هادي 

حسن ارحيم، اعالم امراء البالط المغولي، ص244 - ص 255
طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص339.  -1

ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص632.  -2

ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص623؛ طقوش، د. محمد سهيل، تاريخ المغول، ص339.  -3

ارتنا:عالء الدين نويان، احد امراء تيمورشاه واستقر في سيواس، وبعد وفاة تيمورتاش سنة 753هـ/1352م، اصبح   -4

وفاته  بعد  حدثت  التي  االضطرابات  من  وافاد  728هـ/1327م،  سنة  سعيد  ابي  االيلخان  بأمر  الروم  بالد  حاكم 
واستقل عنهم ودخل في طاعة حسن كوجك بن االمير جوبان ومركزه في تبريز، ثم اصبح من موالي الناصر محمد 
العملة بأسمه بوصفه سلطانا أي ان دولته اعقبت دولة المغول االيلخانيين  بن قالوون، وبعد وفاته استقل وسك 
في حكم االناضول خالل السنوات )736 - 782هـ/1335 - 1381م(.ابن خلدون، تاريخ، ج5، ص632؛ المقريزي، 
ص232  االنساب،  معجم  زامباور،  ص228؛  ج2،  الكامنة،  الدرر  العسقالني،  حجر  ابن  ص173؛  ج3،  السلوك، 
الدول  تاريخ  السعيد،  احمد  سليمان،  ص534؛   - ص551  ج2،  االسالمية،  الدول  لين،  ستانلي  بول،  وص233؛ 

االسالمية، ج2، ص514 - ص516.
ص228؛  ج2،  الكامنة،  الدرر  العسقالني،  ص173؛  ج3،  السلوك،  المقريزي،  ص632؛  ج5،  تاريخ،  خلدون،  ابن   -5

الملطي، نيل االمل، ج1، ص282؛ بول، ستانلي لين، الدول االسالمية، ج2، ص552؛ سليمان، احمد السعيد، تاريخ 
الدول االسالمية، ج2، ص514 - ص515.

المقريزي، السلوك، ج3، ص173؛ العسقالني، الدرر الكامنة، ج3، ص400.  -6
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الى سلطانهم هدية  الماليك، فارسل  وحاول االمير حسن تحسين عالقاته مع 
نفيسة سنة 744 هـ/1343م )1).

غيـر ان القـدر لـم يمهلـه طويـال، اذ ُقتـل علـى يـد زوجتـه لعالقتهـا مـع قائده 
يعقـوب شـاه الـذي سـجنه بسـبب فشـله فـي السـيطرة على بـالد الـروم، فظنـت انه 
كشـف امرهـا، وقـررت قتلـه بالتعاون مـع ثالث نسـوة )2)، واشـار ابن تغـري البردي 
الـى ذلك قائـال: )فوقع بينـه وبين زوجته وحشـة؛ فهددهـا بالقتل؛ فبادرتـه بأن خبأت 
لـه عندهـا خمسـة مـن المغـل؛ فخنقـوه، وأصبح ميتـًا، ودفـن بمدرسـته التي أنشـأها 

بتبريز( )3).

3 - الملك اشرف بن تيمورشاه بن جوبان)744 - 758 هـ/1343 - 1356م(:
استولى الملك االشرف على السلطة واستقر في مدينة تبريز في الربع الرشيدي 
الذي شيده رشيد فضل الله الهمذاني، وحث اهالي تبريز على الزراعة وحفر الخندق، 

واهالي االرباب والحرف على البناء حول تلك البقعة)4).
واسـند الملك االشـرف حكم االيلخانية الى انوشـيروان العادل بن تيمورتاش 
)744 - 756هــ/1343 - 1355م(، غيـر انه شـك في اخالصه، فقرر اعدامه ثم اسـتمر 
يحكـم مـا بقـي مـن واليـات بعـده واعلـن دولتـه المسـتقلة، وُقـرأت لـه الخطـب 
وُضربـت باسـمه النقـود، وحكـم الملـك االشـرف اذربيجـان، والعـراق العجمـي، 

واران، وغيرها)5).
المقريزي، السلوك، ج3، ص173؛ العسقالني، ج3، ص400.  -1

زامباور، معجم االنساب، ص380؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص344  -2

المصرية  الهيئة  القاهرة،  عاشور  الفتاح  عبد  وسعيد  أمين  محمد  تحقيق  الوافي،  بعد  والمستوفي  الصافي  المنهل   -3

للكتاب، 1964، ج5، ص72. 
الهمذاني، جامع لتواريخ، مج2، ج2، ص73.   -4

العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج2، ص43.  -5
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قرر مواصلة سياسة اخيه، وقاد جيشا جرارا سنة 748 هـ/1347م، وتوجه به نحو 
عليه  استعصت  لكنها   ،(1( كماخ  قلعة  نحو  اوال  فاتجه  الكبير،  حسن  لمهاجمة  بغداد 
لشدة تحصينها )2)، وعندما وصل بغداد وجد الشيخ حسن الكبير متحصنا بها ففرض 
الحصار عليها لمدة شهرين، غير انه سرعان ما رفعه عنها وعاد الى تبريز )3)، ويبدو ان 

هناك اسباب ُأخر ادت الى فشله في االستيالء عليها منها:
والء اهالى بغداد لحسن الكبير، فقد حاول اتباع الملك االشرف استمالتهم   .1

الى جانبهم دون جدوى)4).
تفشى مرض الطاعون بين جنده )5).  .2

شدة حرارة الجو)6).  .3
اتصف االشرف بالقسوة والشراسة وعامل االهالي معاملة سيئة وصادر اموالهم 

مما ادى الى هجرة عدد كبير منهم )7).
1356م(   - 758هـ/1340   -  741( محمود  الدين  جالل  بك  جاني  استغل 
سيرته،  بسوء  االخبار  وصلته  ان  بعد  ضده  الثورة  على  تبريز  اهالي  وحرض  االمر 
وكانت لسياسته التعسفية ضدهم االثر االكبر في تمردهم ضده، وبعد القبض عليه 
تبريز،  في  بالطه  الى  بإحضاره  خان  بيك  جانى  امر  بخت  سلطان  اخته  بصحبة 
تدميره  سبب  عن  سأله  ولما  راسه،  على  االسطح  فوق  من  التراب  االهالي  وقذف 

كماخ، كمخ:بالفتح ثم السكون، دينة بالروم، وبين كماخ وارزنجان يوم واحد.ياقوت الحموي نمعجم البلدان، ج4،   -1

ص479 وص498.
العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج2، ص53 - ص54.  -2

البدليسي، شرف نامة، ج2، ص43.  -3

العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج2، ص53 - ص54.  -4

العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج2، ص53 - ص54.  -5

البدليسي، شرف نامة، ج2، ص43.  -6

الهمذاني، جامع لتواريخ، م2، ج2، ص73.   -7
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بذلك،  يقتنع  لم  انه  غير  علمه،  دون  ذلك  فعلوا  وحاشيته  اتباعه  بان  اجابه  للبالد، 
.(1( بقتله سنة 759 هـ/1357م  فامر 

خراسان  الى  عاد  ثم  ايام  عدة  فيها  وبقي  تبريز  على  سيطرته  بيك  جاني  فرض  وبذلك 
واناب عنه في والية اذربيجان ابنه بردى بك محمد )758ـ 760هـ/1356 - 1358م( )2).

سابعًا: الدور السياسي واالداري للنساء في اسرة جوبان:

وكان  االيلخانية،  الدولة  في  السياسية  الحياة  في  الجوبانية  المراة  اسهمت 
لبعضهن مكانة مهمة ودور بارز اثر بشكل كبير في سياسة الدولة.

1 - بغداد خاتون ابنة جوبان)ت736 هـ/1335م(:
اشتهرت بجمالها، وانوثتها وذاعت شهرتها في ارجاء الدولة كواحدة من أجمل 
النساء، تزوجت من الحسن الجالئري في البداية، وانجبت ابنه ايلكان، ثم تزوجت من 
االيلخان ابو سعيد وحظيت بمكانة متميزة عنده، فاحبها كثيرا، ولقبها خوندكار "أي 
رئيسة العائلة"، ُمنحت امتيازات عدة وركبت في مواكب الخواتين، وشدت السيف في 
في  اسمها  وُكتب  البالد،  في  وتحكمت  الموسيقى)3)،  مجالس  وحضرت  وسطها، 

المراسيم عن امر االيلخان والخواتين)4). 
امـرت بنقل جثمان ابيها واخيها من خراسـان، وغسـلهما وتكفينهما وارسـلت 
النعـش الـى الحجـاز)5)، وانفـق االيلخـان ابـو سـعيد اربعيـن الـف دينار لكـي يرافق 

زامباور، معجم االنساب، ص380؛ فهمي، عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص248.   -1
زامباور، معجم االنساب، ص380؛ العزاوي، عباس، تاريخ العراق، ج2، ص43.  -2

الصفدي، الوافي بالوفيات، ج10، ص111، طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص326.  -3
ابن بطوطة، الرحلة، ص230.   -4

ابن بطوطة، الرحلة، ص230.   -5
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النعشـان المحمـل العراقـي المتجـه الـى الحجـاز، وعكـس هـذا نفوذهـا وتأثيرهـا 
المباشر عليه)1).

ولبغداد خاتون اثر في مقتل اخيها تيمورتاش، اذ سألت دوما عن احواله، واشار 
الصفدي الى ذلك قائال: )أخبرني الخواجا مجد الدين إسماعيل السالمي قال لما كنت 
إليها  رحت  الناصر  الملك  السلطان  خدمة  إلى  الحضور  على  وعزمت  باألوردو)2) 
أودعها وأخدمها قال فقالت لي يا خواجا سلم على السلطان وقل له أنا بنته وجاريته 
وأشتهي أن ال يخباني عن حاجة فأنت ترى تصرفي وأمري في األردو والممالك فال 
يكون يطلب من غيري فقال فضربت لها جوكا ودعوت فقالت يا خواجا أريدك تطلب 
أخي من السلطان حتى آراه قال فضربت جوكا وبهت حيرة ال أدري ما أقول ثم ألهمني 
الله أن قلت والله يا خوندكار أنا ما أنا قدر هذا الكالم هذا ما يتحدث فيه إال قان كبير 
مثله فقالت صدقت إال يا خواجا قط ما يجيء أحد من عندكم فأساله عن، إني رأيته 
فقلت لما راح أخوك إلى المسلمين قال له السلطان أي البالد تريد حتى أعطيك فخاف 
أن يطلب دمشق أو حلب أو غيرهما من هذه البالد التي هي قريبة إلى هذه البالد فيتهمه 
أنه يختار العود إلى بالده فطلب منه إسكندرية وهي خلف مصر إلى ذاك الجانب فالذي 

يروح من عندكم إلى مصر ما يعبر على إسكندرية وال يصل إليها فلهذا ما يرونه( )3). 
مـن خـالل النـص السـابق يبـدو ان بغـداد خاتـون كانت متنفـذة فـي االوردو، 
وتـوددت للسـطان المملوكـي من اجل اخيهـا، غير ان هـذا االمر انعكس سـلبا عليه، 
حيـث قـرر - كمـا اشـرنا سـابقا - عـدم تسـليمه لاليلخـان لخشـيته مـن عفـوه عنـه 

فيعود لالنتقام منه فقرر قتله.

خواندمير، تاريخ حبيب السير، ج1، ص213.  -1

االوردو: يعني المعسكر، او المخيم، او الجيش وهي كلمة تركية، وقيل مغولية. الشبيبي، محمد رضا، أصول الفاظ   -2

اللهجة العراقية، المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1956م، 24 - 25.
الوافي بالوفيات، ج10، ص111.  -3
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سعت بغداد خاتون للثأر لمقتل اهلها على يد الملك غياث الدين كرت الذي 
ابنة منكوتيمور، فاستغلت  لينال مكافأته وتزوجيه من كردوجين  الى االيلخان  توجه 

تقدير االيلخان لها، فأقنعته عدم الوفاء بوعده، له فرجع خائبا الى هراة)1).
وعندما تزوج ابو سعيد بهادر دلشاد خاتون ابنة دمشق خواجة في سنة 734 هـ/1333م، 
قررت االنتقام منه وراسلت اوزبك خان)2) )712 - 743هـ/1312 - 1342م( وحثته على السيطرة 

على امالك الدولة االيلخانية)3)، فدست له السم فمات سنة 736 هـ/1335م )4).
وتولى االيلخانية من بعده اربا حفيد اريق بوغا بن تولوي خان بن جنكيزخان 
ضده،  االمراء  وحرضت  له،  معارضتها  خاتون  بغداد  واعلنت  سنة736هـ/1335م، 
واستخفت به وبشخصيته مؤكدة انه اليملك الحق في تولي الحكم، فقرر االنتقام منها 
وانتهز فرصة اتهامها بقتل االيلخان ابو سعيد ودس السم له وبتأكيد من االطباء، ولما 
ُضيق الخناق عليها اعترفت باالمر، فقتلها االمير خواجة لولو في سنة 736 هـ/1335م 

في الحمام وظلت جثتها مرمية اياما عدة )5).

فهمي، عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص227.  -1

اوزبك خان: )712 - 743هـ/1312 - 1342م( أوزبك معناها الحر المستقل، واالوزبكية نسبة" الى االتراك األوزبك، وجاءت   -2

تسميتهم بذلك نسبًة الى محمد أوزبك بن طغرلجاي بن منكوتمر )712 - 743هـ/1312 - 1342م(، أحد امراء القبيلة الذهبية 
األوزبك،  وحضر  األوزبك،  هجم  يقولون  كانوا  وخراسان  اذربيجان  في  العسكرية  وحمالته  اسفاره  لكثرة  فنظرًا  المغولية، 
الشيبانيون  سيطر  وعندما  األوزبك،  تسمية  وفرغانة  النهر  ماوراء  بالد  في  الساكنيين  االتراك  من  رعاياه  معظم  على  فغلبت 
المنحدرون من نسل االمير شيبان بن جوجي خان الذين حكموا خالل المرحلة التاريخية الممتدة )621 - 1069هـ/1224 - 
1658م( في صحراء أوزبك أو كما كانت تسمى قازاق قرغيز، ثم هاجروا من هناك ليؤسسوا خانات خيوة وبخارى في سنة 

فيها ووضع  المتن  تاريخ، ضبط  ينظر:ابن خلدون،  التفاصيل  السوفيتية.لمزيد من  الجمهورية  906هـ/1500م حتى تأسست 

حواشيها وفهارسها: االستاذ: خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار، دار الفكر، ط2، 1408هـ/1988م. ج5، 606 - ص 607؛ 
الترك،  تاريخ  تاريخ  بارتولد،  ص75؛  م3،  السير،  حبيب  تاريخ  خواندمير،  ص473؛  ج4،  االعشى،  صبح  القلقشندي، 
معجم  فون،  ادورد  زامباور،  ص548؛   - ص502  ج1،  االخبار،  تلفيق  م،  م،  الرمزي،  ص167وص168وص240وص242؛ 

األنساب، ص363 وص366؛ بول، ستانلي لين، الدول اإلسالمية، ج2، ص521 - ص523؛ 
فهمي، عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص233.  -3

ابن بطوطة، الرحلة، ص230.   -4

فهمي، عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية، ص233  -5
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2 - ساتي بيك ابنة محمد أوليجايتو بن ارغون بن اباقا)739 - 741 هـ/1338 - 1340م(
 ،(1( بهادر  ابو سعيد  أوليجايتو، وشقيقة  ابنة محمد  "ساقي بك"  او  بيك،  ساتي 
تزوجت في البداية االمير جوبان)2)، ومن ثم تزوجها االيلخان اربا لتوطيد عرشه وتقوية 
دعائمه، وسعى االمير حسن الجالئري الى توطيد عالقته مع محمد بن يول بن قتلغ بن 
تيمور بن انبارجي بن منكوتيمور، واستغل صراعه مع موسى بن علي بن بايدو الذي 
انه  بيك، غير  تأييد ساتي  736هـ/1335م، وكسب  اربا سنة  بعد وفاة  تولى االيلخانية 

وبعد اتساع سلطته ابعدها مع ابنها الى صحراء مورغان)3).
اثار هذا التصرف غضبها فقررت التحالف مع االمير حسن بن تيمور تاش فنادى 
بها أيلخانا على الدولة سنة 739 هـ/1338م، نظرا ألنه لم يبق من اسرة هوالكو رجال، 
وذكر اسمها في الخطبة وُنقش على السكة بأمر حسن بن تيمور )4)، وبذلك تعد اول 

امرأة تعتلي عرش الدولة االيلخانية.
يعد حكمها شبه اسمي اذ ان القائم باألمر هو حسن بن تيمور تاش الذي سيطر على 
وحاولت  الجالئري،  وحسن  تيمور  حسن  بين  الصراع  نشب  ما  وسرعان  االمور،  مقاليد 
ساتي بيك التدخل لحسمه، فبدأ حسن الجالئري التقرب منها والتودد لها واصبح معززا 

عندها، االمر الذي اثار حسن بن تيمور وقرر عزلها بحجة انها غير مؤهلة للحكم)5).

البناكتي، روضة اولي االلباب، ج1، ص498 - ص499؛ بول، ستانلي لين، طبقات سالطين االسالم، ص201؛ بول،   -1

ستانلي لين، الدول االسالمية، ج2، ص516
المغول )دراسة  امبراطورية  احمد،  الكريم  النجار، د.رغد عبد  الدول االسالمية، ج2، ص516؛  لين،  بول، ستانلي   -2

تحليلية عن التاريخ المبكر للمغول وتكوين االمبراطورية والصراعات السياسية على السلطة( "603 - 766هـ/1206 
- 1365م"، بال.م، ط1، 1433هـ/2012م، ص273.

تاريخ  العزيز،  فهمي عبد  الدول االسالمية، ج2، ص516؛  لين،  بول، ستانلي  ايران، ص497؛  تاريخ  اقبال،  عباس،   -3

الدولة المغولية، ص243؛ طقوش، محمد سهيل، تاريخ المغول، ص339.
ص351؛  المغول،  تاريخ  اقبال،  عباس،  ص501؛  ايران،  تاريخ  اقبال،  عباس،  ص623؛  ج5،  تاريخ،  خلدون،  ابن   -4

طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص339
عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص353؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص501؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص342.  -5
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ولم يتوقف عند هذا الحد بل اجبرها على الزواج من سليمان بن يوسف شاه بن 
سوكه بن يشموت احد احفاد هوالكو الذي تولى حكم االيلخانية)740 - 744هـ/1340 
)1)، وانقطعت اخبارها ولم يكن لها دور سياسي في  1343م( - كما اشرنا سابقا -   -
الدولة، ومما الشك فيه ان ذلك حدث بتدبير حسن تيمورشاه، الذي فضل بقاءها مع 

سليمان بن يوسف خوفا من عودتها للتحالف مع حسن الجالئري. )2).
في  الكافية  الخبرة  تمتلك  تكن  لم  بيك  ساتي  ان  االحداث  سياق  من  لنا  يبدو 
المجال السياسي، فضال عن ان كثرة الحروب والتنافس على العرش وتفاقم سلطان 

حسن بن تيمور ونفوذه، اسهم في اضعاف دورها سياسيا ووضع حد لسلطتها. 

3 - كردوجين ابنة منكو تيمور )739 - 740هـ/1339 - 1340م(:
شاهزادة كردوجين ابنة منكو تيمور ووالدتها ابش خاتون، حكمت اقليم فارس، 
وبرعت في ادارة امور السلطنة حتى تولى ابو سعيد بهادر الحكم، واعجب بحنكتها 
الضرائب،  من  ُأعفيت  وبموجبه  طرخان"   " لقب  ومنحها  لالمور،  تدبيرها  وحسن 
وخولها ان تضرب النقود باسمها )3)، تزوجت اثناء مدة حكمها من االمير جوبان)4).، 

ومن المؤكد ان هذا الزواج له اسباب سياسية ومحاولة لتوسيع نفوذها وسلطتها.
رافقـت كردوجيـن االميـر جوبـان بعـد النكبـة التي تعـرض لها، فطمـع حاكم 
هـراة بالـزواج منهـا)5)، وربمـا يكـون ذلك بتشـجيع مـن االيلخـان ابي سـعيد بهادر، 

طبقات  لين،  ستانلي  بول،  ص516؛  ج2،  االسالمية،  الدول  لين،  ستانلي  بول،  ص623؛  ج5،  تاريخ،  خلدون،  ابن   -1

سالطين االسالم، ص201؛ عباس، اقبال، تاريخ المغول، ص353؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص502.
عبد العزيز، فهمي، تاريخ الدولة المغولية، ص245.؛ طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص342.   -2

كحالة، عمر رضا، اعالم النساء، دمشق، 1996، ج4، ص266؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص523؛ البدوي، خليل،   -3

موسوعة شهيرات النساء، دار اسامة للنشر، عمان، ط1، 1419هـ/1998م، ص215.
عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص523.  -4

كحالة، عمر رضا، اعالم النساء، ج4، ص266.  -5
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غيـر ان هـذا الـزواج لـم يتـم، حيـث تمكنـت بغـداد خاتـون مـن منـع االيلخـان من 
تحقيق ذلك - كما اشرنا انفا - )1). 

على الرغم من مساندة كردوجين لألمير جوبان اال انها كانت احد اسباب مقتله، 
زوجها)2).  من  للتخلص  هراة  حاكم  على  ضغط  اداة  بهادر  سعيد  ابو  استخدمها  اذ 
المدن  بعمارة  وشغفت  والجود)3)،  والكرم  الخير  العمال  بحبها  كردوجين  امتازت 
وازدهارها حتى اصبحت مدينة شيراز في عهدها منظمة وفي غاية االبداع، وملجأ لكل 
قاصديها من العلماء واالدباء)4)، وأنشأت اثني عشر مدرسة، ورباطا ومشفى، ومسجدا 
وسدا )5). فضال عن تشييدها الخوانق )6) )7).ووقفت عليها اوقافا ال يقل ريعها عن مائتي 
الف دينار )8)، وشيدت مدرسة ُعرفت بأسم" مدرسة كردوجين " وفيها حديقة واسعة 
العيش،  العلم والمشايخ ما يقوم بأوالدهم ويكفيهم مؤونة  وحمام، ُخصصت لطلبة 

ومنحتهم من حين الخر مكافآت ونفقات كثيرة)9). 

عبد العزيز، فهمي، تاريخ الدولة المغولية، ص224  -1
طقوش، د.محمد سهيل، تاريخ المغول، ص326  -2

ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، م4، ص442؛ البدوي، خليل، موسوعة شهيرات النساء، ص215.  -3

البدوي، خليل، موسوعة شهيرات النساء، ص215.  -4

ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، م4، ص442؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص523؛ البدوي، خليل، موسوعة شهيرات   -5

النساء، ص215.
الخوانق: مفردها " خانقاه "، وُيطلق عليها ايضًا " خان كاه "، وجمعها " خوانق "، او " خوانك"، وهي كلمة فارسية   -6

االصل، وهي تتألف من مقطعين الخان تعني " البيت"، او "الموضع"، و" الكاه " تعني " الضآلة والضعف"، ويكون 
معناها العام " بيت، او دار التعبد واالستغفار، او المكان الذي يشعر فيه االنسان بضعفه وضآلته امام الخالق عزوجل، 
برباط  ُتعرف  كانت  لهذا  للعبادة  يعتكفون  كانوا  ممن  والزهاد  المتصوفة  وايواء  لمقام  البيوت  هذه  خصصت  وقد 
الصوفية.لمزيد من التفاصيل ينظر:السمعاني، االنساب، ج2، ص524؛ ابن االثير، اللباب في تهذيب االنساب، دار 
العلم  دار  االسالم،  في  والتعليم  التربية  اسعد،  د.محمد  طلس،  ص415؛  ج1،  1400هـ/1980م،  بيروت،  صادر، 
للماليين، بيروت، ط1، 1957، ص110 وص111وص114؛ معروف، د.ناجي، مدارس قبل النظامية، مطبعة المجمع 
العلمي العراقي، بغداد، 1393هـ/1973م، ص82؛ امين، د.حسين، تاريخ العراق، ج2، ص69؛ ثويني، د.علي، معجم 

عمارة الشعوب، مطبعة بيت الحكمة، بغداد، ط1، 1426 هـ/2005م، ص 290وص291.
ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، م4، ص442.  -7

ميرخواند، تاريخ روضة الصفا، م4، ص442؛ عباس، اقبال، تاريخ ايران، ص523؛ البدوي، خليل، موسوعة شهيرات   -8

النساء، ص215.
البدوي، خليل، موسوعة شهيرات النساء، ص215.  -9
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الخاتمة

تمخضت عن دراستنا هذه جملة من النتائج المهمة سوف ندرجها هنا على وفق 
ما تقتضيه الضرورة التاريخية، وهي كاآلتي: 

1 - تفاعل معظم الشعوب التي خضعت لسلطة المغول سواء الصينيين منهم او 
الترك، او الفرس من المسلمين وغيرهم معهم، واثر اندماج حضاراتهم بشكل كبير في 

تحول المجتمع المغولي الى مجتمع حضاري متنوع في ثقافاته.
2 - اهتمام جنكيز خان وخلفائه بالكفاءات المبدعة بغض النظر عن قومياتهم 
ودياناتهم وتفضيلهم على المغول انفسهم، أليمانه بضرورة بناء امبراطورية ذات اسس 
ومعالم حضارية، فالحضارة نواة اية دولة، وهذا يؤكد لنا ما تمتع به جنكيز خان من بعد 

نظر، وألنه تطلع الى التفوق الحضاري والعمراني وليس العسكري فقط.
3 - اخالص يي - ليو - جو - تساي للمغول، وتوضح هذا االمر من خالل 
سعيه الدؤوب لخدمتهم، والسيما وانه أثار اهتمام جنكيزخان به منذ اول لحظة عمل 

فيها معه.
4 - جعلت مرافقة يي - ليو - جو - تساي للمغول في معظم حمالتهم العسكرية 
منه اهم شاهد للعيان، وموثوق بكل ما كتبه عنهم، وما تعرض له معظم سكان المدن 

التي خضعت لهم.
5 - استغل يي - ليو - جو - تساي ثقة خانات المغول به محاوالً اقناعهم بتغيير 
واسهم  متوازنة،  سلمية  سياسة  الى  تعسفية  توسعية  سياسة  من  العسكرية  سياستهم 
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للغزو  المنكوبين ممن تعرضت مدنهم  الناس  انقاذ االالف من عامة  كبير في  بشكٍل 
المغولي، ونجح في تحقيق اهدافه هذه.

منها  االدارية  الصينية  الحضارة  مظاهر  تساي   - جو   - ليو   - يي  ادخل   -  6
معظم  بذلك  فأبهر  المغولية،  االمبراطورية  اركان  معظم  في  والعمرانية  والحضارية 
ونظام  ثابتة،  ميزانية  المغولية  لالمبراطورية  فاصبحت  وبقدراته،  به  المغول  خانات 
ضريبي متوازن، ونظام بريد متطور، ومدن مزدهرة، وادارة استوعبت عناصر عدة من 
خالل استقطاب المثقفين والمتعلمين وتوليتهم لمناصب مهمة في مؤسسات الدولة، 
الخاضعة  المدن  معظم  في  اسسها  التي  المدارس  في  وتعلموا  درسوا  والسيما ممن 

لسلطة المغول.
اذا  االيلخان احمد تكودار  بعد صراعه مع  الحكم  ارغون  االيلخان  تولى   - 7
التي ساندته  الشخصيات  السلطة قضى على  تسنمه  وبعد  منه،  بالحكم  احق  انه  رأى 

السيما صاحب الديوان شمس الدين الجويني.
سعد  اليهودي  الطبيب  وزيره  على  دولته  امور  وتسيير  سياسته  في  اعتمد   -  8

الدولة الذي اساء للمسلمين والحق االذى بهم.
9 - حاول االيلخان ارغون االستعانة بالغرب االوربي للوصول الى اهدافه في 
من  عدد  بعث  ولهذا  العربية،  االراضي  على  والسيطرة  المماليك  قوة  على  القضاء 

السفارات اليهم لعقد حلف معهم غير ان جميعها فشلت.
عهد  في  والجغتائيين  الذهبية  القبيلة  مع  السياسية  العالقات  اتسمت   -  10

االيلخان ارغون بعدم االستقرار، فقد حدثت بينهم معارك عدة اثرت بشكل كبير في 
اضعاف االمبراطورية المغولية. 

11 - اهتم االيلخان ارغون بالكهنة والمنجمين فقربهم اليه، فقد اعدوا له دواء 

اثر سلبًا في صحته وادى الى وفاته.
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ناحية  من  أرغون  االيلخان  لعهد  امتدادا  كيخاتو  االيلخان  عهد  يعد   -  12

االنشقاقات السياسية واإلدارية والعسكرية، فلم يكن أهاًل لتولي السلطة بسبب صفاته 
السيئة، فهو محب للترف واللهو، وال يملك القوة الكافية في البت باألمور بل وصف 
بالجزع وبعدم تقديره إلبعاد األمور، وتعامل بسماحة مع المسيئين في الوقت بدال من 
الفتن والشائعات واكرمهم ووالهم مناصب مهمة  الشدة والحزم، وعفا عن مفتعلي 

وحساسة في البالد.
13 - اتسمت سياسة االيلخان كيخاتو مع المسلمين باللين فضاًل عن استمالته 

الصحاب الديانات االخرى واالفادة من خبراتهم.
14 - لم تحقق االيلخانية المغول أي انجاز حربي خارجي ضد المماليك في 

عهد كيخاتو، بل ان السلطان االشرف حقق النصر عليهم وسيطر على قلعة الروم.
15 - اسهم طغاجار بشكل كبير في تغيير نتائج األحداث والسيما انه افتعل كثير 

من الفتن واألزمات فهو مخضرم بين الحكام وله باع طويل في الغدر والخيانة، وفي 
يخدم  بما  وعمل  الحساسة،  المناصب  على  سيطر  بل  األزمات،  من  ينجو  مرة  كل 

مصالحه، ومتى ما أختلف شخص معه على مصلحته غدر به.
16 - اختفت تعاليم الياسا تدريجيا، وُأستخدمت كأداة ترويج عند تولية ايلخان 

جديد أو إلنهاء حكمه.
17 - ُعد االيلخانان كيخاتو وبايدو من أسوء أفراد أسرة هوالكو، إذ آل الوضع 

في عهديهما إلى الهاوية، حتى تولى غازان بن ارغون الحكم فحاول اصالح ما يمكن 
إصالحه ليرتقي بها إلى أفضل درجات الرقي واالزدهار.

18 - بـرزت اسـرة جوبـان علـى المسـرح السياسـي متمثلـة باالميـر جوبـان، 

فملـك مقاليـد السـلطة الفعليـة، ولـه فضل كبيـر فـي الحفاظ علـى تماسـك الدولة، 
وقمـع الفتـن داخليـا وخارجيـا منـذ عهد االيلخـان غـازان ومـرورا بعهـد اولجايتو، 
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وابـي سـعيد، واظهر حنكة عسـكرية مكنته مـن ان يكون قائـدا عسـكريا واداريا بارزا 
في الدولة االيلخانية.

19 - اهتم االمير جوبان بالبناء والعمران، فالمدرسة التي امر ببنائها في المدينة 

المنورة خير دليل على ذلك، فضال عن توفير المياه في مكة المكرمة.
19 - اسهم اوالده واحفاده من بعده بدور كبير في الحفاظ على تماسك الدولة، 

ويعد  فيها،  واالضطرابات  الفتن  على  والقضاء  ادارتها،  تولوا  التي  أقاليمها  والسيما 
تيمورتاش صاحب الفضل االكبر في السيطرة على بالد الروم وتثبيت سلطة االيلخانيين 

فيها.
20 - لم يقتصر الدور السياسي واالداري في اسرة جوبان على الرجال فقط، 

بيك، وكردوجين  بغداد خاتون، وساتي  اسهمت كل من  اذ  ايضا،  وافر  فللنساء حظ 
بدور كبير في تغيير مجرى االحداث السياسية في عموم اقاليم الدولة االيلخانية.

والله ولي التوفيق
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المــالحــق
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الملحق رقم )2(

ينظر: بول، ستانلي لين، الدول االسالمية، الدول اإلسالمية، ج2، ص519؛ سليمان، احمد 
السعيد، تاريخ الدول االسالمية، ج2، ص484.
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الملحق رقم )3(

ينظر:زامباور، ادورد فون، معجم االنساب، ص381
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ملحق رقم )4(

صورة توضح مجموعة من النقود سكت في عهد ساتي بك وعليها اسمها
ينظر:اوق، د.بحرية اوج، النساء الحاكمات في التاريخ، ترجمة وتقديم، ابراهيم الداقوقي، مطبعة 

السعدون، بغداد، 1973، ص128
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الملحق رقم )6(

ينظر: أبو خليل، د. شوقي، أطلس التاريخ العربي اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط12، 2005م، ص65
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الملحق رقم )7(

ينظر: مؤنس، د. حسين، أطلس تاريخ اإلسالم، ص228.
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قائمة المصادر والمراجع

أوالً المصادر األصيلة العربية وغيــر العربيـة المعربة:

•ابن االثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم )ت630هـ/1232م(:
العلمية، . 1 الكتب  دار  الدقاق،  يوسف  محمد  د.  وصححه:  راجعه  التاريخ،  في  الكامل 

بيروت، ط4، 1424هـ/2003م. وطبعة 1987م.
اللباب في تهذيب األنساب، دار صادر، بيروت، بال.ت. وطبعة، 1400هـ/1980م. 2

•االدريسي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت650هـ/1164م(:
نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1989م.. 3

• االصطخري، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد )ت340هـ/951م(:
مسالك الممالك، بريل، ليدن، دار صادر، بيروت، 1927م.. 4

•البدليسي، شرف خان بن شمس الدين )ت 1012هـ/1603 م(:
شرفنامة، ترجمه إلى العربية: محمد علي عوني، نشر: دار الكتب العربية، القاهرة، مصر، . 5

.1962

•ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي)ت771هـ/1369م(
تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، المغرب، 1990.. 6

•البكري، عبد الله بن عبد العزيز )ت487هـ/910م(:
الكتب، . 7 عالم  السقا،  مصطفى  تحقيق:  والمواضع،  البالد  اسماء  من  استعجم  ما  معجم 

بيروت، ط3، 1403هـ/1983م.

• البناكتي، ابو سليمان داود بن ابي الفضل محمد )ت 730هـ/1329م(:
الكريم . 8 التواريخ واالنساب، ترجنة وتقديم:محمود عبد  اولي االلباب في معرفة  روضة 

علي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 2007.
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•بولو، ماركو )ت 725هـ/1324 م(:
الى . 9 ترجمها  مارسون،  ونشرها:وليم  االنكليزية  الى  ترجمها  بولو،  ماركو  رحالت 

العربية:عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1977.

•الجويني، عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد )ت681هـ/1282م(:
تاريخ جهانكشاي، نقله عن الفارسية وقارنه بالنسخة االنكليزية: د. محمد التونجي، دار . 10

المالح للطباعة والنشر، 1405هـ/1985م.

•ابن تغري بردي، يوسف بن عبد الله الظاهري )ت874هـ/1469م(: 
1993م، . 11 العزيز،  عبد  ونبيل  امين  تح:محمد  الوافي،  بعد  والمستوفي  الصافي  المنهل 

وطبعة تحقيق محمد أمين وسعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، 
.1964

الكتب، . 12 دار  القومي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم 
مصر، بال..ت.

مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخالفة، تح: ج.د كاريل، بال.م، 1876 م.. 13

•ابن حجر العسقالني، ابو الفضل احمد بن علي بن شهاب )ت 802هـ/1448م(:
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، حيدر اباد، الهند، 1972.. 14

•الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت626هـ/1228م(:
ط2، . 15 بيروت،  ــادر،  ص دار  بال.ت.وطبعة  بيروت،  الفكر،  دار  البلدان،  معجم 

1416هـ/1995م.

•الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت900هـ/1494م(:
بيروت، . 16 للثقافة،  ناصر  مؤسسة  عباس،  احسان  تح:  االقطار،  خبر  في  المعطار  الروض 

ط2، 1401هـ/1980م.

•ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي )ت367هـ/977م(:
صورة األرض، بريل، ليدن، دار صادر، بيروت، ط2، 1938م.. 17

• ابن خرداذبه، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله)ت في حدود سنة 300هـ/912م(:
المسالك والممالك، بريل، ليدن، 1889م.. 18
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•ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي )ت808هـ/1405م(:
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي . 19

ضبط  وطبعة،  1971م،  لبنان،  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  نشر:  االكبر،  السلطان 
المتن فيها ووضع حواشيها وفهارسها: االستاذ: خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار، 

دار الفكر، ط2، 1408هـ/1988م.

•ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد )ت 681هـ/1282م(:
وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، القاهرة: مكتبة النهضة . 20

المصرية، القاهرة، ط1، 1948.

•الدواداري، أبو بكر بن عبد الله بن أيبك)ت 725هـ/1324م(:
الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية وهو الجزء الثامن من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر، . 21

تح: ُأوْلِرخ هارمان، القاهرة، 1391 هـ/1971 م.

•الدوادار، ركن الدين بيبرس المنصوري)ت 726هـ/1325م(:
زبدة الفكر في تاريخ الهجرة، تح:دونالد س.ريتشارد، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، . 22

1419هـ/1998م.
مختار االخبار تاريخ الدولة األيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة 702هـ، تح: عبد . 23

الحميد صالح حمدان، القاهرة، ط1، 1993م.

•الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز )ت748هـ/1347م(:
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تح: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب . 24

العربي، بيروت، ط2، 1413هـ/1993 م وطبعة، ط1، 1987م. 
سير اعالم النبالء، تحقيق: شعيب االرنوؤط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، . 25

بيروت، ط9، 1413هـ/1992م، وطبعة دار الحديث، القاهرة، 1427هـ/2006م.
تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ/1998م.. 26
العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، . 27

بيروت، بال.ت.
المصرية . 28 الهيئة  أبراهيم،  مصطفى  ومحمد  شلتوت  محمد  فهيم  تحقيق:  االسالم،  دول 

العامة للكتاب، مصر، 1974م.
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•ابن رسته، أبو علي احمد بن عمر )ت 290هـ/902م(:
ط1، . 29 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  منصور،  خليل  حواشيه  وضع  النفيسة،  االعالق 

1419هـ/1998م.

•السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )ت902هـ/1497م(:
 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، عني بطبعه ونشره:اسعد طرابزوني الحسيني، . 30

مطبعة دار نشر الثقافة، القاهرة، 1979.

•السمعاني، ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي )ت 562 هـ/1166 م(.
ط1، . 31 بيروت،  الجنان،  دار  البارودي،  عمر  الله  عبد  د.  وتعليق:  تقديـم  األنساب، 

1408هـ/1988م.

•شيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي طالب األنصاري)ت727 هـ/1326 م(:
فرين أحد أعضاء األكادمية . 32 المرحوم  بمطبعة  البر والبحر، طبع  الدهر في عجائب  نخبة 

اإلمبراطورية، بطربورغ، 1281هـ/1865م.

•الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله)ت 764هـ/1362م(:
التراث، . 33 إحياء  دار  الناشر:  مصطفى  وتركي  األرناؤوط  أحمد  تح:  بالوفيات،  الوافي 

بيروت، 1420هـ/2000م.

•ابن عبد الحق، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي)ت739هـ/1338م(:
الجيل، . 34 دار  البجاوي،  محمد  علي  تح:  والبقاع،  االمكنة  اسماء  على  االطالع  مراصد 

بيروت، ط1، 1412هـ/1992م.

•ابن العبري، غريغوريوس الملطي )ت 685هـ/1286م(: 
تاريخ مختصر الدول، وقف على طبعه ووضع حواشيه األب انطون صالحاني اليسوعي، . 35

1958م، وطبعة، تح:أنطون صالحاني اليسوعي،  المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط2، 
دار الشرق، بيروت ط3، 1992 م.

تاريخ الزمان، نشر: دار الشروق، بيروت - لبنان، 1986.. 36

•العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي )ت 1111هـ/1699م(:
سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي، تح: عادل أحمد عبد الموجود - علي . 37

محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، بال.ت.
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•ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد أبو الفالح )ت 1089هـ/1679م(:
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر . 38

األرناؤوط دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط1، 1406 هـ/1986 م، وطبعة دار الكتب 
العلمية، 1979.

•العيني، بدر الدين محمد)ت 855هـ/1451م(:
عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، تح: محمد أمين، نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، . 39

القاهرة - مصر، 1985م، وطبعة تح: محمد أمين، ، القاهرة، 1987م.

 •الغياثي، عبد الله بن فتح الله البغدادي)كان حيًا في العقد االول من القرن 10هـ/16م(:
تاريــخ الــدول االســالمية فــي الشــرق )اســيا الوســطى، ايــران، العــراق، بــالد االناضول، . 40

بــالد الشــام(، دراســة وتحقيــق: أ.د.طــارق الحمدانــي، دار ومكتبــة الهــالل، بيــروت، 
ط1، 2010.

• ابو الفدا، عماد الدين اسماعيل بن الملك األفضل نور الدين )ت732هـ/1331م(:
تقويم البلدان، اعتنى بتصحيحه وطبعه:رينود، والبارون ماك كوكين ديسالن، دار الطباعة . 41

السلطانية، باريس، 1840م.
ــة، . 42 ــال.ت. وطبع ــة، ط1، ب ــينية المصري ــة الحس ــر، المطبع ــار البش ــي أخب ــر ف المختص

علــق عليــه ووضــع حواشــيه: محمــود ديــوب، منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1417هـــ/1997م، وطبعــة بيــروت: دار المعرفــة، 

بال.ت.

• ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى )ت749هـ/1348م(:
مسالك االبصار في ممالك االمصار، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، . 43

بيروت، 1971، وطبعة المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط1، 1423هـ.

•ابن الفقيه الهمذاني، ابو بكر احمد بن محمد)ت 286هـ/899م(:
مختصر كتاب البلدان، بريل، ليدن، 1302م.وطبعة، تح: يوسف الهادي، عالم الكتب، . 44

بيروت ط1، 1416هـ/1996م.
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•ابن الفوطي، كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين احـــمد )ت 723هـ/1323م(:
والتعليق . 45 تصحيحه  على  وقف  السابعة،  المائة  في  النافعة  والتجارب  الجامعة  الحوادث 

الفرات،  مطبعة  بغداد،  العربية،  المكتبة  بطبعه  عنيت  جواد،  مصطفى  االستاذ  عليه: 
بغداد، 1351 هـ.وطبعة منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان، ط1، 1424هـ/2002م.

•الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت817هـ/1414م(:
القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/1978م.. 46

•القزويني، زكريا بن محمد بن محمود)ت 682هـ/1283م(:
اثار البالد واخبار العباد، دار صادر، بيروت، بال.ت، وطبعة، 1960م.. 47
بيروت، . 48 الكتب،  عالم  فراج،  أحمد  الستار  عبد  تح:  الخالفة،  معالم  في  األنافة  مآثر 

1964م.

• القلقشندي، أحمد بن علي )ت 821هـ/1418م(:
صبح األعشى في صناعة اإلنشا، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1340هـ/1922م، وطبعة . 49

دار الكتب الخديوية، المطبعة االميرية، 1334هـ/1914م و1333هـ/1915م، وطبعة 
تح: د.يوسف علي الطويل، نشر: دار الفكر، دمشق، ط1، 1987م، وطبعة، بيروت، دار 
المصرية  المؤسسة  القومي،  واالرشاد  الثقافة  وزارة  وطبعة  1987م،  العلمية،  الكتب 

للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مطابع كوستاتسوماس وشركاه، القاهرة، بال.ت.

•الكتبي، فخر الدين محمد بن شاكر )ت764هـ/1362م(:
الموجود، نشر: دار . 50 الله وعادل احمد عبد  الوفيات، تح: علي محمد بن معوض  فوات 

دار  بيروت:  عباس،  أحسان  تح:  2000.وطبعة  ط1،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب 
الثقافة، 1974م.

•ابن كثير، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر)ت774هـ/1372م(: 
علي . 51 تح:  1977م. وطبعة،  بيروت، ط2،  المعارف،  مكتبة  التاريخ،  في  والنهاية  البداية 

شيري، نشر: دار إحياء التراث، بيروت - لبنان، ط1، 1988.وطبعة 1995م.

•المقدسي، شمس الدين أبي عبد الله محمد )ت375هـ/985م(:
احسن التقاسيم في معرفة األقاليم، بريل، ليدن، دار صادر، بيروت، 1906.. 52
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•المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي)ت845هـ/1441م(: 
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار "الخطط المقريزية" مطبعة البوالق، مصر، أعادت طبعه . 53

باألوفيست مكتبة المثنى، بغداد، 1970، وطبعة مطبعة الثقافة الدينية، القاهرة، بال.ت.
السلوك لمعرفة دول الملوك، تح: محمد مصطفى زيارة، نشر: دار الكتب المصرية، مصر، . 54

بيروت،  لبنان -  العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا،  1936، وطبعة، تحقيق:محمد عبد 
ط1، 1418هـ/1997م.

 •الملطي، زين الدين عبد الباسط خليل بن شاهين الظاهرّي)920هـ/1514م(:
نيل األمل في ذيل الدول، تح: عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، . 55

لبنان، 2002.

•المنصوري، ركن الدين بيبرس )ت725هـ/1324م(:
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تح: دونلد س. ريتشاردز، 1998.. 56

•ابن منظور، محمد بن مكرم )ت 711هـ/1311م(:
مطابع . 57 وطبعة  ـــ/1363م.  1405هـ ايــران،  قم،  الحوزة،  ادب  نشر  العرب،  لسان 

كوستاتسوماس وشركاه، مصر، بال.ت.

•مؤلف مجهول)ت بعد سنة 372هـ/982م(:
السيد . 58 الفارسية:  عن  الكتاب  ومترجم  محقق  المغرب،  الى  المشرق  من  العالم  حدود 

يوسف الهادي، الناشر:الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1423هـ.

• النسوي، محمد بن أحمد )ت639هـ/1241 م(:
الفكر . 59 دار  حمدي،  أحمد  حافظ  وتحقيق:  نشر  منكبرتي،  الدين  جالل  السلطان  سيرة 

العربي، مطبعة االعتماد، مصر، 1953م.

•النويري، احمد بن عبد الوهاب، )ت732هـ/1331م(:
نهاية االرب في فنون االدب، دار الكتب المصرية، مصر، 1332هـ. وطبعة تح: نجيب . 60

مصطفى فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م.

• الهمذاني، رشيد الدين فضل الله )ت718هـ/1318م(:
جامع التواريخ، ترجمة: محمد صادق نشأت، محمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي . 61

القاهرة، بال.ت،  العربية،  الكتب  أحياء  دار  الخشاب،  يحيى  له:  راجعه وقدم  الصياد، 
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وطبعة الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان من اوكتاي قاآن الى تيمور قاآن. نقلها 
دار  الخشاب،  يحى  د.  له:  وقدم  راجعه  الصياد،  المعطي،  عبد  فؤاد  د.  العربية:  الى 
النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، ط1، 1983، الجزء الخاص بتاريخ غازان خان 
دراسة، وترجمة: د. فؤاد عبد المعطي الصياد، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، دار النصر 

للطباعة االسالمية، القاهرة، ط1، 1420هـ/2000م.

•ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس )ت 749هـ/1348 م(:
ط1، . 62 بيروت،  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  البشر،  اخبار  في  المختصر  تاريخ  تتمة 

1417هـ/1996م، وطبعة النجف، 1969م.

•ابن الوردي، سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر البكري )ت852هـ او 861هـ/1447م او 1457م(:
االسالمية، . 63 الثقافة  مكتبة  زناتي،  محمود  انور  تح:  الغرائب،  وفريدة  العجائب  خريدة 

القاهرة، ط1، 1428هـ/2008م.

•اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان )ت768هـ/1366م(:
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمان، وضع حواشيه، خليل . 64

المنصور الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1417هـ/1977م.

• اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب )ت284هـ/897م(:
ط1، . 65 بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ضناوي،  امين  محمد  حواشيه:  وضع  البلدان، 

1422هـ/2002م. 

ثانياً:المصادر الفارسية األصيلة غير المعربة: 

•حافظ ابرو، شهاب الدين عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد الخوافي)ت 833هـ/1429م(:
شركت . 66 بايناني،  خانبا  وتعليقات:دكتر  وحواشي  بامقدمه  رشيدي،  التواريخ  جامع  ذيل 

تضامني علمي، تهران، 1317.

•خواندمير، غياث الدين بن همام الدين الحسني )ت942هـ/1535م(:
دستور الوزراء، باتصحيح:ومقدمة سعيد نفيسي، دار اقبال، بال.ت.. 67

•رازي، امين احمد )ت1010هـ/1601م(:
وكتابفروشي . 68 علمي  اكبر  على  كتابفروشي  فاضل،  جواد  وتعليق  تصحيح  اقليم،  هفت 

ادبية، جلد دوم، بال.ت
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•الشيرازي، اديب شرف الدين عبد الله بن فضل الله)توفى في النصف االول من القرن 8هـ/14م(:
تاريخ وصاف الحضرة، تحرير: عبد المحمد آيتي، انتشارات بيناد فرسك ايران، 1346هـ.. 69

•الشيرازي، معين الدين جنيد بن محمود )ت ق 8هـ/14م(:
شد االزار في حط االوزار عن زوار المزار، مصحح محمد قزويني وعباس اقبال، نشرت . 70

في الطباعة جابخانة مجلس، مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية، ، طهران، 
1328هـ.

• عوفي، سديد الدين محمد )ت في حدود النصف االول من ق 7هـ/13م(:
لباب االلباب، بسعي واهتمام: ادوارد بروان انكليسي، مطبعة بريل، ليدن، 1906م.. 71

•ميرخواند، مير محمد بن سيد برهان الدين خواوندشاه )ت904هـ/1498م(:
تاريخ روضة الصفا، شيوه شرونكارش كم نظير در ادبيات فارسي درسده نهم هجري، . 72

كتابفروشيهاي، تهران، 1339هـ.

•اليزدي، شرف الدين علي)850هـ/1447م(:
اسناد . 73 مركز  نوائي،  الحسين  مصحح:عبد  صادق،  محمد  مير  محقق:سعيد  ظفرنامة، 

مجلس، ومركز تحقيقات رايانه أي قائمية، اصفهان، بال . ت

ثالثا:المراجـع الحديثة:

 أ - المراجع الحديثة العـربية وغيـر العربيـة المعربة:

•أرنولد، و. سير توماس:
الدعوة الى اإلسالم، بحث في نشر العقيدة اإلسالمية، ترجمة: حسن إبراهيم حسن وعبد . 74

المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة السبكي، مصر، 
بال.ت.

• اقبال، عباس:
الوهاب . 75 التيمورية، ترجمة د:عبد  الدولة  قيام  المغول منذ حملة جنكيزخان حتى  تاريخ 

علوب، المجمع الثقافي، ابو ظبي، االمارات العربية المتحدة، 1420هـ/2000م.
 تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية )205هـ - . 76

820م/1343هـ - 1925م( نقله عن الفارسية: د. محمد عالء الدين منصور راجعه: أ. د. 
السباعي محمد السباعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1410هـ/1990م.
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•االمين، حسن:
المغول بين الوثنية والنصرانية واإلسالم، نشر: دار التعارف، بيروت - لبنان، 1993.. 77

•امين، د.حسين:
تاريخ العراق في العصر السلجوقي، دار الشؤون الثقافية، ط2، 1427 هـ/2006 م.. 78

•امين، د.محمد فتحي:
الغزو المغولي لديار االسالم، االوائل للنشر والتوزيع، سوريا، ط1، 2005.. 79

•اوزطونا، يلماز:
المدخل الى التاريخ التركي، ترجمة: ارشد الهرمزي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، . 80

ط1، 1426هـ/2005م.

•اوق، د.بحرية اوج:
النساء الحاكمات في التاريخ، ترجمة وتقديم، ابراهيم الداقوقي، مطبعة السعدون، بغداد، . 81

.1973

• بارتولد، فاسيلي فالديميروفتش:
هاشم، . 82 عثمان  الدين  صالح  ترجمة:  المغولي،  الغزو  حتى  العربي  الفتح  من  تركستان 

واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  العربي،  التراث  قسم  طبعه  على  أشرف 
الكويت، 1401هـ/1981م.

تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة: د.أحمد سعيد سليمان، راجعه: ابراهيم صبري، . 83
مكتبة االنجلو المصرية، مصر، بال.ت.

•بارندر، جفري:
المعتقدات الدينية عند الشعوب، ترجمة: د. امام عبد الفتاح امام، مراجعة: د. عبد الغفار . 84

مكاوي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، الكويت، 1993.

•الباشا، د. حسن:
القاهرة، . 85 والتوزيع،  للنشر  الفنية  الدار  واالثار،  والوثائق  التاريخ  في  االسالمية  االلقاب 

1409هـ/1989م.

•بدر، مصطفى طه:
مغول ايران بين المسيحية واإلسالم، نشر: دار الفكر العربي، مصر، بال.ت.. 86
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موسوعة شهيرات النساء، دار اسامة للنشر، عمان، ط1، 1419هـ/1998م.. 87

•بروكلمان، كارل:
تاريخ الشعوب االسالمية اإلسالمية واإلمبراطورية العربية وانحاللها، ترجمة: نبيه أمين . 88

فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط3، 1961م.

•بول، ستانلي لين:
الدول اإلسالمية، ترجمة: محمد صبحي فرزات، أشرف على ترجمته وعلق عليه: محمد . 89

الدراسات  مكتبة  أدهم،  وخليل  بارتولد،  وتصحيحات  اضافات  مع  دهمان،  أمين 
اإلسالمية، دمشق، بال.ت.

طبقات سالطين االسالم، الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1406هـ/1986.. 90

•بياني، د.شيرين:
د.نصير . 91 له:  وقدم  راجعه  علي،  الفارسية:سيف  عن  ترجمه  والسياسية،  الدينية  التركيبة  المغول 

الكعبي، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الناشر المركز االكاديمي لالبحاث، بيروت، 2013.

•تركماني، اسامة احمد:
جولة سريعة في تاريخ االتراك والتركمان ما قبل االسالم وما بعده، دار االرشاد للنشر، . 92

سوريا، 2007م.

•التونجي، محمد:
بالد الشام ابان الغزو المغولي، د.م، بال.ت.. 93

•ثويني، د.علي:
معجم عمارة الشعوب، مطبعة بيت الحكمة، بغداد، ط1، 1426 هـ/2005م.. 94

•الجاف، د.حسن كريم:
العربية . 95 الدار  الصفوية،  الدولة  قيام  الى  الصفارية  الدولة  قيام  من  السياسي  ايران  تاريخ 

للموسوعات، ط1، 1428هـ/2008م.

•جمال الدين، د. محمد السعيد: 
بغداد، . 96 في  العباسية  الخالفة  انقضاء  بعد  العراق  حاكم  الجويني،  ملك  عطا  الدين  عالء 

مصر، ط1، 1402 هـ/1982م.
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•حسنين، د. عبد النعيم محمد: 
97 . 1380 القاهرة، ط2،  السعادة،  المصرية، مطبعة  النهضة  ايران والعراق، مكتبة  سالجقة 

هـ/1970 م.

•حلمي، د. احمد كمال الدين:
ط1، . 98 والتوزيع،  للنشر  العلمية  البحوث  دار  والحضارة،  التاريخ  في  السالجقة 

1395هـ/1975م
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العالم اإلسالمي والغزو والمغولي، باشراف: احمد محمد العتاك وعبد الفتاح فتح الله . 101

سعيد، نشر: مكتبة الفالح، الكويت، ط1، 1984.

•الخشاب، د.وفيق حسين:
آسيـا، المطبعة العربية، بغداد، ط1، 1964.. 102
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)315 - 607هـ/927 - 1210م(، دار صفحات، دمشق، ط2، 2016.

124 . - 656هـــ/744   -  127( العامة  واحوالهم  التاريخية  اصولهم  في  دراسة  االويغور 
1258م(، دار ومكتبة عدنان، العراق، ط2، 2016.

واالداري . 125 السيــــاسي  دورهـــــم  في  دراســــــــة  المغولي  البالط  وزراء  اعالم 
)القرن 7 - 8هـ/13 - 14م(، دار ومكتبة قناديل، العراق، ط1، 2018
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• طقوش، د.محمد سهيل:
126 . -  651( 1370م(،   - 772هـ/1206   -  602( وااليلخانيين  العظام  المغول  تاريخ 

756هـ(/1253 - 1355م(، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، 
ط1، 1428هـ/2007م.

تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهند، دار النفائس، بيروت، ط1، 1428هـ/2007م.. 127

•طلس، د.محمد اسعد:
التربية والتعليم في االسالم، دار العلم للماليين، بيروت، ط1، 1957.. 128

•عاشور، فايد حماد:
المعارف، . 129 دار  نشر:  المملوكية،  الدولة  في  والمغول  المماليك  بين  السياسية  العالقات 

مصر، ط1، 1976.

•عبد الحليم، رجب محمد، 
انتشار اإلسالم بين المغول، نشر: دار النهضة العربية، القاهرة - مصر، بال. ت.. 130

•العبود، د. نافع توفيق:
العسكرية واإلدارية، . 131 الدول اإلسالمية نظمها  الخوارزمية - نشأتها، عالقاتها مع  الدولة 

490 - 628هـ/1097 - 1231م، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1978م.

• العريني، د. السيد الباز:
المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1406 هـ/1986م.. 132

•العزاوي، عباس:
تاريخ العراق بين احتاللين - حكومة المغول 656 - 738هـ/1258 - 1338م، مطبعة . 133

بغداد، ط1، 1353هـ/1935م.
التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان)601هـ/1204م - 941هـ/1534م(، . 134

شركة التجارة للطباعة، بغداد، 1376هـ/1957م.

•عكاشة، ثروت محمود:
جنكيزخان االمبراطور الدموي، دار الفكر العربي القاهرة، بال.ت.. 135
اعصار من الشرق - جنكيزخان، دار الشروق، القاهرة، ط5، 1992م.. 136
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•عمر، د.فاروق والنقيب، د.مرتضى حسن:
21هـ . 137 تاريخ ايران دراسة في التاريخ السياسي لبالد فارس خالل العصور االسالمية االولى 

- 60هـ/641م - 1500م، منشورات بيت الحكمة، مطبعة التعليم العالي، 1989م.

•عمران، محمود سعيد 
المغول واوربا، دار المعرفة الجامعية، مصر، بال.ت.. 138

•ابو العينين، د.حسن سيد احمد:
االسكندرية، . 139 الجامعية،  الثقافة  مؤسسة  الناشر:  الهادي،  المحيط  وعالم  الموسمية  آسيا 

بال.ت.

•الغامدي، د.سعد بن محمد حذيفة:
140 . -  549 العباسية  الدولة  سقوط  وتحليل،  دراسة  االسالمي  والعالم  المغول  تاريخ 

656هـ/1154 - 1258م، الرياض، ط2، 1403هـ/1983م.

•فريد بك، محمد ابن أحمد:
ط1، . 141 لبنان،   - بيروت  النفائس،  دار  حقي،  إحسان  تح:  العثمانية،  العلية  الدولة  تاريخ 

1419 هـ/1998 م.

•الفقي، د.عصام الدين عبد الرؤوف:
القاهرة - مصر، ط1، . 142 العربي،  الفكر  المشرق اإلسالمي، نشر: دار  المستقلة في  الدول 

1999م.

•فهمي، عبد السالم عبد العزيز:
االسكندرية، . 143 1981.وطبعة  القاهرة،  المعارف،  دار  ايران،  في  المغولية  الدولة  تاريخ 

.2002

•القزاز، د.محمد صالح داود: 
الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية، مطبعة القضاء، النجف، ساعدت . 144

جامعة بغداد على طبعه، 1390هـ/1970م.

•قوانغ، شيوى: 
بكين، . 145  - الصين  االجنبية،  باللغات  النشر  دار  جراد،  أبو  ترجمة:محمد  الصين،  جغرافيا 

ط1، 1987م. 
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•كحالة، عمر رضا:
اعالم النساء، دمشق، 1996.. 146

•المب، هارولد:
الحديدية . 147 السكك  مطبعة  نوري،  الدين  ترجمة:بهاء  كلهم،  الناس  امبراطور  جنكيزخان 

العراقية، بغداد، 1946.

• لسترنج، كي: 
وأثرية . 148 وتاريخية  بلدانية  تعليقات  أليه  العربية، وأضاف  إلى  نقله  الشرقية،  الخالفة  بلدان 

بغداد،  الرابطة،  مطبعة  ــواد،  ع وكوركيس  فرنسيس  بشير  فهارسه:  ــع  ووض
1373هـ/1954م.

•المازندراني، موسى الحسيني:
العقد المنير، نشر: المطبعة اإلسالمية، مكتبة الصدوق، طهران - ايران، ط2، 1382هـ.. 149

•محمد، صبحي عبد المنعم:
736هـ/ . 150  -  716( والشام   مصر  في  المماليك  دولة  تجاه  االيلخانيين  المغول  سياسة 

1316 - 1335م(، العربي للنشر والتوزيع، 2001م.

•المصري، احمد:
الموسوعة الموجزة في التاريخ، مصر، 2005.. 151

•مصطفى، إبراهيم و الزيات، أحمد و عبد القادر، حامد و النجار، محمد:
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، بال.ت.. 152

•معروف، د.ناجي:
مدارس قبل النظامية، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1393هـ/1973م، . 153

•مكاريوس، شاهين:
تاريخ ايران، دار االفاق العربية، القاهرة، 1442هـ/2004م. 154

مؤنس، د. حسين:  •
أطلس تاريخ االسالم، تصميم ورسم الخرائط، جيوفاني دي اجوستين، مطابع تين واه، . 155

سنغافورة، الناشر، الزهراء لالعالم العربي، القاهرة، ط1، ص1407هـ/1987م
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•النجار، د.رغد عبد الكريم احمد:
االمبراطورية . 156 وتكوين  للمغول  المبكر  التاريخ  عن  تحليلية  )دراسة  المغول  امبراطورية 

بال.م،  1365م(،   - 766هـ/1206   -  603( السلطة(  على  السياسية  والصراعات 
ط1، 1433هـ/2012م.

•هالل، عادل اسماعيل محمد:
العالقات بين المغول واوروبا واثرها على العالم االسالمي، عين للدراسات والبحوث . 157

االنسانية واالجتماعية، ط1، 1997م.

•هنتس، فالتر:
المكاييل واألوزان األسالمية وما يعادلها في النظام المتري، ترجمه عن األلمانية:د. كامل . 158

العسلي، منشورات الجامعة األردنية، عمان، بال.ت.

•هياجنة، محمد احمد موسى:
محاضرات في تاريخ المغول والمماليك، مكتبتي الحرمين والعلوم والتكلونوجيا، اربد، . 159

بال.ت

• واكيم، سليم:
امبراطورية على صهوات الجياد، دار الكتاب العربي، بال.ت.. 160

•يان، فاسيلي:
جنكيزخان سفاح الشعوب، ترجمة: صوفي عبد الله، دار الهالل، مصر، بال.ت.. 161

•ب:المراجع الفارسية الحديثة غير المعربة:

•رضائي، عبد العظيم:
تاريخ ده هزار سالة ايران، تهران دار اقبال، 1378.. 162

•صفا، دكتر ذبيح الله:
تاريخ أدبيات درايران، ازميانة قرن بنجم تا آغاز قرن هفتم هجرى، كتابفروشى أبن سينا، . 163

تهران، 1339هـ.
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المصادر االجنبية"االنكليزية والتركية" غير المعربة:

•Baldick, Julian:

164. Animal and Shaman Ancient Religions Of central Asia Printed and Bound in Ggreat 

Britain by WBCLTD, Bridgend, 2000 •Bonnefoy,Yves:

165. Asian Mythologies ,Translated under Directions:Wendy Doniger ,Printed in the 

University of Chicago press,LTD, London, United States of America,1993. 

E. A. WALLIS BUDGE, KT:

• Emperor of China، 

166. The Monks of KubLial Khan,Printed by Harrison & Sons, Ltd., St. Martin’s Lane, 

London, First published , 1928.

•Kabaklı, Ahmet:

167. Türk	Edebiyatı	,	Ürkiye	Yayınevi,Üçüncü	Baskı	3,1973.:	•PERSIA Sykes P.M 

168. HISTORY OF PERSIA, LONDON, 1915

•Tang , Li:

169. Asia Research Institute Working Paper Series , National University of Singapore , 

2005 

خامسا: البحوث المنشورة في المجالت والدوريات العربية:

•الطائي، د.سعاد هادي حسن:
الدور السياسي واالداري لزوجات خانات المغول خالل العصر العباسي، بحث منشور . 170

في مجلة مداد االداب، الجامعة العراقية، ع 4، 2012.

•المستادي، ريهام:
رحلة قبائل المغول من التمزق الى التوحد، بحث منشور في دورية كان التاريخية، السنة . 171

الثانية، ع4، 2009م.
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سادساً: البحوث المنشورة في دوائر المعارف االسالمية:

•بارتولد:
يصدرها . 172 اإلسالمية،  المعارف  دائرة  في  منشور  بحث  وجنسية،  تاريخية  إلمامة   - الترك 

باللغة العربية: أحمد الشنتناوي وأبراهيم زكي ود.عبد الحميد يونس، يراجعها من قبل 
وزارة المعارف: د. محمد مهدي عالم، بال.ت.

سابعا: االطاريح الجامعية غير المنشورة:

•النفيعي، رحمة بنت حمود بن فطيس:
ام . 173 جامعة  منشورة  غير  دكتوراه  اطروحة  المغول،  ايلخانات  لدولة  السياسية  العالقات 

القرى، مكة المكرمة، 1434هـ/2013م.

دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع
تأسست الدار عام1997 في بغداد شارع المتنبي وشاركت في العديد من المعارض العربية والعراقية وفي جميع كليات وجامعات 
العراق وطبعت كتب مشتركة مع اكثر من دار لبنانية وسوريه وشاركت في طباعة منشورات لبغداد عاصمة الثقافة العربية ولدى 

الدار العديد من الشهادات التقديرية 

الموضوعالمؤلفالـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــوانت

علي األديبمناهج الدراسات اإلنسانية 1.

مجلة نهرايا 6 اعداد 2.

عبد المعطي الخفافعمر ابن ابي ربيعه3.

 اثارحميد الشمريسرقة حضارة الطين4.

أثارروجور ماثيو اثار بالد الرافدين5.

 اجتماعفؤاد البعليإخوان الصفا وابن خلدون6.

 اجتماعد.حميد الهاشميالدكتور علي الوردي ودراسة المجتمعين العراقي والعربي7.

 اجتماعغالب الشابندراليتيم8.

 اجتماعثامر عباساستعصاء العقل في المجتمع العراقي9.

 اجتماعطالل الحديثيعلي الوردي واالدب الحي10.

اجتماعد. جعفر نجم نصرالذات الشيعية العراقية وفضاءات الدين والسياسية)رؤية نقدية(11.

الثابت والمتحول في الشخصية العراقية دراسة للتغيرات البنوية التي حدثت 12.
في العراق حتى عام 2003

اجتماعد. ابراهيم الحيدري

ادارةسعد العنزيعناصر القوة في االدارة 13.

ادارةد. سعد علي العنزيالسلوك التنظيمي أنعكاسات السلوكيات الوظيفية للعاملين في أداء المنظمات14.

د.سعد علي العنزيمبادئ ادارة االعمال15.
د. عبد الرزاق الماجدي

ادارة

 ادبمهدي علي اِربيَّنحين يبتسم الضفدع نصوص سردية16.

 ادبمهدي علي اِزبيَّنساللم التيه نص سردي17.

 ادبمحمد مباركعبد الوهاب البياتي وعي العصر والبنية الشعرية الحديثة18.

 ادبأطياف إبراهيم سنيدحالعسلية - قصص قصيرة لألطفال19.

 ادبضياء الشكرجيُعصفوَرُة ُحِريَّتي1998 – 202012.

 ادبعلي حميد الشويليعلى طبق من أنثى21.

 ادبمهدي علي إزيينمخاتلة نصوص سردية22.

 أدب ونقدسهير ابو جلودشواطى محمود درويش23.

 أدب ونقدصالح زاملالهوية واالخر 24.

 أدب ونقدطالب الحركانينقد للنقد االدبي25.

 أدب ونقدعارف الساعديلغة النقد الحديث في العراق26.

 أدب ونقدزينب ميثمفاعلية التناص في التشكيل النصي27.

 أدب ونقدصبيح الجابرظاهرة الغربة والحنين 28.

د. شذى حسين محمد اإلعالن التجاري التلفزيوني في العراق وسبل تطوره29.
العاملي

 اعالم

 اعالمجمال األسديالدعاية واالعالم30.

 اعالموسام فاضل ابراهيماالعالم االذاعي والتلفزيوني31.
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أثارروجور ماثيو اثار بالد الرافدين5.

 اجتماعفؤاد البعليإخوان الصفا وابن خلدون6.

 اجتماعد.حميد الهاشميالدكتور علي الوردي ودراسة المجتمعين العراقي والعربي7.

 اجتماعغالب الشابندراليتيم8.

 اجتماعثامر عباساستعصاء العقل في المجتمع العراقي9.
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اجتماعد. جعفر نجم نصرالذات الشيعية العراقية وفضاءات الدين والسياسية)رؤية نقدية(11.

الثابت والمتحول في الشخصية العراقية دراسة للتغيرات البنوية التي حدثت 12.
في العراق حتى عام 2003

اجتماعد. ابراهيم الحيدري

ادارةسعد العنزيعناصر القوة في االدارة 13.

ادارةد. سعد علي العنزيالسلوك التنظيمي أنعكاسات السلوكيات الوظيفية للعاملين في أداء المنظمات14.
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 تاريخموسى ال طويريشالتطور الديمقراطي في بريطانيا 55.

 تاريخانعام مهدي السلمانحفريات في الذاكرة العراقية56.

 تاريخرجاء زامل كاظمسياسية الواليات المتحدة تجاه الفلبين57.
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تاريخزينب مهدياقضية خراسان 63.

ا.د محمود عبد الواحد علي الوردي والسوسولوجيا التاريخية64.
القيسي

 تاريخ

 تاريخ أ.د. عبد القادر الشيخليالوجيز في تاريخ الوطن العربي القديم65.

 تاريخديفيد فروميكننهاية الدولة العثمانية66.

 تاريخجميس فليكسبغداد في منتصف القرن التاسع عشر67.

 تاريخد.جمعةعليويعلي جودة االيوبي ودورة في السياسة العراقية68.

 تاريخد. علي عطية الكعبيالتعايش السلمي بين االديان السماوية في االندلس69.

 تاريخد.هيفاء عاصم محمدصفحات من التاريخ الفاطمي 70.

 تاريخد.عفراء عطا عبد الكريمنلسون مانديال حياته ودوره السياسي71.

 تاريخد.سعاد الطائيدراسات في تاريخ الترك والمغول72.

 تاريخد. مثنى فليفل سلمانالحياة االجتماعية في االندلس خالل القرنين الخامس والسادس الهجرين73.

تاريخد.عفراء عطا عبد الكريمبنو ياس ودورهم في ظهور امارة ابو ظبي74.

تاريخد. جمعة عليوي الخفاجي عزيز شريف أراء ومواقف75.

 تاريخ أ.د. تحسين حميد مجيد المصادرات في الدولة العباسية خالل القرنين الثالث والرابع الهجري76.

تاريخ سحر احمد ناجي بريطانيا والخليج العربي خالل الحرب العالمية االولى77.

أ.د. ناهض عبد الرزاققصة النقود78.
أ.د. سهيلة مزبان حسن
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تاريخ د.جمانة محمد راشدالتطورات السياسية في امارة الشارقة 791970-1914.

تاريخ د. بشرى كاظم عودة نشاط ُعمان المالحي )1856-1749(80.

تاريخ د. محمود علي الداود الخليج العربي والعالقات الدولية 811914-1890.
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تاريخد. ميثاق شيال زورهالسياسة األمريكية تجاه المكسيك -1821 891848.

تاريخسيد مازن الرفاعيتاريخ مدينة الرمادي في العهدين العثماني والملكي ج1, ج902.
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 تاريخأ.د. هاشم صالح التكريتيموجز تاريخ اوربا في القرن الثامن عشر91.

 تاريخ اسالميوليد محمدمراقد البصرة لها قصص وحكايات92.

 تاريخ اسالميسوالف فيض اللهدور الجواري والقهرمانات في دار الخالفة العباسية93.

 تاريخ اسالميصباح خابطاالحوال االجتماعية العيان االندلس 94.

 تاريخ اسالميمشتاق المياحيمراكش خالل عصر الموحدين95.

 تاريخ اسالميرفاه تقي الدينعلماء خراسان96.

 تاريخ اسالميعلي الغضبانالبويهيون في بالد فارس97.

تاريخ اسالميد.نعمت محمد علي  الخليج العربي من خالل كتب الرحالة والجغرافيين المسلمين98.

تاريخ اسالميأ.د. سهيلة مزبان حسن االحواز من التحرير الى نهاية العصر االموي99.

تاريخ اسالميأ.د. سهيلة مزبان حسن الحركة الفكرية في العراق 132-247ھ 100.

تاريخ اسالميد.وسن ابراهيمالرواية التاريخية عند ياقوت الحموي 101.

تاريخ اسالميأ.د.سعاد هادي الطائي االويغور دراسة في اصولهم التاريخية وأحوالهم العامة102.

تاريخ اسالميد. عبد الجبار الجبوري ثورة أمام بمادئ نبي103.

 تحقيق وجمع ودراسة  تاريخ خلفية بن خياط ) القسم الضائع(104.
 د. رحيم فرحان صدام

تاريخ اسالمي

 تاريخ حديثنادية عبد ياسيناالتحاديون دراسة تاريخية 105.

 تاريخ حديثمس بيلمن مراد الى مراد106.

 تاريخ حديث تماضر عبد الجبار ابراهيمسلطان بن صقر القاسمي ودوره السياسي في الخليج 1071866-1820.

 تاريخ حديثد. خليل ابراهيم المشهدانيالعالقات البريطانية- اإليرانية 1081907-1857.

 تاريخ حديثجمال كمال الحياليكولبنكيان الصراع حول النفط109.

 تاريخ حديثد.نغم طالب عبد الله التطورات السياسية في الواليات المتحدة االمريكية بعد حرب االستقالل110.

تاريخ حديثأ.د. هاشم صالح التكريتي مقدمة في تاريخ روسيا الحديث )قيام الدولة الروسية وبداية توسعها(111.

أ.د. طارق نافع  والية البصرة دراسة في تاريخها السياسي واالداري والمالي112.
الحمداني

تاريخ حديث

تاريخ حديثأ.د. نذير جبار حسينالدولة السعودية الثانية في عهد فيصل بن تركي113.

تاريخ حديثد. حيدر عبد الرضا التميميمملكة هرمز في ظل االحتالل البرتغالي114.

تاريخ حديثد. نغم طالب عبد اللهالعالقات الخارجية لدولة اليعاربة في عُمان115.

تاريخ حديث د. بشرى كاظم العسكري البحرين في استراتيجية الدول االوربية والخليج العربي 1161820-1507.

أ.د. طارق نافع الحمداني تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر117.
أ.د. جعفر عباس حميدي

أ.د. صادق ياسين الحلو

تاريخ حديث 
ومعاصر

تاريخ سياسي طالب الحسنبعث العراق قراءة في سيرة الضابط البعثي االول صالح مهدي عماش118.

تاريخ قديمد.ميثم عبد الكاظم النوريالتنافس الروماني – الساساني 226-476 م119.

تاريخ قديمد. مهدية فيصل صالحالعالقات السياسية الساسانية- البيزنطية 226 - 628 م120.

تاريخ قديمد.ميثم عبد الكاظم النوريالعالقات الفرثية – الرومانية 247 ق.م – 226 م121.
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 تاريخ معاصرعلياء الزبيديالعهد العارفي في العراق122.

 تاريخ معاصرأ.د. جعفر عباس حميديتاريخ العراق المعاصر 1914 - 1231968.

ابو ظبي دراسة تاريخية في االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية 124.
1971 - 1945

د. خليل حمود عثمان 
الجابري

 تاريخ معاصر

تاريخ معاصرد. جمانة محمد راشد التطورات السياسية في الشارقة 1251970-1914.

 تاريخ معاصر صفاء محمد عبد الحسيناوي تعزيز السيطرة البريطانية على إمارات ساحل عمان 1261971-1946.

 تاريخ معاصرد.انعام مهدي علي السلمان نوافذ على تاريخ العراق القريب127.
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سياسةهشام الهاشمي التطرف اسبابه وعالجه193.
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د. وسن حسين
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 شعرسبتي الهيتيذاكرة الخلود – ديوان المراثي208.

 شعرمحمد مدحت حسنسماء األصوات )شعر(209.

 شعرريسان الخزعليالطائر والنخلة210.

 شعر سبع درباشعراء الوساء211.

 شعرزينب الجبوريالعراق إلى أين )شعر(212.

 شعررواء محمودالغريب والكهف )شعر(213.
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دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع
تأسست الدار عام1997 في بغداد شارع المتنبي وشاركت في العديد من المعارض العربية والعراقية وفي جميع كليات وجامعات 
العراق وطبعت كتب مشتركة مع اكثر من دار لبنانية وسوريه وشاركت في طباعة منشورات لبغداد عاصمة الثقافة العربية ولدى 

الدار العديد من الشهادات التقديرية 

 سياسةعبد الخالق حسينالطائفية السياسية ومشكله الحكم في العراق186.

 سياسةد.حميد حمد السعدونعناقيد النار جدلية التأويل في السياسة العراقية187.

 سياسةميثم الجنابيفلسفة الهوية الوطنية )العراقية(188.

 سياسةعالء االعرجيازمة التطور الحضاري189.

 سياسةعالء االعرجيازمة التطور الحضاري في الوطن العربي190.

 سياسةد. نوار خيريمبادى الجيبولتيك191.

 سياسةد. ياسر عبد الحسين القيادة في السياسة الخارجية االمريكية بعد الحرب الباردة192.

سياسةهشام الهاشمي التطرف اسبابه وعالجه193.

سياسيةأ.د.حسن نوري ازمة الكويت واشكالية العالقة مع العراق194.

سياسيةأ.د. صادق ياسين الحلواليهود في فرنسا وتأثيرهم السياسي واالقتصادي واالجتماعي195.

سياسيةد. سعد حقي توفيقالعالقات الدولية196.

 سيرةمذكرات فخري الفخري197.

االب البير هشام، األعمال الكاملة لألب بطرس حداد الجزء االول198.
د. وسن حسين

 سيرة

ترجمة: عبد الهادي من مراد الى مراد )الرحلة الكاملة لغروتد بيل(199.
فنجان الساعدي

سيرة ذاتية

سينماكاظم مرشد السلومسينما الواقع - دراسة تحليلية في السينما الوثائقية200.

 شعرشعراء عراقيونإمضاءات وقائع مهرجان المتنبي التاسع201.

 شعرعبد النبي شايعانتهاكات متاخرة )شعر(202.

أيها الناس بايوس منهج حضارة السعادة BIOS رؤية المفكر ادريس طه 203.
حسن

أعداد:د.صالح السراي 
د.كامل عبدالحسن عامر

 شعر

 شعرشعراء واسطيونتراتيل بحضرة السدة انطولوجيا الشعر في واسط204.

د. كامل عبدالحسن - ترانيم الروح أحاديـث المفكر إدريس طه 205.
د.صالح السراي

 شعر

 شعرالشهيد حاكم محمد حسينترميم األعمال الكاملة للشهيد حاكم محمد حسين206.

 شعرعبد النبي شايعخارج دائرة الضوء207.

 شعرسبتي الهيتيذاكرة الخلود – ديوان المراثي208.

 شعرمحمد مدحت حسنسماء األصوات )شعر(209.

 شعرريسان الخزعليالطائر والنخلة210.

 شعر سبع درباشعراء الوساء211.

 شعرزينب الجبوريالعراق إلى أين )شعر(212.

 شعررواء محمودالغريب والكهف )شعر(213.

 شعر عبد النبي الشايعقمة الهاوية214.

 شعركاظم عبد الله العبوديكتابات على الضفاف215.

 شعرإياد كريم الصالحيلم يعد في سواٍك )نصوص(216.



دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع
تأسست الدار عام1997 في بغداد شارع المتنبي وشاركت في العديد من المعارض العربية والعراقية وفي جميع كليات وجامعات 
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 شعرجبار المشهدانيالنشيج الوطني217.
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شعرفرح ابو التمن مذكرات فنجان219.
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 شعرأنيس عطاعذريات األعرابي األسمر 224.

 شعرمنار القيسيديوان ست النساء 225.
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