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 المقدمة
الصالة والسالال  لىالا الرسالول المالري  محمالد ولىالا حلال  وصالحم  المالرا  الحمد هلل رب العالمين و 

 أجمعين.
لدد مالن الخصصالياا التاريصيالة وساليرت   ال يزال لدد ممير من الماحثين يسعون لدراسة تاريخ 

، ولمالالن ما الالالا ل الال  مصالالماا والالالحة المعالالالال  والعمالالران االدارة واالقتصالالادو  السياسالالالة ودورهالال   الالا مجالالال
، ويجت الالدون  الالا سالالميل الحصالالول والعمرا الالا ول السياسالالا واالدارو واالقتصالالادوومالالرثرة  الالا تالالاريخ الم الال

هالالال   مثالالالل لىالالا لالالالدد ال مالالال ا مالالال  مالالالن المصالالادر االصالالاليىة العرميالالالة ونيالالالر العرميالالالة، ايما الالا  مالالال    م هميالالالة 
 "وليمو الوا روادا   الا هال ا المجالال، ورنمالة ؛صول لىا معىوماا امثر لن تاريص  الدراساا، وسعيا  لىح

حة قدر ل رض الوصول الا حقيقة وال تاريص   ا الا  تائج ايجامية و ظرياا جديدة م    لىتوصل 
 .المستطاع ممل ما يتعىق م  

 ا مقدمة هرالء االمراء، وتتمثل اهمية دور  ه ا  يما  (1 ) -حقا  -ا او ويعد االمير حرنون حن
ى تالاريخ الم الول مالن صالالل مالا نيَّالرا مجالر ولمرا يالة  ،واقتصالادية ،اداريةسياسية ،و  حقق  من ا جازاٍا 

 االداروالسياسالالالالالا و لالالالالالدة أسالالالالال ما مخالالالالالمٍل والالالالالال   الالالالالا م الالالالالاء ال يمالالالالالل تاريصيالالالالالة مالالالالال  مالالالالالن محطالالالالالاا  مالالالالالر
 لالممراطورية الم ولية. واالقتصادو

ا وتدرج   ا الم اصب ن م ة تاريصية لن حياة االمير حرنون ح وسوف  ت اول  ا ه ا المحث
سياسالا ا ل الد صىاالاء ج ميالز صالان، ومالا مارسال  مالن دور االدارية والعوامل التا اسال ما  الا  جاحال   ال

 الالالا ل الالالده ، واهالالال  اال جالالالازاا التالالالا قالالالا  م الالالا  الالالا مجالالالال اصالالالال   ظالالالا   ولمرا الالالا ،قتصالالالادواو ،اداروو 
اللرائب،و ا مجال الم اء والعمران  ا معظ  مالدن مالالد المخالرق االسالالما.  لالال  لالن أهتمامال   الا 

مثالل   هميالةل  ، ادراما  م ال  مجديدا"أل تصاب صا ا  ول عقدها الم ي مان حلور معظ  االجتمالاا التا
 .واحترام   وتقديره  ل مسب ود الصا اا ول ه   االجتمالاا

 التالا اتصال ها لر الل الظىال  االقتصالاديةاالصالالحاا و  االداريالة واخرا م لك الالا اهال  االجالراءاا
 .للمان حياة رنيدة ل  و لن الرلية 

لىالالا  سالالوف اقتصالالر  الالا هالال ا المحالالث " لسالالعة المولالالوع وتخالالعم  والمالالد لالالا مالالن الت ويالال  ه الالا و ظالالرا     
هالالالالال (   636-626 الالالالا المجالالالالاالا ما الالالالة وصالالالالالل ل الالالالد اومتالالالالاو صالالالالان) دراسالالالالة دور االميرحرنالالالالون حنالالالالا 

 ( ،وميالالالالالوك صالالالالالان) 1226-1221هالالالالالال( )622-636 (  وزوجتالالالالال  توارمي الالالالالا صالالالالالاتون )1221-1221)
وسالالالالوف  (  قط.1251-هالالالالال1251هالالالالال( )651-626،وم موصالالالالان) ( 1226-1226هالالالالال( ) 622-626

ي تقالالل  ي الالا سالالوف   1256هالالال 652 سالال ة  ، االالا 1255هالالال  653اتوقالالف  الالا دراسالالتا هالال   ل ايالالة سالال ة 
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-1256هالال  663-652االميرحرنون حنالا مالن صدمتال   الا مالالط م مالو صالان ليالدصل  الا صدمالة هوالمالو)
  (  ا ايران.1262

 : ااريخية عن حياة االمير آرغون آغنبذة ت* 
، واالقتصالالادو، والعمرا الالا واالدارو،ا السياسالالا نالالدور االميالالر حرنالالون ح قمالالل ان  ت الالاول مالتاصالاليل 

اصالول  التاريصيالة ،المد ل الا مالن االخالارة الالا معظ  ه   المجاالا  ا لممير ال و ترم األثر االيجاما او 
 سى  المجد ث  تدرج   ا الم اصب االدارية. وأسماب ارتقائ  والقميىة التا ي تسب الي ا،

 –أو اميالر الالف  –مان والد  تايجو ،  (3).الم ولية (2)ويرااالمن قميىة ا هو اناالمير حرنون ح 
. وهال ا يرمالد ل الالا ان والالد  مالالان خصصالا  معرو الا   الالا الجاليم الم الالولا، ومالن المرمالد ان هالال ا االمالر قالالد (2)

 ا لىا تحقيق طموحات .ن ولا  ما  ا مسالدة االمير حرنون حاس   
  الالاا ولالالززا مالالن مما تالال  نالالقويالالة مرمالالز االميالالر حرنالالون ح الالا ت التالالا اسالال ماالم مالالة ومالالن االمالالور 

،  معالد ان أ ت الا مالن دراسالت  ل الا واصالم  (5)المالط الم ولا هالو اتقا ال  الصالط والمتامالة مالى الة االوي وريالة
 .(6)صميا  يا عا  واممت  الحظوظ واسماب السعادة

ــدور  ــر آرغــون آغــواالقتصــادي والعمرانــي  السياســي واالداري* ال ــاا المغــول  ا فــي ع ــدلألمي خان
  (:1255-9331هـ(/)  636-653)

ووالال  المعالال   الا  م مالا"، واقتصاديا"،ولمرا يا" واداريا" ،مارا االمير حرنون حنا دورا" سياسيا"     
 الالالا اثالالالر  ، وسالالالوف  ت الالالاول ه الالالا دور  صا الالالات    معظالالال   الالالا ل الالالدو االممراطوريالالالة الم وليالالالة  ارمالالالانمعظالالال  

اممراطالالوريت   ، معظالال  ارجالالاء و ترمالال   الالا االثالالر المميالالر الالال  ،مولالالحين مالالن صالالالل  لالالك المجالالاالا ما الالة
 .المجاالاه    ا معظ   واه  ما حقق  من ا جازاا

 : م(9339-9331هـ (/ ) 631-636خان) االداري في ع د اوكتاي السياسي و دوره اوال":*
 الم الالول ورلالالايت   ل ،ل الال ا  جالالد  يحقالالقصا الالاا ا م الال  المدايالالة ماهتمالالا  نالالحظالالا االميالالر حرنالالون ح

ومن الجالالالدير مالالالال مرا  ا لالالال   عثالالالر  الالالا امورلالالالدة  الالالا  جاحالالال . وقالالالد اسالالال ما،طموحاتالالال  و الالالق مالالالا صطالالالط ل 
 ولمرا الالا لالال   الالا ل الالد اومتالالاو صالالان  ظالالرا" لقىالالة صالالالحيات  اقتصالالادومصالالادر التاريصيالالة لىالالا او دور ال

 االدارو  قط.السياسا و  اثر  ، ،ل  ا سوف  رمز لىا صالل ه   المرحىة التاريصية
 االولالا التالا حظالا م الا االميالر حرنالون حنالا والتالا  تحالا امامال  ا الاق المجالد  صالةالار لقد ما ا 

ولىا الرن  مالن .(6)مالط اومتاو صان لىا الرن  من ص ر س  ،   صم  رسوال  ل االولا ل ت يار ها ز 
 الالا تالالو ير مثالالل هالال    مالالان لالال  دور مميالالر لالالن مالالنان المصالالادر التاريصيالالة لالال  تخالالر الالالا تااصالاليل موسالالعة 

ن  لالك يمالون قالد حالاالال  ممن مالال،ومالل مالن يالتارة مالالط اومتالالاو صالان لاليا مالاألمر السالال ل الارصالة لال ،  زيال
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ورممالالا يمالالالون لوالالالد  الالالال و مالالان يتالالالولا م صالالما" م مالالالا"  الالا الجالالاليم  امالالواب المجالالالد. الحالالظ و تحالالا امامالالال 
 دور ممير  ا  لك. –مما  مر ا سامقا"  –الم ولا 
ممالا اخالر ا ح االا"  – ة االوي ورية ويلاف الا  لك مى  سمب اصر وهو مرالت   ا المتامة مالى 

    ا االمر يعد  ا مقدمة االسماب التا جعىا اومتاو صان ي ت  م  ويقدر موهمت  . –
ترميتالالال  و خالالال ت  لالالالن مثالالالب ويومالالالا  معالالالد  خالالالرف لىالالالايرلالالالا  خصصالالاليا  وياومتالالالاو صالالالان  ل الالال ا مالالالان 

رنمتالالال   الالالا تحقيالالالق  ويحتالالالر ،وهالالال ا يرمالالالد ل الالالا ان اومتالالالاو صالالالان مالالالان مرم الالالا" مموهمتالالال  ومقدراتالالال  .(1)حصالالالر
  .اتطموح

تمىياالال  مالال ول م مالالة م اومتالالاو صالالان ،  قالالد امالالر ل الالدما أصالالم  رجالالال  يا عالالا  وقالالد تولالال  هالال ا امثر  
وه ا االمر يخير الا  (11) .  ممير يرأس  امير م ولا يدلا قمانمل و ٍد  (  6) الا مالد الصطا ل ، معث 

 . المميرة م  وممااءت ثقت  
ا ت ايال  معظال  الم الا  التالا أت يطالا لال  ممالا خالجل اومتالاو صالالان ا  الوقالد  جال  االميالر حرنالون حنال

َ  مم ا  اصرى  ظرا  أل لىا ورأو سالديد  الا حالل معظال   درام  مما مان يتمتالل مال  مالن  مالاء مميالر،تمىياِ 
 .القلايا الم مة 

مالو تحقيالق دقيالق لالن احالوال االميالران اد جراءال (11)مالتوج  الا صراسان اومتاو صانمىا   قد 
 (12) الالا هالال   الم مالالة مالالل مالالن قورم الالاخالالارم  ، وقالالد ومالالا  خالالب مي  مالالا مالالن صالالالف (13)مورمالالوزو  (12)تيمالالور

،  توج الالوا جميعالالا  الالالا صراسالالان، وماخالالر مدراسالالة اولالالال ا،  ا صالالاع الجميالالل (15)وخالالما الالالدين ممرمالالر
قالرر العالودة الالا اومتالاو  ،ومعد ان ا ت الا االميالر حرنالون حنالا مالن اداء م متال  لىالا احسالن وجال  ألمر  

داا ااز  اء الواجمالاا التالا أت يطالا مال ا  ا ادو ظرا  ل جا  االمير حرنون حن.(16)ج ا م  م تائالصان ألل
استمرار  ماالخراف لىا قلية االمير مورموز والعمل  م ، وقد تول   لك من صالل أومتاو صان ثقة

 .(16) الىا ايجاد حٍل ل 
ون حنالا أليجالاد حالل ل ال   رنالوقد مالان السالمب الالرئيا الال و د الل اومتالاو صالان لتمىيالف االميالر ح

مان خريم   الا تالدمير امالور الممالالك وتامعالا  لال ،  قد مقرما  جدا  من االمير مورموز،  القلية لمو   مان
ا رأو االميالالالر حرنالالالون حنالالالال يالالال  ي صالالال   امالالالالر مالالالن نيالالالر ان او االميالالالر مورمالالالوز ال يتقالالالد  لىالالالاحتالالالا نالالالدا 

ا أصم   ائما  لن االمير مورموز نون حنالا ان االمير حر  .وقد اخار المررخ لماا اقمال(11)ومخورت 
 (21)م مالة تعيالين خالح ةايلالا" ا االمير حرنون حنوتولا ، (16)صراسان وم مر من أومتاو صان ادارة  ا

ان  نيالالر.(21). ز ليتالالولا امارت الالامورمالالو  االميالالر الي الالا حالالين توجالال ال سالاليما صراسالالان العالالراق،  لالالال" لالالن 
مورمالالالوز الالالالا  يمالالالا معالالالد السالالاليما معالالالد أن توجالالال  االميالالالر ا امتعالالالد لالالالن االميالالالر مورمالالالوز االميالالالر حرنالالالون حنالالال

ول الالدما  ،(22)الالالا معسالالمر الالال  ايالالفوقالالرر العالالودة  انالالاالميالالر ارنالالون ح  ترمالال  ، مواليت  ل الالاصراسالالان وماخالالر 
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وصىت  االوامر من المالط الم ولا مالعودة الالا صراسالان مالل لالدٍد مالن الرسالل ل الرض  وصل الا ه اك
اطالق سرا  وزير  خرف    ا قلايا لدة ات   م ا،  لال" لن والتحقيق مع استدلاء االمير مورموز

  ( 22)  االمير مورموز لسوء  يت  حيال  ال و سج ( 23) ن الصوارزما الدي
معالالد الالالدا  االميالالر مورمالالوز سالال ة امثالالر مالالن السالالامق السالاليما ا  ن االميالالر حرنالالون حنالالالوقالالد لالالال خالال

و لد  وجود خالص  ماالوء مثالل االميالر وقد يمون السمب الرئيا  ا  لك ه .(25).   1223هال   621
حرنون حنا يتمتل ممرهالا سياسية واداريالة مالالتا مالان يتمتالل م الا اميالر صراسالان السالامق مورموز،وهال ا 

 ليتولا م اصب م مة  ا الدولة .قد م د ل  الطريق  يما معد االمر 
ا رنالالون حنالالان االميالالر حالالالا مالالن صالالالل اخالالارت  المالالاز العري الالا د. السالاليد  الماحالالث وهالال ا مالالا امالالد 

ا الم صالب  ظالرا" لمالا  ومالن المرمالد ا ال  تقىالد هال .(26)رئاسة الديوان  ا ل د اومتالاو صالان يما معد  تولا
 . ت اي هام مىف ا جاز معظ  الم ا  التا حقق  من  جا   ا

-9339هـــ(/)633-631فــي ع ــد تواركينــا خــاتون) واالقتصــادي واإلداريالسياســي  اثرهثانيــا": *
 :م(9336

ا سى  المجد خيئا   خيئا  مستايدا  قدر المستطاع من االحداث السياسية حرنون حن ارتقا االمير
والمد ل الالالا مالالالن االخالالالارة ه الالالا الالالالا ا  الالالا لالالال   عثالالالر  الالالا المصالالالادر التاريصيالالالة لىالالالا او التالالالا واممالالالا لصالالالر .

التالالا تولالالا الحمالال  معالالد و الالاة زوج الالا اومتالالاو صالالان سالال ة  (26) دورلمرا الالا لالال   الالا ل الالد توارمي الالا صالالاتون
وقالالد يعالالود السالالمب  الالا  لالالك الالالا ا خالال ال  مالالاالمور السياسالالية واالصالالالحاا االداريالالة   ،1221هالالال  636

 واالقتصادية ،ل  ا سوف  رمزلىا دور   ا ه   المجاالا  قط.
اومتالاو  ارمىالةلي الا   1223هالال   621السامق س ة  االمير مورموز والا صراسان الدا  معد 

الممالالالك التالالا ما الالا تحالالا  معظالال  لىالالا،واقرتالال   (21) الال ا مالالدال  لحنالالاالميالالر حرنالالون  نتوارمي الالا صالالاتو  صالالان
.  الا حالين  مالر ال مال ا ا (31)والموصالل،والالرو  ،( 31)والمرج ،الا  ارا (26)سىطت ، والممتدة من حموي 

 .(32)ا  ا مىات  موالية صراسان  قط
من لااف   ر جيحون الممتدة حم  الممالك م مىات ا  ا  الا لماا اقمال الماحثاخار  مي ما

 .(32)ومالد الرو ، والموصل ،  (33)ومرجستان ، تا حدود  اراح
والعالالراق ، ادارة صراسالالان مالالد. السالاليد المالالاز العري الالا  قالالد اخالالار الالالا ا  الالا ل الالدا اليالال   الماحالالثامالالا 

والتالا  جيحالون   الر الواليالاا الواقعالة نرمالامعظال  ا ال  مالان يحمال   ايلالا" د  تمالر.وقال(36) قط (35)العجما
 (31)ومرمالالان،و الالارا  ،والعالالراق،وقسالالما  مالالن ال  الالد  (36)وماز الالدران،اسالالان ممالالالك صر معظالال   ما الالا تخالالمل

 .(21)وحىب ،وا رميجانومرجستان،، (21)وحران، (36)والىور،
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 الالالالا احالالالالد  ايلالالالالا" واخالالالالير.(22)  1223هالالالالال   621م الالالال  سالالالال ة وقالالالالد  مالالالالر ا الالالال  حمالالالال  هالالالال   الالالالالمالد  
ان الالالرأو  .واجالالد(23)  1225هالالال   623ا الال  تسالالى  امالالارة هالال   الالالمالد م الال  سالال ة المصالالادر التاريصيالالة الالالا 

ا"،وألجماع امثالر  ظرا" لمجرياا االحداث التاريصية التا اخر ا الي ا ح ااالقرب الا الصواب  هواالول 
 .من مررخ لىي 

والمد ل ا من االخارة ه ا الا ا   مل اصتالف المالررصين وتعالدد ارائ ال   يمالا يتعىالق معالدد المالدن  
واليت ا نير ان ه ا يول  ل ا سالعة سالىطت  وصالالحيات ، وممالدى  والمالد التا تولا االمير حرنون حنا

 ن ثقة مميرة لدى توارمي ا صاتون .ما حظا م  م
  مالالن هالال   المالالدن قالالد لالالما الالالا سالالىطة الم الالول الحقالالا"  ا"مميالالر " الالالدد والمالالد ل الالا مالالن الت ويالال  ان 

ما سوف  خير الي  وه ا  معظم ا، ادارة قد تولا هوو لىا صراسان   ا ل د والية االمير حرنون حناو 
 الحقا".

التالالا متىالالف ا لىالالا صراسالالان والم الالاطق االصالالرى مالالال مر ان واليالالة االميالالر ارنالالون حنالال ومالالن الجالالدير
 652-621لخالالرة سالال ة تقريمالالا  وصالالالل السالال واا)  قالالد اسالالتمرا ارمالالل  الالا ل الالد توارمي الالا صالالاتون مادارت الالا
ا حمالالال  معظالالال  رنالالالون حنالالالمسالالالتو ا قزوي الالا ان االميالالالر ح.مي مالالالا  مالالالر المالالالررخ (22) ( 1256-1223هالالال( )

. وارى ان الالرأو االول اقالرب الالا (25)المالد التا ما ا تحا سىطت  حمما  مستقال  ولمالدة لخالر سال واا
 الصواب ألجماع لدد من المررصين لىي .

ا مزيالالالارة مالالالالط الصالالالان الم الالالولا مالالالراا لالالالدة ة امارتالالال  هالالال   حظالالالا االميالالالر ارنالالالون حنالالالوصالالالالل مالالالد
اولال  . وهال ا مالا سالوف  ت (26)ل رض تقالدي  مخالف حسالاب حمومتال  ااما اسماب زيارات  ه    قد ما .(26)

 مالتاصيل  ا صاحاا المحث القادمة.
ا مالادارة مالل هال   الالمالد يرمالالد نالف توارمي الا صالاتون لالميالر حرنالون حوم مالا يمالن االمالر  الان تمىيال

 لىا مدى ثقت ا م  ومقدرات .
لى الة امرالتال  واتقا ال  درايت  ومااءت  ولقد  تمر ان توارمي ا صاتون مىات  مادارة ه   المالد  ظرا  ل 

ا مثيرة الع ايالة مالاالمير حرنالون ل  ا أخار الجوي ا الا ان توارمي ا صاتون ما .(21)ومتامت ا  ي وريةاالو 
 الا ادارتال  ن يسالير  متقىد  والية ه   المالد مداية ولىا الرن  من  لك  قد اخترطا لىي  وم   .(26)احن
سمان من ليوب ال ظا  المالا، ومن ت  لىحمايمن صالل ، مورموز لسامقصراسان ا امير ا   جلى ال 

االلتالالالزا  لىالالالا وقالالالد تع الالالد االميالالالر حرنالالالون حنالالالا  ،مظالالالال  المالالالوظاين الم الالالول ممالالالن مالالالا وا يمتالالالزون امالالالوال  
اصالالالالدرا توارمي الالالالا صالالالالاتون االوامالالالالر متعيالالالالين خالالالالرف الالالالالدين ن تع الالالالد ل الالالالا مالالالال لك ، ومعالالالالد أ( 51) مخالالالالروط ا

 .(52).  ا حين  مر ال م ا ا ا  ا لي ت   ائما  ل (51)ي  متاب لدممير ال الصوارزما مم صب
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ين أمالالالر خالالالرف الالالالدالمير حرنالالالون حنالالالا  قالالالد ل الالالدا اليالالال  حسالالال  امالالالتوارمي الالالا صالالالاتون  و ظرا"لثقالالالة 
 ما الا مالن مقايالا ا" همال (53)ارمعالة افف مالالم مىا  مم مالة القيالا  م ستحصالال ،وتقرير مصير  الصوارزما

وقالالالد مالالالان هالالال ا  .(52) مورمالالالوز  دما ما تالالالا تحالالالا سالالالىطة اميرهالالالا السالالالامق ل الالال صراسالالالان وماز الالالدران وارداا
 التمىيف ممثامة اصتمار لقدرات ، وممدى ما يتمتل م  من صمرة ادارية واقتصادية .

، ث  جعى   مم ا  لدةمىا  لىقيا    مير حرنون حنااال ال ثقة  ومعد  جاح   ا اداء م مت  ه  
رحرنالالون حنالالا مالال ن معظالال  المالالدن التالالا مىالالف االمي وارمي الالا صالالاتونرمالالا تومعالالد ان اد.(55) ماتمالالا" ووزيالالرا" لالال 

 الا  م اصب أصحاب الدواوين األصالرىامي ة است  اا من جديد م مة تحديد  دٍ يم دارت ا قد اصمحا م 
 (56. ) لمو  المالد

ا الالالالا وصالالالل االميالالالر ارنالالالون حنالالال   1223هالالالال  621ان  الالال مر ه الالالا ا الالال   الالالا سالالال ة م الالال  ومالالالن ال
، والالاد ت ظالالي  لتالا اصالدرت ا توارمي الالا صالاتونقالالرأ القالراراا اواليت الالا مخالمل رسالما   لامعالد ان تالو  صراسالان
.ومعث رسول  المدلو سيراقجين ومصحمت  لدد من الرسل ممن ما وا قالد وصالىوا مالن معسالمر (56)المالد

 .(51)توارمي ا صاتون لجماية اللرائب المتمقية م مة اهل صراسان م   ل د أميره  السامق مورموز
 االصالحية  ا ل د االمير ارنوانالصطط 

داريالة واالقتصالادية  الا معظال  وقد مدأ االميرحرنون حنا مولالل صططال  ألجالراء االصالالحاا اال
االصالالالحاا ألجالالراء  الالالا العالالراق وا رميجالالان اوال" التوجالال  الالالمالد التالالا اصالالمحا تحالالا سالالىطت  .ا  قالالرر

ولالالالددا  مالالالن ، (61)م خالالالتا   صالالالر الالالالدين وصواجالالال  ، (56)تارمالالالا  االميالالالر حسالالالين االداريالالالة واالقتصالالالادية  ي مالالالا
، (61) ظالا  الالدين خالا  اصالطحب معال   الا رحىتال  هال  و  ألدارت ا، المتمة  واما  ل    ا صراسان وماز دران

م قصالالالا   (62)حتالالالا وصالالالىوا الالالالا دهسالالالتانوتالالالامعوا مسالالاليرت   ، لمسالالالالدت   خالالالرف الالالالدين الصالالالوارزماالوزير و 
يطالالب  (62) االمير ماتو صان المدي ة وصل و د و ا ه   (63) .لتطميق اصالحات   ي ا سرلة ممم ة

مسالمب لمن ، و لىتحقيق مع  حول مظىمة ر عا لد   لىمثول مين يدي  الصوارزما  خرف الدينالوزير 
وجالالود  معالال  ألتمالالا  حسالالاماا اللالالرائب، ولعالالد  ولحاجتالال  لا لالال  واهتمامالال  مالال ، رنالالون حنالالح حمايالالة االميالالر

لىالا  الصالوارزما خالرف الالدين الالوزير االمور سالدا حلور الصص  ال و ر ل الدلوة لد ، مل ه  
ل ا من صالل  لالك ان االميالر مالاتو صالان قالد وج الا اليال   .ويمدو(65)ال جاة من محاممة االمير ماتو صان

وألرتمامالال  لمصالاالالاا ومظالالال  لالالدة محالالق  خالالرف الالالدين الصالالوارزما لسالالوء ادارتالال  الالالوزير لالالد لالالدة دلالالاوى
 سالدت  لىا التمى  من العقاب. ان الظروف المحيطة م نير ،لامة ال اا

مالالل  خالالرف الالدين الصالالوارزما ماتمال  ووزيالالر  ا مالن حالالل قلالاليةومعالد ان اطمالال ن االميالر ارنالالون حنالال
لىقيالالا  ممالالل مالالا  واقالا   ي الالا ايالالا  لالدة (66)، واصالل رحىتالال  حتالالا وصالل الالالا مدي الالة تمريالالز االميالر مالالاتو صالالان

ا ل الالدما مالالان  الالا مدي الالة حرنالالون حنالال وقالالد ادرك االميالالر. (66) .تحتاجالال  مالالن اصالالالحاا اداريالالة واقتصالالادية
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لالدد لالدة ما الا صالالعة لسالىطة نيالر م تظمالة مسالمب مجاورت الا لممالالك ما الا تمريز أن حالدود ممالمال  
،  لالاد ت ظيم الا وجمالا لالرائم ا ونيالر   (61)جورمالانونو ا مقالدمت   االميالر من االمراء الم ول الممار 

زلمالالاء  يمالالون قالالد لمالالل لىالالا تحجالالي  دور.وهالالو مالال لك (66)ممالالار  الالا خالالرو  ا وحالالد مالالن تالالدصل االمالالراء ال،
ق واساليب استمدادية  ا معالامىت   ألهالالا ائممن اتمعوا طر ال سيما وقىل من  او ه   ،الم ول وامرائ  

 .( 61)تىك المالد
ا قالالا  ا رميجالالان ومالالا جاورهالالا مالالن  ايلالا" مالالن اجالاللهتمامالال  وقالد مالال ل االميالالر حرنالالون حنالالا ج الالد  وا

.ولمل جاهدا  لىا حماية السمان سالواء (61)تعسف االمراء الم ولالمالد الصالعة لسيطرة الم ول من 
ممالالالن  اقالالالوا مالالالرارة الظىالالال  لىالالالا   ممالالالن مالالالا وا يرنمالالالون ماال لالالالواء تحالالالا حمايالالالة هالالالرالء االمالالالراء العظالالالا ، أ

مصالال   اداريالة  مراليالا  مالن صالالل مالا اتصال   مالن اجالراءاا ي الا . عمل لىالا ت ظالي  االولالاع (62)أيدي  
،  اتمعو  و اصرو  ل   حسن معامىت   استحس وااله  ا تماه  ورلايت ،سواء،   و  الص ير والمميرلىا حدٍ 

 .(62).  ظرا  لما اتمع  مع   من اساليب الر ق والعدل(63)واصمحوا من اصحام  والمقرمين الي 
 مالوزير الصوارزما  لالقت 

 ا و الالا مقالالدمت اها  ي الالءاا االداريالالة التالالا اتصالال الالالا اهالال  االجالالرااقمالالال  لمالالاا الماحالالثوقالالد اخالالار 
و ظالرا" ا الالا ان االميالر حرنالون حنال حمالدو حالا ظ احمالد الماحثاخالار  ل ال ا.(65)ن ين العمالال والمعالاو ييعت

والقالالادة والرروسالالاء الم الالول واالداراا  الممالالار لالجالالراءاا االداريالالة التالالا اتصالال ها اجمالالرا لالالدد مالالن االمالالراء
 .(66)ت اي  اوامر  لىا ا ما ة االممراطورية الم ولية المد ية االصرى الم تخرة 

التالا اتصال ها  الصالارمة وصير دليل لىا لدالة االمير حرنون حنا وحسن ادارت  هالا االجالراءاا       
 ماتم  ووزير   خرف الدين الصوارزما . محق

ان يزيد من  سمة اللرائب المارولة لىا سمان الوزير خرف الدين الصوارزما  ع دما حاول        
خالالرف الوزير .اال ان (66)ا طىمالال  واصالالرلىا موقاالال ىالالي  ،ر ض االميالالر حرنالالون حنالالامم الالا لتمريالالز محجالالة تر 

ل  يمف لن سياست  التعسالاية ، ذ  أل الا اللالرائب التالا ما الا تجمالا مالن ال الاا  الا الصوارزما الدين 
لالالالين الجمالالالاة لىالالالا مالالالل واليالالالة و مورمالالالوز، واتمالالالل اسالالالىوب المصالالالادراا والمطالمالالالاا،  السالالالامق ل الالالد االميالالالر

ور ض أو محاماة أو مرالاة، وان تت ص  االموال من االن ياء  ،لا يةاللرائب االمره  لىا جماية واج
، وامالر الجمالاة ماالسالتيالء وما م مت   ا الالد اتر هما ، وا ا ل  يمن لدى المرء  هما   ا    يسجىون اسم  

 ت ايالالالال  ، وقالالالالد ماخالالالالر م اسالالالال امالالالالوال لامالالالالة ال الالالالاا قسالالالالرا"ان هالالالال  امت عالالالالوا لالالالالن د ع الالالالا مخالالالالتا الطالالالالرق لىالالالالا
 لرائب اجماريةلالد ل  وق طاقت   من صالل د ع   حم  لىا المسىمين مقد وهو م لك يمون .(61)ك ل

 ،والمصالالالالالالالالالالالالالالى ،والمعد ،وال  ا،والمرروا،والرئيا،والوليل، ترلالالالالالالالالالالالالالالا لىالالالالالالالالالالالالالالا الخالالالالالالالالالالالالالالريف  الالالالالالالالالالالالالالالا ية
والاتا، واومل لجماية ه   اللرائب لدد من الجماة يرا ق   لدد مالن الظىمالة المالا رين ،والخيخ ،والماسد
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مالا لاالاء ال رمالاء ل. وقد حالاول لالدد مالن المقالرمين م ال  ذق الال  ما(66)ن اجل ا الل ستراة القو  وسادات  م
  لىالا احترام  ،وطىالب ارمالاب المدي الة م ال  الرحمالة واالحسالان لعامالة ال الاا وحلالو ،  ونم مت   مالن ديال

رولالالالة الما، مالالالل ا الالال  لمالالالل لىالالالا ملالالالالاة اللالالالريمة نير ا  الالال  تعرلالالالوا لالها الالالة واال اللوصاصالالالت  ،
.وهال ا االمالر د الل معالدٍد مالن ال سالاء واالرامالل تقالدي  (11) امثالر مالن السالامقه ا  واصر لىا موقا ،لىي   

العالون مالن صزائ ال  الصاصالة،معد أن لال   نمالان يتصالرف ل الا،  ال مر الا االمير حرنون حنلد  الخماوى 
 .(11)الظى  والجور  ا مل ممان و ا مل ميا

 لىالالا حقالالوق لامالالة ال الالاا مالالل ا الال  تجالالاوزالصالالوارزما  خالالرف الالالدينالوزير ولالال  تقتصالالر تجالالاوزاا 
 .االداريةا واجراءات  لىا اوامر االمير حرنون حن

ه اك ممى ا  من المال  (13)، الطا لصاد  المخ د(12)ا الا أستوا ع دما توج  االمير حرنون حن
 هالال ا ىمالالا وصالالل  ،رول المالالالا  الالا المدي الالةاالمقالالار والثيالالران وماخالالراف المسالال ءلتحسالالين م الالاء المالالزار، ولخالالرا

،  الال مر  اسالال  لوقالالاا اه الالاك  الالالالالا قالالد وصالالل  الصالالوارزما خالالرف الالالدين الالالوزير الالالا تىالالك الم طقالالة، مالالان
مالا مالالان معال  مالن ال الالل لىالالا مالل ، ثال  أمالالر م قالل وليال  سالقط لىالالا االرض  اقالدا"حتالا   اتمالال  ملالرم

يالالر المعقالالول ان  مالالن ن ان االميالالر حرنالالون حنالالا لالال  يمالالن لىالالا لىالال  م الال   االحالالداث ويمالالدو ل الالا.(12)الالالدواب
 لك دون ان يتص  ايالة اجالراءاا لالد ، نيالر ا  الا  الحالظ مالن صالالل سالرد هال   الروايالة  مل تصى  اصمار

تمادو الوزير خرف الدين الصالوارزما مصالالحيات  وسالوء ممارسالت  ل الا مالن صالالل اسالاءت  لعامالة ال الاا 
نالون حنالا مالان مالدرما" مل ا   تجالاوز لىالا صالالحياا االميالر حرنالون حنالان وقراراتال  ، نيالر ان االميرحر 

تماما"ممرالالالة وزيالالر  ومااءتالال   الالا مجالالال الحسالالاماا واالدارة ، ل الال ا لالال  يمالالن ممقالالدور  االسالالت  اء ل الال  م الال   
اليال  والطاللال  تال   ظالرا" لحاجالتا تمر م ا معظال  الالمالد ،الصعمة الس ولة و ا ه   المرحىة التاريصية 

رى ان لالالن اهتمالالا  توارمي الالا صالالاتون مالال  ، والىالالا اسالالرارم مة تصالال  الالالمالد والالالمالط الم الالولا ،  لالالال" 
أل خالالالال ال  ،  ظالالالالرا" للالالالاليق وقتالالالال ، و لالقتصالالالالا  م الالالال  الارصالالالالة الم اسالالالالمة االميالالالالر حرنالالالالون حنالالالالا لالالالال  يجالالالالد

المىقالالالا لىالالا لاتقالال  هالالو حمايالالة الالالالمالد و ،  مالالان الواجالالب االول  داريالالة واالقتصالالاديةاالو  السياسالاليةماالمور 
 وجائرا اوال" ليتج  معدها لالقتصا  من مل ظال  والسمان ولمط امورها وت اي  الم ا  التا مىف م 

 . ا مقدمت   الوزير خرف الدين الصوارزماو 
وقالالد تجىالالا سياسالالة االميالالر حرنالالون حنالالا العادلالالة مخالالمل والالال  واستحسالال  ا معظالال  امالالراء الالالمالد 

توا د لزيارت  لدد من رسل وممثىا سالطين الالرو  والخالا   ا ،المجاورة ل  ممن حاول مسب ود  وثقت  
مالالال    لىتقالالالرب م الالال ، وطىالالالب ود ، طالالالالمين م الالال  حمالالالايت  ، ومقالالالدمين لالالال   الالالروض الالالالوالء  "حىالالالب، محاولالالالةو 

توسالعا امثالر مالن  ا قالدطة الم ول  الا ل الد االميالر حرنالون حنال.ومن صالل  لك  جد ان سى(15)والطالة
التالالا معظالال  ارمي يالالا الصالال رى ، وديالالار ممر، لالالال" لالالن الالالمالد و ، (16)صالالوارز الالالا   اامتالالد السالالامق، ا 
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 ،ونيرهالا.وحىب   ،والموصل،وا رميجان،صراسان مثل   -مما اخر ا ح اا"  –ما ا تحا سىطت  سامقا" 

(16) 
سياست   ا االصال  االدارو  لىا مواصىة احرنون حنمل  لك مان لامال" مخجعا" لالمير و 

 واالقتصادو  ا مدن لدة.
مالالن ال الالاا جالالورا  وم يالالر أمالالر مالالالادة االمالالوال التالالا أتصالال ا  (11)الالالا مدي الالة طالالوا ع الالدما وصالالل 

.وقالد مالان لالجالراءاا (16)وج  حق، وأمطل مدلة المصادراا  ي ا، ووج  االموال التا جتمعا الا مقر 
ب لامالة ال الاا لال ، قالد زادا مالن حال ا محالق سالمان مدي الة طالواادلة التالا اتصال ها االميالر حرنالون حنالالع

 .(61) ا قىوم  ل  ه  ر خ والوترس
تجريالد لالدد مالن االمالراء  هالا االتالا اتصال ها االميالر حرنالون حنال م مالةال االدارية ومن االجراءاا

  . 1221هال   636الم ول من معض االمتيازاا التا حصىوا لىي ا معد و اة اومتاو صان س ة 
 معد و اة اومتاو صان اطىق لدد من االمالراء الم الول ايالدي    الا االمالوال والممتىمالاا، ووهمالوا 

، وهال ا االمالر مصالالف ألحمالا  الم الول لعالدد مالن المقالرمين الالي   ئ  واالوامر المسالجىة م سالما (61)المايزاا
حصالل لىي الا المايزاا واالوامر التا  جميل ا م ن تجملل  ا السمب امر االمير حرنون حن.(62)وقوا ي   

 .(63)م    الطريقة االمراء الم ول لدد ممير من 
التا مىف م ا لىا احسن وقد سعا االمير حرنون حنا من اجل ا  اء معظ  م ام  وواجمات  

وج  ل  ا مدأ م صتيار لدد من المسالدين ل  ال سيما ممن يتمتعالون مماالاءة اداريالة وم الاراا اقتصالادية 
 مخ ود ل    ي ا .

ليخالال ل  (62)تعيالالين م الالاء الالالدين محمالالد الجالالوي ا االداريالالة هالالا االجالالراءاا مالالان  الالا مقدمالالة هالال   
ومالا  ،والمالرج والالرو ،ومخر ا  لىا ممالك ا رميجالان ، (66) وليمون رئيسا" ل  (65)صاحب الديوانم صب 

ا مثيرا  ما يثق م ، ا  مان يصطحم  مع   ا معظ  رحالت ، او مان ومان االمير ارنون حن.(66)حول ا
 الا حمال  ا رميجالان   قالد مالان  ائمال .(  61). "ل الدما يمالون مسالا راوادارت الا  يجعى   ائما  ل    ا حم  المالد

لمقامىالالالالالة صالالالالالان  (111)السالالالالاليما ل الالالالالدما مالالالالالان يتوجالالالالال  الالالالالالا مدي الالالالالة قراقالالالالالور  .(66) الالالالالالرو مالالالالالالد و  ،ومرجسالالالالالتان،
 . (112)ا مجيوم ميوك صان ل دما تقتلا اللرورةنىتحق االمير حرنون ححين ي وا. (111)الم ول

،  قالد مالان (113)اأوج قوتال   الا ل الد االميالر حرنالون حنال لقد لام م اء الدين محمد الجوي ا  ا
طريق االما ة واالصالال   الا اداء المالال  حتالا و اتال   ة دصول   ا صدمت يتمل طوال حيات  وم   لحظ

.و لالالال  لالالن  لالالك  الالان م الالاء الالالدين محمالالد الجالالوي ا وصالالالل مالالدة صدمتالال  (112)   1253هالالال   651سالال ة 
 امعةالسالالال و مالان ال يتجالاوز  (115)مىك الجوي ا ا قد لمل لىا تولية ام   لطانلدى االمير ارنون ح
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. و تمر ا   أصم  (116)لدي ، ومقا ماتم  لمدة لخرة س واا تقريما   –أو ماتما   – من لمر  م خئا   لخر
 . (116)من لمال الديوان لدي 

، وهالال ا (111)ولالال  يمالالن ماتمالال   حسالالب مالالل را قالال   الالا معظالال  اسالالاار  الالالا لاصالالمة م  وليالالا قراقالالور 
ا طميعالة حيالات  ، االمر قد سالد  لىا االطالع لىا اولاع الممالك االصىية لىم الول، والتعالرف لىال

، حتالالالالا تممالالالالن مالالالالن جمالالالالل مادتالالالال  التاريصيالالالالة القيمالالالالة لالالالال    وتالالالالدوين متامالالالال  تالالالالاريخ مثالالالالبوتالالالالاريص   لالالالالن 
املالالا  قالالد لالالالء الالالدين لطالالا مىالالك الجالالوي ا اخالالارا المصالالادر التاريصيالالة الالالا ان  ىقالالد.(116)ج ا مخالالاى

سالارت  الثا يالة ا  الا لمالدة لخالر سال واا،  قالد را قال  ألول مالرة حياتال  مسالا را  مالل االميالر ارنالون حنالمعظ  
 .(111)ومان م اء الدين محمد الجوي ا مر قت ما ،  1226هال   622س ة  الا قراقور 

 ا ايران لىا لالء الدين لطالا مىالك الجالوي ا  م طوال مدة حم انون حناالمير ار وقد التمد 
ميالر ارنالون وا ل  م لك لصدمالة اال. (111)   ظرا" لمرالت  ومااءت   ا  لك اللرائب وتدقيق ا  ت ظي ا 
مالن  وأصالو مالان هالو .و ( 113). وهو االمن الثالا ا لم الاء الالدين محمالد الجالوي ا (112)خما الدين محمد احن

المتامة مالى ة الاارسية، وقالد مقيالا  الا صدمتال  حتالا معالد أن مجال اما  رجال لصر الم ول، السيما  ا 
 .(112) 1256هال   652س ة  ذيرانوالمو  ا ا  ا صدمة هنحرنون ح األميرالتحق 

هـــ(/  637-633فــي ع ــد كيــو  خــان)  واالقتصــادي والعمرانــي دوره السياســي واالداري ثالثــا": *
 : م( 9336-9331)

ا  ا مسالي  لتحقيق اهدا   مالن صالالل العمالل لىالا مسالب ود الرليالة استمر االمير حرنون حن
ا صالالان الم الول الجديالالد ل يالالل رلال "وتالو ير االمالن والحيالالاة الرنيالدة ل الال  ور الل الظىالال  لال   ، والسالالعا جاهالدا

 ميوك.
 622سال ة    الم الولا  ا مقدمة الحالرين  ا االجتماع ال و لقالد قد مان االمير ارنون حن

مالالالان مر قتالالال  لالالالدد مالالالن االمالالالراء والوج الالالاء وممالالالار و  ميالالالوك صالالالان حاممالالالا" ل الالال  ،  تصالالالابأل   1226هالالالال  
  (116)وخالروان،والىور،ق العالرا الا ه الاك وج الاء   اصطحب مع  أ.وقد  تمر (115)الموظاين من صراسان

ومعث رسى  الا  .(111)ين موقا رئيا الخح ة لى هاب مع  الا ه اكيعقا  ايلا" متو  .(116). وا رميجان،
صالل توج    الا  لىتماحث مع    ا قلايا لدة ت   المالد مىوك ال واحا ولمال ا يحث   لىا زيارت 

 .(116)صان  لالحتاال مت صيب ميوك الم ولا مالطال
، ومان حريصا  لىالا ارلالاء ام الاء االمالراء مثيرة  حين وصل لمقامىة ميوك صان قد  ل  هداياو 

م الالالالال ، ووزع  االمالالالالالوال لىالالالالالا ارمالالالالالان الدولالالالالالة  "هديالالالالالة "والمىالالالالالوك الم الالالالالول،  قالالالالالد  لمالالالالالل واحالالالالالد مالالالالال    تحاالالالالالة
 ا  لىالاقالر  مالر ا ال  قد . و (121).وقد  ال رلا ميوك صان   قر  لىا ما تحا يد  من المالد(121)واليا  ا

ومالالالد  الالارا، والم طقالالة الواقعالالة ،ومرمالالان  ،والىالالور،وخالالروان  ،وا رميجالالان ،لىالالا العالالراق العجمالالا  يتالالوال
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والعالالالالراق  ،لىالالالالا صراسالالالالان واليتالالالال   لىالالالالا اقالالالالر ا الالالال   الالالالالا صوا الالالالدمير .  الالالالا حالالالالين اخالالالالار (122)ماتجالالالالا  ال  الالالالد
مالوال تىالك خالرف الالدين الصالوارزما محصالال  ال الوزير نيعياصدر اوامر  ايلا" متو  .(123)وا رميجان ،

 .(122) الوالياا
ثالال  توجالال  معالالدها لعالالرض مصالالال  الدولالالة وم مات الالا وم اقخالالت ا مالالل ميالالوك صالالان، وماخالالر  الالا اول 

معالالد و الالاة اومتالالاو صالالان االمالالر مم اقخالالة مولالالوع المالالايزاا واالوامالالر التالالا مالالان االمالالراء قالالد قالالاموا متوزيع الالا 
صالالحام ا،  مالالان لمىالال  هالال ا مالالن وقيامالال  ماسالالترجال ا مالالن أ –ممالالا اخالالر ا ح االالا   –  1221هالالال   636سالال ة 

اه  االلمال والظم ا،   و قد قد  صدمة مميرة لىصان ولىمالط الم ولا،  ترك هال ا اثالرا  مميالرا   الا  االا 
ميوك صان،  اث ا لىي  وخالرف   مرلالائ  وا عامال 
. وم حال  أمالر هال ا االقالرار ومالايزة رتسال  لىي الا رأا (125)

 .(126)ون أن يم   ألو أحد م    االمر المىمااالسد، واومل الي  امر المىوك والوزراء ومن د
سالالب ود مل "ومعالالد ان  جالال  االميالالر حرنالالون حنالالا  الالا مسالالب ود ميالالوك صالالان وثقتالال  ،سالالعا جاهالالدا

و يالالل والئ الال  مالالن صالالالل مالال ح   لطاالال  واهتمامالال  م الال   ، محالالاوال" ارلالالائ  لالال  لامالالة ال الالاا واحتالالرام   
 وتحقيق العدل مي    .     ،وتىمية متطىمات   ،

اندق صالالل طريالق لودتال  الي الا احسالا    العودة الا صراسان  قرره ا االمرل دما  وقد تول 
 توا الالالد لىالالالا سالالالصائ   (121)ومالالالدن مالالالالد مالالالا وراء ال  الالالر ، (126)مالالالالد ترمسالالالتانسالالالمان ومرمالالال  لىالالالا معظالالال  

.ومعث طالئع  تتمخالر معودتال  الالا صراسالان وسالائر تىالك الممالالك التالا اصالم  مسالروال  ل  الا، (126)ال رماء
 . (131). التا اتص  م  ا مقرا"ل  (131) ا مدي ة مرو ل اا الستقمال  وتجمعواا  تسامق

 الا لاليا ة  قالا مالرو ا مدي الة الالا وصاللا ل الدما مير حرنون حنالان اال ه ا ان   مر ومن الم  
، واقاموا ل  االحتااالا  ا القصر السىطا ا (132)ارز  قاماد قريةلمىوك واالمراء والوزراء  ا لدٍد من ا

 (132)اخار مارتولد الا ا   ل دما وصل الا صراسان اقالا   الا قريالة تالدلا مزقامالاد مي ما.(133) اٍ  لدةالي
م دمالالالالة ممالالالالرى  الالالالا قصالالالالالر وامالالالالر م لالالالالداد ي الالالالا سالالالالامقا  وزراء السالالالالالجقة،   يقالالالالي التالالالالا مالالالالان  –رزق  –أو 

ا ٍب المار جم مل وزير أمر مالادة م اء القصر والحديقة،  ماخر صالل تواجد  ه اك .و (135)السالطين
. ا حين  مالر مارتولالد ا ال  امالر مم الاء قصالر ومسالتان لال  ه الاك  حال ا (136)من الحديقة وج اٍ  من القصر

 .(136)االمراء االصرون ح و 
 الا  ا معالد لودتال  الالا صراسالان، نالتا اتص ها االمير ارنون ح اما اه  االجراءاا االقتصادية

لىي الالا لالالدد مالالن االمالالراء الم الالول مالالن اسالالرة ج ميالالز ذل الالاء المثيالالر مالالن االلاالالاءاا اللالالريمية التالالا حصالالل 
. وقالالد  االال  الجميالالل اوامالالر  ورنماتالال  مالالل (131)صالالان  الالا صراسالالان، ومالالان اجالالراء  هالال ا مالال مٍر مالالن ميالالوك صالالان

والصطيالالرة،  قالالد لالالين ل الالا مسالالرولي ا مالالال  حسالالب الم مالالة ثالال  مالالدأ معالالدها مت ايالال  االلمالالال  .(136) لىالالا حالالدة
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  الحميمالالة هالال   لىالالا مسالالب ود اتمالالال  ووالتالال ،  الالاتاقوا لىالالا وقالالد خالالجعا سياسالالت .(121)  ومااءتالال  مقدرتالال
 .(121)تقدي  الوالء ل ، واجمعوا لىا ث ائ ، وملوا  ا صدمت  سعداء مخروحا الصدور

ول  تخالالر خالالرف الالالدين الصالالوارزما. ووزيالالر  انالالاالميالالر حرنالالون ح وصالالالل هالال   المالالدة تالالو ا ماتالالب
  او 1226  هالال626قمالل و الاة ميالوك صالان سال ة تالو ا المصادر التاريصية الالا سال ة و اتال  ، ويمالدو ا ال  

 معد  م خ ر قىيىة.
وا لىالا المالالالصالوارزما خالالرف الالدين  الالوزير  ل الدما قالارب مر ه الالا ا ال ومالن الم ال  لالدي ا ان  ال 

ا قالالائال  لالال   ي الا: ) ا  الالا لىالالا خالالاا حاالالرة مالالن المالالوا، وال أمالالل  الالا وصالاليت  الالالا االميالالر ارنالالون حنالالممعالث 
 الالالان  قالالال  مالالالا  رلالالالت  لىالالالا مالالالل خالالالص  مقالالالدار خالالالعرة اصتىالالالا خالالالاائا، ولقالالالد م الالالدا االمالالالور مى الالالا، 

تا   وال يجالالالالالالوز االمقالالالالالالاء لىالالالالالالا حالالالالالالاالولالالالالالالاع. وارلئالالالالالالك الالالالالالال ين أقصالالالالالالي اه  وسالالالالالالج اه  يجالالالالالالب ان يىقالالالالالالوا 
 مالالان قالالد  االالالا االميالالر ارنالالون حنالالالصالالوارزما خالالرف الالالدين  الالالوزير ية.وقمالالل ان تصالالل وصالال(122)حيالالات  (

د وصالالول ا اليالال ، ولالال  يتمالالل مالالا مالالان قالالد قالالرر  مالالن ا لالال  ي االال  وصالاليت  معالالتالالو ا، نيالالر ان االميالالر حرنالالون حنالال
حالر  االميالر حرنالون لىالا .وه ا االمر يرمالد ل الا (123)اللرائب، وامر ايلا  ماطالق سرا  المسجو ين

 دائمالا" ومن المرمد ان االمير حرنون حنا مالان يسالعاا لىا لمان حقوق الرلية ور ل الظى  ل   .حن
ومالالان ي تظالالر الارصالالة الم اسالالمة  –ممالالا اخالالر ا ح االالا"  – لالقتصالالا  مالالن الالالوزير خالالرف الالالدين الصالالوارزما

 نير ان و ات  قد حالا دون  لك.لتحقيق  لك ،
 جديالدا  لال ووزيرا"ا  ا ماتمالاتصال  االميالر حرنالون حنالولىا اثر و اة الالوزير خالرف الالدين الصالوارزما 

 .(122)ايلا"  ، وليمون ممير المتاب لدي اوهو الصواج   صر الدين م خت
، ومعالالد لت ايالال  مخالالاريع  االصالالالحية  ي الالا ا معالالدها الالالا مدي الالة طالالوار حرنالالون حنالالثالال  توجالال  االميالال

معالم الا واثارهالا م ال  وا الدثرا وصول  الي ا أمر م ن يعاد م اء الم صورية وقصورها التا دتمرا تمامالا ، 
 وقالالد .(126). المىالالك اصتيالالار الالالدين  المالالدلو( 125)اميالالر مدي الالة اميالالوردمالالدة طويىالالة، واومالالل امالالر م ائ الالا الالالا 

وصالف احالد  تولال  هال ا مالن صالالل  وقالداصمحا الم صورية معد ان اليد المارها  ا ام ا صورها ،
قائال : ) ويحك يا صورة م صورية، أأ ا مستان وقصر، أ  ج ة وهمك اهلل الالا الالد يا  لحديقت ا الخعراء

حنالالالا  وهالالال ا دليالالالل لىالالالا الع ايالالالة المميالالالرة التالالالا حظيالالالا مالالال  الم صالالالورية مالالالن لالالالدن االميالالالر حرنالالالون.(126)؟(
 التا تعرلا لىدمار واالهمال. ممير معمران المدنوألهتمام  ال،

 ي الالا  الالا مدي الالة طالالوا  الالا مقالالر اقامتالال   صالالالل المالالدة التالالا مقالالاا اسالالتقر االميالالر حرنالالون حنالال وقالالد
،  توا د لزيارت  لدد من الوزراء والمىوك تمالا  ويومالا  معالد حصالر، وا صالالوا (121)مان ا مروج رادالواقل 

طالويال   سالرلان مالا   ي الا.نيالر ا ال  لال  يممالث (126)اياهالا و الق مالا ارتال ى اليال  رأيال  الممالاركالوامر  م ا ين 
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، ومالالان اي مالالا حالالل يوجالال  أل جالالاز اصالالالحات   ي الالا  قالالرر العالالودة الالالا مدي الالة تمريالالز لالالن طريالالق ماز الالدران
 .(151)ل ايت   حو ا جاز م ا  مصتىاة و ا مدن لدة

 التقالاو  لت ايال  اصالالحات   ي الا، (151)حمالل دي الةم الالا ومن مدي ة تمريز توج  االمير حرنون حنا
االمالوال وال االائا المرصالعة مالالجواهر  وهالو يحمالل لال  ديوا ال  م الاء الالدين محمالد الجالوي اصالاحب  ه اك

مالالا جىمالال  معالال  مالالن المتسالالط واالدواا الالزمالالة لمجالالالا ا رميجالالان،  لالالال  لالتالالا جىم الالا معالال  مالالن ممالالالك 
  االحتاالالاالا قالالالرر .ومعالالد ا ت الالاء هالال (152)يالالالو  أو يالالومين لمالالدةلىالالا خالالر    االميالالر،   قيمالالا االحتاالالاالا

اجالراء اصالالحات  االداريالة محالاوال"  لالدة ا  واقالا   ي الا ايامال (153)الالا مدي الة حمالد ا التوجال االمير حرنون حنال
ا الالا الالمالط ير حرنون حنالومعد مرور خ ر توج  االم. (152 ). واالقتصادية  ي ا م سرع وقا مممن

  مالالل مالالن مميالالر المتالالاب  صالالر الالالدين م خالالتا ، وصالالاحب الالالديوان قالالصالالان، وقالالد را الم الالولا لمقامىالالة ميالالوك 
ا  اسالالال ، وأمالالالر نالالالومالالال مر مالالالن االميالالالر ارنالالالون ح الجالالالوي ام الالالاء الالالالدين محمالالالد الجالالالوي ا وام الالال  لطالالالا مىالالالك 

تمريز الالا مالالط مدي ة من صالل ارسال رسى  الي  ي مر  مالمسير من  (155)ماستدلاء المىك صدر الدين
د يمالالالون ال الالالدف االول مالالالن هالالال   الزيالالالارة هالالالو خالالالر  ماصالالالل لالالال  لالالالن احالالالوال الالالالمالد، وقالالال.(156)ميالالالوك صالالالان

 واحتياجاا الرلية . 
 وصى   صمر و الاة ميالوك صالان (156)ا مالمسير الا مدي ة طرازول دما امى    االمير حرنون حن

 توجالال   ،(151)و،  وصالالل الالالا هالال   ال الالواحا  الالا هالال   المالالدة أيلالالا  االميالالر ايىجيمتالالا 1226  هالالال626سالال ة 
ا مل لدد من االمراء الم ول  حالو ، معالد ان امالر المىالوك والالوزراء مالتريالث  الا مدي الة االمير حرنون حن

 مالعالدة الالزمالة   وتج يالز جيخال لالدادأل الالا صراسالان ،   ل  لىي  االمير ايىجيمتاو مان يعود(156)م جك
، و الاة ميالوك صالان طارئ ي دد امن المالد ال سيما معالدحدث ليمون لىا اهمة االستعداد ان حصل او 

 ؛الم ولا  ا قراقور   ، ومعث االمير حسين الا المعسمرالا صراسان مسرلة ان عاد االمير حرنون ح
الالالا  ليخالالر  المالالراء الالالمالط الم الالولا االسالالماب الرئيسالالة التالالا م عتالال  مالالن القالالدو  الالالي   والالالطرار  لىعالالودة

. (161)لىالالا صيالالر وجالال  وو الالق رنمتالال ،  قالالا  االميالالر حسالالين و ظالالا  الالالدين خالالا  م الال   الم مالالة معالالا  صراسالالان 
تمريمالا"  جيمتالاوىا الا صراسان، الد مجىا الطرب لليا ة االمير ايومعد ان وصل االمير حرنون حن

 . (161)ل 
ايىجتماو  الا  االميرلزيارة ا مدة قصيرة  ا صراسان ث  توج  معدها اقا  االمير حرنون حن وقد

 ا  واقالا   ي الا ايامال (163)، وم  الا توجال  الالا سالرصاا لاليا ت لالدة  ال ا  ا  اقا   ي ا ايام (162)مدي ة ما نيا
   1226هالال   626، ول الدما حالل رميالل لالا  رية واالقتصادية الالزمة  ي ااألجراء االصالحاا االد لدة

.وما الالالالالا انالالالالالول (162)لمحالالالالالث اهالالالالال  المسالالالالالتجداا  الالالالالا الالالالالالمالد   الالالالالا قراقالالالالالور  توجالالالالال  الالالالالالا الالالالالالمالط الم الالالالالولا
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يتولالالون ادارة الالالمالد معالالد  (166)جي  الالاوووزيرهالالا  ،اقوو ال ،صواجالال  هاميالالوك صالالان وولالالدا ارمىالالة (165)نالايميم
 .(166)و اة ميوك صان

 يورقوقيتيتامقامىالة سالال الا مدي الالة قراقالور  مالن  صالالل مالدة وجالود  اولال  يسالتطل االميالر حرنالون حنالال
المىالالك  اصالالر  لمقامىت مالالا صالالان وام  الالا م مالالو صالالان، وا مالالا معالالث تولالالوو صالالان مالالن ج ميالالز ارمىالالة (161)ميمالالا
ولالالال  تخالالالر المصالالالادر .(161) يامالالالة" ل الالال   (161)والصواجالالال  سالالالراج الالالالدين الخالالالجالا، (166)لىالالالا مىالالالك الالالالدين

وقالا يعالد مالن اهال  اسالماب  لالك التاريصية الا السمب الالرئيا لعالد  قدرتال  لىالا زيارت مالا، ولعالل لاليق ال
 ن مدي الة الالا اصالرى مالن وقالاوأللالطرار  الالا السالار مال،مثرة الم الا  التالا مىالف لىقيالا  م الا ، لال" لن 

معالد و الاة ميالوك صالالان ،مالل هال   االمالالور  ه الة والملالالطرمة التالا واج  الا الم الالول ،ولىظالروف الراالالا اصر
 .  ثل ه ا الموقفرمما ما ا سمما" وجي ا" مال سمة ل  ألتصا  م

معالالد مالالرور مالالدة وجيالالزة لىالالا ارسالالال  لو الالد   معالالث قالالد  مسالالب ثقالالة الم الالول ولحرصالال  الخالالديد لىالالا
الالالا ه الالاك   تالالو ا معالالد ان وصالالل نيالالر ا الال ،ط الم الالولا  يامالالة  ل الال الالالا الالالمال ظالالا  الالالدين خالالا    السالالامق

وارى ان سالالمب ارسالالالال  ل ظالالالا  الالالالدين خالالا  الالالالا ه الالالاك ليرمالالالد لىجميالالالل ت ييالالد  المطىالالالق لمالالالل مالالالن  الالالا .(162)
 المالط الم ولا والالن والئ  ل  .

قالالالرر  ي الالالاطريالالالق لودتالالال  الو الالالا ومعالالالد ا ت الالالاء م متالالال   الالالا قراقالالالور  اسالالالرع مالالالالعودة الالالالا صراسالالالان ،
وه الالاك  ،(162)ييسالالو، لمالالدة خالال رين تقريمالالا  ومالالان لالالياا   الالا مالالالط االميالالر (163)المالالالي قامالالة  الالا مدي الالة اال

 ا الالالالا مالالالروالمالالالالي  توجالالال  االميالالالر حرنالالالون حنالالالمدي الالالة  ومالالالن.(165)مالالالن ام الالالة أحالالالد امالالالراء  لالالالك الالالالمالط تالالالزوج
تسالاقط الثىالوج ، وقالد اسالتمرا رحىتال  الي الا لمالدة ثالثالة لخالر يومالا  مسالمب مثالرة ألستممال اصالحات   ي الا
 ا الال ، ومالالان االميالالر حسالالين صالالاحب الالالديوان قالالائ   ي الالا مالالدال  ل الال ، نير مسالالرلة  ممالالا لرقالالل مسالاليرت  الي الالا
ولالالال  تخالالالر .(166)مسالالالمب اسالالالتدلاء االميالالالر مالالالاتو صالالالان لالالال  لىحلالالالور الالالالا مالطالالال  الالالالطر لىرحيالالالل ل  الالالا 

ورممالا قالد يمالون المصادر التاريصية الا السمب الالرئيا  الا اسالتدلاء االميالر مالاتو صالان لالميالر حسالين ،
 . ت   المالد ا امور لدة  مع  السمب هو ل رض التماحث

ا ومع الالالال  االليالالالالان واالخالالالالراف لحلالالالالور نالالالاله الالالالاك وصالالالالىا الرسالالالالل السالالالالتدلاء االميالالالالر حرنالالالالون حو 
وصواجال   جال  الالدين ، (166)وا  الاق،  عين االمير حرنون حنالحامما" لىم ول و صاناالجتماع ال تصاب م م

 .(166)طيىة مدة نيام  ألدارت ا مين ل    ا صراسانليمو ا  ائ (161)لىا جيالمادو
ا مالالالان يسالالعا ماسالالتمرار الصالالالال  نالالومالالن صالالالل سالالرد هالالال   االحالالداث  جالالد ان االميالالالر حرنالالون ح

ليقالو  م اسال  ماالخالراف لىالا  من مدي ة الا اصالرىمة ال اا، ول  ا مان يت قل االمور ورلاية احوال لا
 .ادارة امورها للمان حسن سيرها لىا احسن وج 
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-9359هـــ(/) 651 -631فــي ع ــد منكــو خــان) واالقتصــادي * رابعــا" : دوره السياســي واالداري
 م(: 9351

 ميالالرا  سالالواء لىالالا الصالالعيد لقالالد حقالالق االميالالر حرنالالون حنالالا صالالالل هالال   المرحىالالة التاريصيالالة  جاحالالا  م
، وسالالل  الالا ل الالد م مالالو صالالانلتحقيالالق  جاحالالاا اصالالرى وا وسالالعا جاهالالدا"،العمرا اواالقتصالالادو أ   االدارو

مالالن صالالالل دلالال  م مالالو صالالان واسالال اد  لالال  تجىالالا هالال ا قالالد هالال   المالالرة امثالالر مالالن السالالامق و  وقالالد واتتالال  الاالالر 
.ومالالالن الجالالالدير مالالالال مر ان المصالالالادر التاريصيالالالة لالالال  تخالالالر ايلالالالا" الالالالا او ا جالالالاز لمرا الالالا لالالال   الالالا ل الالالد 
 م موصالالان،وارى ان السالالمب  الالا  لالالك يعالالود الالالا ا خالال ال  ماالصالالالحاا السياسالالية واالداريالالة واالقتصالالادية

 . دراست ا مخمل موسلا سوف  رمز لىا ،ل  
  ، قالالرر االميالالر حرنالالون حنالالا التوجالال  الالالا الالالمالط الم الالولا لحلالالور  1251هالالال  626 االالا سالال ة 

ورا قال   الا رحىتال  هال   م الاء الالدين محمالد الجالوي ا صالاحب الالديوان  (111)االجتماع ال تصالاب م مالو صالان
 .(111)وسراج الدين الخجالا الماتب
سالوء االحالوال الم اصيالة ومثالرة  وماا التا واج  ا  الا طريقال  اليال  الساليماولىا الرن  من الصع

أو يم عال  نيالر ان مالل هال ا لال  يث ال   السالير  ي الا،سال ما  الا انالالق الطالرق ولرقىالة الثىوج التا ا تساقط
ممثالرة  ي الا ممالالا ،  االوج  متسالاقط  الثىالالوج  (112) الا مسالاليرت ، حتالا مىال  اطالراف قالالالن تاخالا راعمالن االسال

لرقىالالة حرمالالة الصيالالول،  الالالطر الالالا اقامالالة ليىتالال  تسالالمب  الالا و ، مسالالالم او   الالاطرق عظالال م الالالا نىالالق ادى
ه اك، و ا اليالو  الثالا ا امالر االميالر حرنالون حنالا الارسالان جميعالا  مال ن يتساليفر الم الال  الا المقدمالة، حتالا 
أصالالم  الطريالالق سالالالما  امالالام    عمالالروا جالالدول المالالاء، ثالال  تصطالالا قمالال  ال لالالاب، ومالالان الارسالالان يترجىالالون 

خالالرة مالت الالاوب ليخالالقوا الطريالالق، ومالالا وا مىمالالا مالالروا محاالالرة مىروهالالا مالالالثىج، لمالالا يسالالتطيل الارسالالان  لخالالرة ل
لالدواب مالن السير لىي ا صىا  ،   ن تع ر لىي   المرور ممولل ما نطو  مقمام مخالمل لمالا تالتممن ا

ماالالاٍ  معالالد و  ،لىالالا ا امالالة الثىالالوج  تمم الالوا مالالن السالالير مسالال ولة  لجالالو المخالالماسالالالده  ا العمالالور  وقالال ، وقالالد
.ولىالا الالرن  مالن مالالل مالا واج ال  مالالل اتمالال  مالن تعالالٍب (113)اليالالو  طويىالة  "مسالا ة قطالالل  جحالوا  الامريالر 

جوارها، نير ا   ل الدما م مري مان ومخقة  قد مان ير ض التريث أو االقامة  ا واحدة من المدن التا
التقا مل االمير د ان قامة  ي ا ايا  لدة ال سيما معالطر الا اال (112)مالي  –وصل الا مدي ة ميم 

   رحالالالب مالالالل واحالالالد مالالال     1251هالالالال 626امالالالان لودتالالال  مالالالن مالالالالط م مالالالو صالالالان سالالال ة  (115) مسالالالعود مالالالك
 .(116)ماالصر، واقي  احتاال ل ما

الم الولا ومعالث  ومعد اال ت الاء مالن هال ا االحتاالال واصالل االميالر حرنالون حنالا رحىتال  الالا الالمالط
مالن تعالب واليالاء مسالمب المسالا ة الطويىالة و واتمالال  هالم مالو صالان لمالا واج ال   صمالارأل ه اكرسوال  الا 

.وقالالد صالادف رسالالول االميالالر (116) امالوال طائىالالةو  هالالدايا يحمىالال  اليال  مالالن مالالاالتالا قطع الالا لىوصالالول اليال ، ول
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حرنالالون حنالالا صالالالل طريقالال  الالالا مالالالط م مالالو صالالان ممعوثالالا  مالالن مالالالط م مالالو صالالان  اصالالحا  ايالالا  ماالسالالراع 
حنا  .ولىا الرن  من مل المحاوالا التا م ل ا االمير حرنون(111)  الممادرة لىمثول مين يديمالوصول و 

 لالال ا   محاوالتالال  هالال   قالالد مالالاءا مالاخالالل ، ان نيالالراالجتمالالاع ا عقالالاد  قمالالل مولالالد ه الالاك الالا الوصالالول الالالا 
 .(116) معد ا عقاد يتممن من الوصول اال 

   1251هالالال  626ول الالدما وصالالل الالالا مالالالط م مالالو صالالان  الالا م تصالالف خالال ر صالالار مالالن سالال ة 
، ولقالا ت ييالدا  (161).واصتصال  مالرلايالة والعطالف(161)  واندق لىي  العاطاة المىمية  ال لز  وامرمال رحب م
   لىالاقالر ا.و (163)، ا ع  لىا مالل مالن مالان مصالحمت  مالن المىالوك واالمالراء وال الواب والمتالاب( 162)قويا  م  

 ا ،وا رميجالالالالالالالالالالالالان، ومرجسالالالالالالالالالالالالتانصراسان،وماز دران،وه دوسالالالالالالالالالالالالتان، والعالالالالالالالالالالالالراق ،و الالالالالالالالالالالالار    لىالالالالالالالالالالالالايتالالالالالالالالالالالالالو 
.والالالالالالالاف ال مالالالالالال ا ا الالالالالالالا هالالالالالال   الالالالالالالمالد مالالالالالالالد االرمالالالالالالن (162)،ومرمالالالالالالان،والىور،وحران ،والموصل،والخالالالالالالا 

 .(165)،والرو 
و الالالالالالا اليالالالالالالو  الثالالالالالالا ا وصالالالالالالل مقيالالالالالالة المالالالالالالرا قين لالميالالالالالالر حرنالالالالالالون حنالالالالالالا  قالالالالالالدموا هالالالالالالداياه  لم مالالالالالالو 

 ،ووصالالل  يمالالا معالالد المىالالك صالالدر الالالدين والصواجالال   صالالر الالالدين م خالالتا ولالالدد اصالالر مالالن االليالالان(166)صالالان
 .(166)ممن الاقت   الثىوج لن الوصول الا مالط م مو صان مسرلة وقدموا هداياه  لم مو صان

ومعالالالالد ان ا ت الالالالا مراسالالالالي  تقالالالالدي  ال الالالالدايا لم مالالالالو صالالالالان استاسالالالالر لالالالالن احالالالالوال الواليالالالالة واولالالالالاع 
االميالالر حرنالالون حنالالا صالالورة خالالامىة ووالالالحة لالالن مصتىالالف االولالالاع  الالا ممالالالك  الطا،  الال (161)الرليالالة
ومالان  الا مقدمالة هال   االمالوال،  واموره  وقىة العمالحوال الطراب ا لحا"ل  اسمابو وم.(166)صراسان

، وتعاقالب الجمالاة الم اسالب ومخالمل نيالر مالدروا الحالواالا  الا نيالر مولالع ااالسماب هو مثرة  الرض 
. ومعالالد اقالالرار (211)ومحصالىا اللالالرائب الجالالائرين، ومالالان مالالن  تالالائج  لالالك هالالو التقصالالير  الالا اداء االلمالالال

حنالالالالا ماالهمالالالالال، قالالالالد  التالالالال ار  لم مالالالالو صالالالالان مسالالالالمب ا راطالالالال   الالالالا خالالالالر  اولالالالالاع الالالالالمالد االميالالالالر حرنالالالالون 
ىا سامق صدمات ، وال   ل  يصف وتوليح ا، نير ا    ال رلا  وموا قت  لىا ما سمع  م  ،  اقر  ل

 .(211)خاء،  م ح  المزيد من الع اية والعاطاة، وصص  مالمزايا واال عا  مما ل  ياعى  القرا     ل
ل  ر  لك امر م مو صان ان يحلر جميل اليان المالد وامامره  طالما  م    ان يقدموا و ا اث

الجيالدة م  الا والردئيالة، مالن اجالل اسالالتدراك واحوال الا الالمالد اولالاع تقالارير صاصالة يولالحون مالن صالل الا 
التقصالالالالالير، ولدراسالالالالالة مالالالالالا يعرلالالالالالو   لىيالالالالال  اليجالالالالالاد السالالالالالمل المتاحالالالالالة لديالالالالال  والم اسالالالالالمة والمايىالالالالالة لتال الالالالالا 

رليالة، واتصالا  االجالراءاا روالقصور،من اجل المسالالدة  الا تصايالف االلمالاء المىقالاة لىالا ماهالل الاللر 
وم الالاءا  لىالالا اوامالالر  مالالدأوا متالالدوين   ،لالالمط امالالور الواليالالة لمالالا يالال ع  الاقالالراء مالالالصير وتعمالالر الالالمالدالزمالالة لال

االليالان، ثال  ارائ   وخر  اسماب التقصير، و ا اليو  الثا ا امالر م مالو صالان مال ن يحلالر مجىسال  مالل 
  . (212)ماخر محديث  لن رنمت   ا لمان مصال  الجميل
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و ظرا  لتعدد اللالرائب وت ول الا، ولىتصايالف لالن ماهالل الرليالة، و ظالرا  لمالا قالدمو  مالن التماسالاا 
 الالا مالالالد مالالا وراء ال  الالر،  (213)لر الالل الظىالال  لالال   ، قالالرر م مالالو صالالان اتمالالاع صطالالة الصالالاحب محمالالود يىالالواج

وأن تاالرض اللالرائب لىالا مالل خالص  سال ويا  ومحسالب مسالتوا  المعاخالا، وال  وتعيي   مقررا  لىلرائب،
يطالب مد ل نيرها وال تارض لىي  أية حواالا، ل ال ا اصالمحا اللالريمة المارولالة لىالا مالل خالص  

.وان يد ل مل من يمىك مائالة (212)ن ا لخرة د ا ير س ويا ، ث  تقىل لتصم  دي ارا  واحد لىا الاقراء.  
رأسالا  واحالدا ، امالا مالن  (215) را التا ترلا  ا المرالا المسماة  قويجالو المواخ رأا من مل ص ف من

 .(216)يمىك أقل من  لك  ال يد ل خاء
و ترلالالالا قالالالوا ين جديالالالدة لىالالالا الجمالالالاة مالالالان الواجالالالب لىالالالي   اتمال الالالا ولالالالد  التجالالالاوز لىي الالالا ل الالالد 

لالالن مالال ع   مالالن قمالالول الظىالال  م الال ،  لالالال  و  ذلحالالاق اال ى واالمت الالاع لالالن جمالالايت   اللالالرائب مالالن ال الالاا،
.امالا (216)وان يمت ل العمال والمتاب لن المحاماة والمداه ة، واال يعمىوا و ق اهالوائ    ،الرخوة أو ال دايا

لالالالالن اوجالالالال  صالالالالرف هالالالالال   اللالالالالرائب  قالالالالد أتلطيالالالالالا االولويالالالالة ماال االالالالاق لىالالالالالا الجالالالاليم الم الالالالولا والمريالالالالالد 
 .(211)االممراطورو

الممىمالة تقالرر أن يع الد الالا االميالر حرنالون  ومعد ان صالدرا االحمالا  واالوامالر، و ظمالا امالور
ومالالايزة مرسالالو  لىي الالا  (211).وم حالال  م مالالو صالالان يرلي الالا  (216)حنالالا أمالالر حالالل معالالض االمالالور ولقالالدها وامرام الالا

. ومال   م الاء الالدين محمالد الجالوي ا (213)، مسالدين ل (212)، وترمتاو(211)رأا االسد،ولين ل   ايمتاو
 .(212)وسراج الدين الماتب يرلي ا  ومايزة
هالال  651سال ة  ل الدما اسالتعد لىعالودة الالا صراسالان االميالر حرنالون حنالا وقد ارسل م مو صالان مالل

. المماخرة م دارت الاامر  مو ( 216)و يسامور ،(215)لىا مىك  اصر الدين لمعاو ت ، ووال  اصا ان   1252

ا قيالادة تومالان   ولىال.وقد  تمر ان لىا مىك  اصر الدين مان خريما  لالمير حرنون حنا  ا الحمال(216)
 (221) .وطوا (216)،وماخان (211)وق  ، واصا ان، يسامور

لىقيا  مال" من االمير حرنون حنا ولىا مىالك  اصالر   ي  م مو صان امرث  صدر الارمان ال و 
.  ا ا ": ) قوما من جديد ماحصاء مل الرلايا والج ود، وقرروا ل   راتما  معي امواجمات ما قائال" ل ما  ي 

.وامرهمالا قالائال : ) أ  لالا مواجالب المحالث والتحالرو لالن (221)من تىك الم ا ، لودا الا حلرت ا( رنتما 
ثال  جالدد م مالو .(222)االموال السامقة، ألن هد  ا هو تر ي  احوال الرلايا، ولاليا تالو ير االمالوال لىصالزائن(

ودة الالالالا ثالالال  امالالالر  مالالالالع (223)حمالالال  مالالالا مالالالان  الالالا حوزتالالال  مالالالن الالالالمالدم حرنالالالون حنالالالا لالميالالالر صالالالان تاويلالالال 
. وقد لاد مع  م اء الدين محمد الجوي ا وسراج الالدين الخالجالا الماتالب الىال ين ما الا  الا (222)صراسان

 .(225)صحمت   ا ه   الرحىة
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وقد  تمر ان االمير حرنون حنا وم اء الدين محمد الجوي ا قالد مقيالا  الا استلالا ة م مالو صالان  
ن هالال ا الالالراو معيالالد لالالن الصالالحة  ظالالرا" لىظالالروف وارى ا.(226) الالا مدي الالة قراقالالور  لمالالدة سالال ة وصمسالالة اخالال ر

التالالا ما الالا لىالالا السالالاحة السياسالالية  الالا تىالالك المرحىالالة التاريصيالالة والتالالا تتطىالالب مالالن االميالالر حرنالالون حنالالا 
االسالالراع مالالالعودة الالالا صراسالالان وت ايالال  اوامالالر م مالالو صالالالان م سالالرع وقالالا مممالالن لتاالالادو وقالالوع المزيالالد مالالالن 

 االلرار ممصال  المالد ولامة ال اا .
ن االمالالر  ا الال  ومعالالد لالالودة االميالالر حرنالالون حنالالا الالالا صراسالالان حلالالر مالالين يديالال  الالالوزراء وم مالالا يمالال

وممار رجال المالد واستمعوا لىمراسي  التا اصدرها م مو صالان، واسالتجاب العمالال والمتصالر ون ألوامالر 
م مالالو صالالان، و االال وا واجمالالات   المىقالالاة لىالالا لالالاتق   دون اهمال الالا، امالالا مالالن سالالار لىالالا صالالالف  لالالك وظىالال  

.وقد اخار ال م ا ا الا  لالك مقولال : ) مىال  االحمالا  وأقالر (226) ا   يمون قد لرض  اس  لىعقاب الرلية
القوا يين،  امت ج ال اا مال لك، ثال  أمالر مالاال يصالالف أو مصىالوق هال   القالوا ين، وال يظىال  الرلايالا، ومال لك 

 . (221)صح  االولاع  ا ممالك ايران(
و الالق مالال  ج ادارو  سالالان سالالارحرنالالون حنالالا الالالا صراومالالن الجالالدير مالالال مر ا الال  ل الالدما لالالاد االميالالر 

 الا ل الد ميالوك صالان الساليما معالد أن ولالل م مالو صالان هال ا  م  ج  ال و اتمعال صتىف لن واقتصادو ي
ال ظا  الدقيق لجماية اللرائب  ا معظ  المالد الصالالعة لىم الول،  قالد أصال  يراقالب مامعالان خالديد مالدى 

 .وقالا  االميالر حرنالون حنالا(226)ظا  للمان حسن ادارة  المالدت اي  االمراء التامعين ل  والتزام   م  ا ال 
الال و  المرسالو  الصالا ا م الود ممالا يت اسالب مالل  والمتاب االمراءمعظ   وصالحياا متحديد المال ايلا"

وقالالد يمالون ال الالدف مالن  لالالك هالالو .(231) ومقالالدارها جمايالالة اللالرائبم يتعىالق ال سالاليما مالالااصالدر  م مالالو صالان 
ومالال ع   مالالن سالالرقة امالالوال الدولالالة ،او الحالالاق الظىالال   مالالن االمالالراء والمتالالاب رنمتالال   الالا الحالالد مالالن  االالو  لالالدد

 معامة ال اا من صالل اتماع اساليب مجحاة مع   ل د جماية اللرائب.
  خرع مجمايالة  1253هال   651وقد  تمر ا   ومعد لودة االمير حرنون حنا الا صراسان س ة 

ا   جعل الحد االلىا ال و قرر  م مالو صالان  اللرائب مواقل سمعين دي ارا  من مل لخرة اخصا ، أو
وه ا االمر يالدل لىالا الج الد المميالر الال و م لال  .(232). ويمون د ع ا مرة واحدة  ا الس ة(231)حدا  اوسط

حميمالة تولالحا  "سياسالةاجل ت اي  ما امر  مال  م مالو صالان متمعالا" لتحقيالق  لالك  االمير حرنون حنا من
ئب مما يت اسب مل المستوى المعاخا لعامالة ال الاا ودون ان من صالل اجت اد   ا تحديد  سم  اللرا

 يىحق اللرر مميزا ية الدولة.
ىسالمان  الا معظال  ممالالك لث  أمر االمير حرنون حنا وم اء" لىا اوامالر م موصالان مالاجراء احصالاء      
ايت الالا وجم اللالالرائب ومقالالدار االحصالالاء  جراء لمىيالالةالممىاالالين مالال.وقالالا  متعيالالين االمالالراء والمتالالاب (233)ايالالران

(232). 
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والصواجالال   صالالر الالالدين   لالالال" لالالناث الالين أو ثالثالالة مالالن االمالالراء الم ول،  صالالدر اوامالالر  متعيالالين 
  الا صراسالان وماز الدران لىقيالا  معمىيالة االحصالاء (235)والصاحب لز الالدين طالاهر ،م ختا ممير المتاب

 تال  و الا مقالدمت  اماال  رجالال دول (236)يالزدمدي الة و  ، معث الا العالراق  1253هال  651و ا س ة  .(236)
 لىالا احسالن وجال  ه الاك ألجراء لمىية االحصالاء وم اء الدين محمد الجوي ا صاحب الديوان، ايمتاو 

مصالحمة المىالك صالدر الالدين ل الرض العمالل لىالا ت ظالي   (236)وساريق موقالا،ترمتاو  ايلا" . ومعث(231)
. و الحالالظ ه الالا (221)مالتعالالاون مالالل الصواجالال  مجالالد الالالدين اميالالر تمريالالز  الالا جميالالل المالالدن االحصالالاءلمىيالالة 

االهتما  الممير ال و امدا  االمير حرنون حنا ل رض اجراء لمىية احصاء السمان مخمل  اج  ودقيالق 
 مميالالرة، ومالالل مالالن يتمتالالل مماالالاءة اداريالالة واقتصالالادية ،مالالن صالالالل التمالالاد  لىالالا اهالال  رجالالال الدولالالة وممارهالالا

 وممن يثق م   .
ومر قتالال  الصواجالال   توجالال احسالالن وجالال   ومعالالد ان ت مالالد مالالن حسالالن سالاليرلمىية احصالالاء السالالمان لىالالا

حالل لالدد مالن ، وللالدد مالن القلالايا الم مالة ر مالاتو صالان لدراسالة  ج  الدين لىا الجالما و لزيارة االميال
 دون ان يصالالالف الطر الالان تعرض الطر الالان قلالالاياه . وقالالد اسالال(221)  واالمالالور التالالا ت الال  الالالمالدالمخالالامل 

ميالالر حرنالالون حنالالا مالالالط االميالالر مالالاتو صالالان متوج الالا  .ومعالالدها نالالادر اال(222) قالالراراا م مالالو صالالان واقتراحاتالال 
الالا مرجسالتان، وحران، وا رميجالان، وا خال ل مالالداد االحصالاء وتقريالر اللالرائب،  (223)ولن طريق درم د

 . (222)أل جاز م ام  ه اك  وطرق جمايت ا، وم  ا توج   الا العراق
 واقتصالالادو ولمرا الالا اداروسياسالالا و  ا حققالال  مالالن  جالالا و ظالالرا  لحممالالة االميالالر حرنالالون حنالالا ومالال

صالل ه   المرحىة التاريصية  م قطل ال ظير  قد واج  دسائا لدة لىا يد لدد من الحاقدين والواخين
   .والتا مان مخ وال"  ي ا م جراء لمىية االحصاء ولمط لمىية جماية اللرائب وتدقيق ا

مرسالو   ل ،  قدموا تدمير مميدةل لدد من االمراءوقد اتل  ه ا من صالل االتااق ال و امرم  
، وحالين وصالل هال ا الالا لامالا"  الا صراسالان يقلا متعيالين جمالال الالدين صالا  الحاجالب مخالر ا  وماتخالا  

 ماخالر محسالامات  وتصالرف  الا امالور الالمالد وامتالدا يالد   ي الا  ،صراسالان لال  يجالد أحالدا  مالن هالرالء االمالراء
جان ي جز م ام  ه اك، نير ي ا  لك الوقا مان االمير حرنون حنا  ا العراق وا رمو .(225)مياما خاء

،وقالد  اليالال  (226) الالا ا  ائ الا لعسالالتعداد السالتقمال هوالمالو،  وصالالل اليال   الالا م طقالة تالدلا ميتالالو اسالرع ا ال 
 لمقامىة م مو صالان (226)م طقة تدلا صامران الا حتا وصل  ة، ث  تامل مسيرت واجب الصدمة والليا

 .(221)  ولىتماحث مع   ا امورلدة  ت   المالد
ال الدين صا  الحاجب  قد توج  مالن صراسالان الالا ميتالو لرريالة هوالمالو ولالرض لىيال  اما جم

.وصاطمال  قالائال  لال : ) لالدو (226)صالصة استطاللات  لن المىالوك ، واالمالراء ، والالوزراء ، واليالان الالمالد
. الالرد لىيالال  هوالمالالو (251)مآصالال  مثيالالرة لىالالا مالالل واحالالد مالالن هالالرالء، ولىالالاَّ ان ا هالالب الالالا مالالالط م مالالو صالالان(
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ال : ) ان حرنون ماوض  الا هال ا مىال ، وصالواب رأيال  م الوط ماتااقال  مالل م مالو قالاحن، وم الا اتاق الا معال  قائ
اسالال  مىالالك لطالالا الجالالوي ا  الالا قائمالالة  صالالا  الحاجالالب .و مالالر جمالالال الالالدين(251)لىالالا ت ظالالي  امالالور الالالمالد(

 (252)ااالسماء التا سىم ا ل والمو،  ع دما قرأ هوالمو هال   القائمالة ووصالل الالا اسال  مىالك لطالا الجالوي 
.وقالد أثالار (253)قال ل : ) ا ا مان لديك ما تقول  لد   ىيمن محلالورو حتالا يمتخالف ه الا ويتالدرا ه الا(

ماالسالالف وال الالالد  لىالالا مالالالا  عىالال   قالالالد  التالالال ار   صالالا  الحاجالالالب جالالواب هوالمالالالو هالال ا خالالالعور جمالالال الالالالدين
ت اساليا مالا حالدث .ومعد الىقالاء مال  تصالا يا و (252)ل ،واتج  من ه اك الا مقا  االمير حرنون حنا  ا مرو

 ا المالا،ومان الصواجة  صالر الالدين م خالتا حالالرا  مع مالا  الا هال   الىحظالة، ثال  اتج الوا معالدها الالا 
لىتماحث مع  م مور المالد  .ول دما قرر االمير حرنون حنا التوج  لزيارة م موصان(255)مالط م مو صان
ادارة ممالك العراق،وصراسان  (256) االمير أحمد ميتمجاو  ،م   ِمراو مىك م ن يتولا ا ،اصدر اوامر 

و الحظ ه ا اهتما  االمير حرنون حنا وحرص  الخديد لىا ان يمون ام   . (256)،وماز دران  يامة" ل  
مراو مىك  ائما" ل ال  ل الد م ادرتال  الالمالد ، لثقتال  المميالرة مال  ،وليعطيال  الارصالة لمسالب المعر الة والصمالرة 

" ل الال  وممسالالالدة مالالن يثالالق م الال  ، ولرنمتالال   الالا ان يتالالولا ام الال  مالالن صالالالل ممارسالالت  االمالالور االداريالالة مالالدال
 الىا الم اصب االدارية  ا الدولة واهم ا.

ول دما وصل االمير حرنون حنا لمالط م مو صان، مان قد سمق  الا ه اك لدد من ال مامين 
 نالامعالد  قلال  لصالىح  مالل االميالر حرنالون حصالا  الحاجالب جمال الدين  الي   والحاقدين لىي  ،وا ل 

،  مالالالدأ المتتفالالالاب الصطالالالائيون مدراسالالالة محالالالاوال" االيقالالالاع مالالال   لم موصالالالان صاصالالالة ل الالال  تقالالالارير ،ا  قالالالا  متقالالالدي 
.ومعالالد الم اقخالالاا (251)محاسالالمات ، مي مالالا تاالالر  رجالالال الحمالال  والقلالالاء لدراسالالة اولالالاع االميالالر حرنالالون حنالالا

لىالا ال الد  سالوى  الطويىة التا دارا مي  مالا تمالين مالدى صالدق االميالر حرنالون حنالا،  ىال  يحصالل الدائال 
جمالال  ادة الوخاة  ا المالط و ا مقدمت  مصير ساالمير حرنون حنا  وتقرران يحس والصجل والمالء، 

 ، مي مالالا قتتالالل معلال    الالا الالالمالط ومال مٍر مالالن م مالالو صالان، وقتتالالل مالالن مقالالاحاجالالب ونيالره  صالالا  ال الالدين
صالا  الحاجالب  قالد أتليالد جمال الالدين ، اما الي ا االمير حرنون حنام     ا مدي ة طوا حين وصل 

ول  تخرالمصادر التاريصمة الا المصير الال و حل اليال  جمالال .(256)الا طوا مصاورا  يرا ق   ارا واحد
الدين صا  الحاجب ، نير ا   و ظرا" لموقا  السىما حيال االميالر حرنالون حنالا ولعالد  التزامال  مالو الاء 

 محق  العقومة التا يستحق ا.  ل   من المرمد ان االميرحرنون حنا قد امر مسج   واصدر
و ا صالل ه   المدة التا حدثا  ي ا مل ه   االحداث مان المسرولون لن لمىية االحصاء 
 قالالد ا ت الالوا مالالن لمىيالالة احصالالاء الواليالالاا جميعالالا ،  الالوزع م مالالو صالالان الواليالالاا لىالالا معظالال  اقرمائالال  واصوتالال 

ا صراسالالان مالالل جميالالل االمالالراء والمىالالوك .ثالال  أمالالر م مالالو صالالان االميالالر حرنالالون حنالالا مالالالعودة الالال(261)ألدارت الالا 
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التامعين لواليت  معززا  ممرما  ومحمال  مال دايا الثمي ة، وم   االوسمة والمراسي  لالمراء ممن ل  يم ح   
 .(261) ا المرة السامقة

و الالا اث الالاء  لالالك تالالو ا مميالالر متالالاب االميالالر حرنالالون حنالالا  وهالالو الصواجالالة  صالالر الالالدين م خالالتا  الالا 
هالال ا الم صالب مالالدال  ل ال  ام الال  حسالالا  الالدين اميالالر حسالين مالالل ا الال  لال  يمالالن أممالالر  مالالط م مالالو صالان،  تالالولا

الى الالة الم وليالالة مالالالصط االوي الالورو  مالالان ل جاحالال  ومرالتالال   الالا متامالالة  اصوتالال  نيالالر ا الال  تقىالالد هالال ا الم صالالب
 .(262)سماقا   ا  لك

 واجالةاصرى،  جعالل ص "زيارة م مو صان مرةقرر  ون حنا الا صراسانول دما وصل االمير حرن
ن ه   الزيارة هو التماحالث االمور الديوا ية والصاصة، ومان ال دف م ألدارةلز الدين طاهر  ائما  ل   

.ومان  ا مقدمة ه   (263)، وم اقخة لدد من المسرولين السياسيينر لدة تص  المالد والرلية ا امو 
 "وتدقيق ا مرة صراسانىسمان وتحديد مقدار اللرائب  ا دقيق لاالمور هو الت ميد لىا اجراء احصاء 

، نيالالر ا  الال  قالالرروا  الالا ال  ايالالة التوقالالف لالالن لمىيالالة احصالالاء السالالمان مالالن اجالالل التقىيالالل مالالن لالالدد اصالالرى 
 .(262)اللرائب المارولة لىا لامة ال اا  ا صراسان

ومعالد ان ا ت الا االميالر حرنالالون حنالا مالن زيارتال  لم مالالو صالان توجال  الالا مالالالط هوالمالو  الا حالالدود 
 ، (265)ت   المالد  قمال  تماحث مع   ا امور لدةحران، ومعد أن تخرف ماست

عمىيالالة احصالالاء السالالمان، اا المرحىالالة مثالال  توجالال  االميالالر حرنالالون حنالالا الالالا مرجسالالتان وماخالالر  ي الالا 
االولالالالا  رلالالالوا اللالالالريمة لىالالالا مالالالل لخالالالرة اخالالالصا  سالالالمعة د الالالا ير، نيالالالر أن  اقالالالاا التج يالالالد والجالالاليم 

ما يالة لسالد هال   ال اقالاا،  صالدرا االوامالر  والدواب ما ا ماهظة مخمل مىحوظ  ى  تمن هال   اللالرائب
مالا وا  اصالحاب العقالاراا واالن يالاء  ال ن .  لال  لن  لك(266)الحواالا رض مزيادة  سمت ا لن طريق 

،  قالد يخالالترك الواحالالد مالال     الالا لخالالرة  وامالالامن لالالدة موالالالل خالالراء قمالالل تحديالالد اللالالريمة  الاو  قالد اخالالترموا
امة الموزلالة يتطالالب مالد ل حالواالا  هميالة مثيالرة، قالد ، ولىالا و الق هال   الخالر ورمما امثر من  لالكموالل 

 .(266)تمى  صمسمائة دي ار واحيا ا  تصل الا ألف دي ار
وحالالالين اقرالقالالالا ون المالالالالا الجديالالالد لالالال  يالالالد ل الواحالالالد مالالال    سالالالوى لخالالالرة د ا ير،وهالالال ا لالالاليا مالالالاالمر 

ن  جالد ان الاقالراء العسير لىا االن ياء  ا ه   الحالة، ان ه  د عوا لعف ه ا الممى  الزهيد،  ا حي
.وحالين لترلالا هال   القلالية لىالا االميالر حرنالون حنالا أمالر أن يالد ل (261)ما وا  يتحمىون د الل اللالعف

وم الال   الطريقالالة يممالالن  ، االن يالالاء صمسالالمائة دي الالار  مالالا دون،امالالا الاقالالراء  مالالا وا يالالد عون دي الالارا  واحالالدا   قالالط
مايالالالة اللالالالرائب و الالالق هالالال ا الالالال  ج .وم الالال ا الخالالالمل سالالالارا لمىيالالالة ج(266)معظالالال   اقالالالاا الالالالمالد وسالالالد تالالال مين

  (261)تماما ،ومعد ان امتمىا لمىية االحصاء ممل دقة
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و رى ه ا مرالة االميرحرنون حنا  ا االجت اد أليجاد الحىول االقتصادية الالزمة أل قا  لامالة 
ال اا من حالة الاقر ور الل اال ى لال   ، و الا الوقالا  اسال  حالاول جاهالدا" لىالا العمالل قالدر المسالتطاع 

 جل سد  اقاا المالد الرئيسة .من ا
 توجال  االميالر ارنالون  (261)  وصل هوالمو الالا اطالراف مدي الة مالم1255هال   653و ا س ة 

حنالالالا ومصالالالحمت  معظالالال  اليالالالان صراسالالالان ووج ائ الالالا الالالالا ه الالالاك السالالالتقمال  حالالالامىين مع الالال  ال الالالدايا الثمي الالالة، 
هالال   653ا استلاف هوالمو س ة . وقد  تمر ان االمير ارنون حق(262)واقاموا ه اك لمدة خ ر ث  رحىوا

 .(262)يوما 21لمدة  (263)   ا س ل مان مل1255
،هي  االمير ارنون حنا امراما  ل   الا هال ا المقالا  (265)ول دما وصل هوالمو الا مروج خاورقان

صيمالالة لظيمالالة مالالن القطالالن المالال قم  قخالالاا لطياالالة، وجىالالا  الالا مجىسالال  هالال ا مطمئ ا ،  لالالد أوا الالا الالال هب 
.امالالا ال مالال ا ا  قالالد اخالالار الالالا هالال   الحادثالالة (266) لالالال  لالالن المثيالالر مالالن وسالالائل التر يالال والالالالة لىصدمالالة، 

لعسالالالتقمال مثمتالالالا  مالالال لف مسالالالمار، وم سالالالوجا  مصيالالالوط  (266)قالالالائال :) و الالالا الرميالالالل الالالالد حرنالالالون حنالالالا سالالالرداقا  
ال هب،وصيمالالة لاليالالة، مخالالتمىة لىالالا ما الالة المرا الالق الم اسالالمة لالالمالط هالال ا السالالىطان العظي ،و لالالك محيالالث 

 ل  قى مالالالالا وتحويى ما،وأ لحقالالالالا م مالالالالا قالالالالالة لالسالالالالتقمال، ما الالالالا مزدا الالالالة مالالالالاالوا ا ال هميالالالالة والالالالالالية، يسالالالال
ومرصالالعة مالالالجواهر ال ايسالالة،و ا يالالو  تمالالا  يالال  اسالالماب السالالعادة وأتلالالدا الصيمالالة وزي الالا قالالالة المجىالالا 

ر، ممالالل ا الالواع الزي الالة،   لجالالب هوالمالالو مالال لك الم ظالالر، و الالا هالال   الظالالروف الممارمالالة  اا الطالالالل األنالال
جىالالا لىالالا لالالرم السالالعادة ومسالال د التو يالالق. ومالالان يحلالالر هالال ا االجتمالالاع الصالالواتين وال الالمالء واالمالالراء 

 .(261)وجميل ارمان الدولة واليان الحلرة ومىوك االطراف وحمام ا،   دوا جميل المراسي (
نير ان االمير حرنون حنا الطر معدها لىرحيل من ه ا الممان لىمثول مين يالدو م مالو صالان 

.ول  تخر المصادر التاريصية الا السمب الرئيا ل    الالدلوة ،و الرى ان رنمالة م مالو ( 266)" لدلوت تىمية
صان  ا االطالع لىا المزيد مالن االصمالار، ولىسالرال لالن احالوال الالمالد والرليالة، ولالستاسالار لالن اهال  

تحا سىطت   ما ا جز  االمير حرنون حنا من اصالحاا ادارية واقتصادية  ا معظ  المالد التا ما ا
 ما ا من اه  االسماب ل    الدلوة. 

   ن ولالالا ام الال  مالالراو مىالالك ولىمالالرة الثا يالالةوقمالالل م الالادرة االميالالر حرنالالون حنالالا الالالمالد لرريالالة م مالالو صالالا
لطالا مىالك  ا   ترك مع ما  مر.و (211)احمد ميتمجا مسالدا" ل   االمير ،وجعل صراسان والعراقالدارة 

 .(211)الجوي ا
 ة ا  مدي ال هوالمو واتمال استعد الستقمال  ون حنا من مقامىة م موصاناالمير حرن ةمعد لودو 
قالالا  ل الال   الالا وسالالط الحقالالول صيمالالة مالالن ال سالاليج  ا، معالالد ان وصالالىت  االصمالالار موصالالول   الالالا ه الالاكطالالوا 

ومالالان م موصالالان قالالد امالالر االميالالر حرنالالون حنالالا م قامالالة هالال    المالالزرمم ما الالا م الالف الاقالالراء ومجمالالل االمالالراء
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ميايالالالالالالة ،  جمالالالالالالل اسالالالالالالات ة الاالالالالالالن والمعر الالالالالالة واستخالالالالالالاره   الالالالالالا " ألصيالالالالالال  هوالمالالالالالالوتمريمالالالالالالاالصيمالالالالالالة والالالالالالالدادها 
،  امالالدلوا  الالا صالال ع ا  واسالالتعان أل خالالائ ا معالالدد مالالن العمالالال المالالاهرين ممالالن جىالالم   مالالن صالال عاءالدادها،

،  مان ظاهرها مماط  ا من حيث الجودة والع اية  ا الص ل، مخمل رائل ، ا  ما ا مرلاة من طمقتين
االلالالوان  ي الالا، وامتالالازا ممتا ت الالا محيالالث تعجالالز القالالوارض لالالن التالال ثير  ي الالا،  ما الالا تطامقالالا ال قالالوم و ا  

 .(212) اا قمٍة م همة سمارها تخم  الخما
. نير ا   سرلان (213)والرسل  و د لزيارت  لددا  من الو ود، وقد استقر هوالمو  ي ا ايا  لدة 

ممالا أخالالر ا  –رنالالون حنالا مالالادة لمارت الالا مالا نادرهالا متوج الالا  الالا حديقالالة الم صالورية والتالا قالالا  االميالر ا
وه الاك أقامالا ساليداا االميالر  .(212)معد ان دتمرا مى الا تقريمالا ،   الدا  الا نايالة الجمالال وال زهالة –ح اا  

ارنالالالون حنالالالا ومع الالالن الصواجالالالة لالالالز الالالالدين طالالالاهر وليمالالالة  مميالالالرة لالالالما اصالالال اف متعالالالددة مالالالن المالالال موالا 
.ومعالالالد ا ت الالالاء هالالال ا (216)الحتاالالالال مميالالالر لىالالالا خالالالر   .  لالالالال  لالالالن اقالالالامت ن(215)امرامالالالا" لالالال   والمخالالالروماا

.ومالن صالالل سالرد هال   االحالداث (216)االحتاال نادر هوالمو واتمال  حديقة الم صورية  ا اليالو  الثالا ا
 جالالد ان االميالالر ارنالالون حنالالا مالالان لىالالا لالقالالاا متي الالة مالالل هوالمالالو يسالالودها الوئالالا  واالحتالالرا  المتمالالادل، 

 ظرا  لما امدا  ل  من احترا  وتمري . حظا مرلا  ومرلايت  ل  وتمريم   
ان اال جالالالازاا السياسالالالية واالداريالالالة واالقتصالالالادية التالالالا حقق الالالا االميالالالر حرنالالالون حنالالالا طالالالوال هالالال   
الس ين التا قلاها  ا صدمة صا اا الم ول مصىصا" ومتاا يا" مالن اجالل مسالب رلالاه  واحتالرام   لال  

اا ي  من اجل اسعاده  وتحقيالق العالدل حب ال اا ل  لتما حظا م  من  لال" لن ،وتقديره  لج ود  
يتمتالل مال  مالن قالدراا وماالاءة سياسالية واداريالة واقتصالادية ، ل ال ا  ل الظى  ل    ،مان مسمب مامي    ور 

  .(211)) اخت ر مقامىيات  المالية حامما  لىا صراسان( م  من ا  وصف    و يستحق ما
 : اوفاة االمير آرغون آغ* 

ا الالا اهال  ، وسوف  خير ه ال خارت ا لس ة و اة االمير حرنون حنا ا ااصتىاا المصادر التاريصية 
 لك . ن لن  و ما اورد  المررص

 الالا الصالالاما والعخالالرين مالالن خالال ر  و    قالالد اخالالارا معالالض المصالالادر التاريصيالالة الالالا ا الال  تالالو ا
، ويمالدو ان (261)1261هالال  666. و مر ا   تو ا س ة (261) 1262هال   663س ة من   (216)الحجة  

 االول أقرب الا الصواب الجماع المصادر التاريصية لىي . الرأو
 ( 1211-1262هال( )611-663)ا يع ا ان و ات  ما ا  ا ل د اماقا صان من هوالمووه  

،  قد  تمر ا ال  تالو ا قالرب مدي الة  و تو ا  ي  الممان ال.واصتىف المررصون ايلا"  ا تحديد اس  (262)
 ال مال ا ا . وامالا(262)الا ا ال  تالو ا  الا أحالد حقالول مدي الة طالوا، مي ما اخار احد المررصين (263)طوا
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مالر ايلالا" ا ال  دت الن . و (265)مالان الواقعالة   الا مدي الة طالوامحددا"مدقة ا   تو ا  ا مروج رادمر  قد  
 .(266)ه اك

الرامعالالة  ىالا صراسالالان ، وتالزوج ام تالال وقالد اصالالم  ام ال   الالوروز ومعالالد و الاة اميالال    ائمالا  فماقالالا صالالان ل
تالالا سالالار لىالالا   ج الالا االميالالر .وهالال ا يرمالالد ل الالا ان السالاليرة الحسالال ة ال(266)دلا ط الالا جواالتالالا  ما الالا تالال

 اتماع ام ائال    جال لك اوالد  من معد  ، وصير دليل لىا  ا  لصالح  ولصال  ا قد أثمرا صير حرنون حن
 . معد و ات   ا االدارة والسياسة

 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 -الخاتمة   -                                 

الحمالالالد هلل رب العالالالالمين والصالالالالة والسالالالال  لىالالالا الرسالالالول المالالالري  محمالالالد ولىالالالا حلالالال  وصالالالحم  المالالالرا  
 أجمعين.

امدات من صالل ا لىا أن االممراطورية الم ولية ل  تمن قائمة لىا م مة مان لدراستا ه    تائج 
مالال ا مالال  مالالن االمالالراء الم الالول ممالالن  ج الالود  رديالالة، مالالل ترمالالزا لىالالا أسالالا وارمالالان الج الالود المم ولالالة لعالالدٍد ال

 .وامرائ   الى وا الوالء والطالة لمعظ  صا اا الم ول
ا وارتقالالاء  لسالالى  نالالوتوصالالىا مالالن صالالالل دراسالالتا هالال   الالالا ان ال جالالا  الالال و حققالال  االميالالر حرنالالون ح

  ال ة مم تال  مالن تحقيالق طموحاتال ، ل ال ا واقتصالادية  وسياسالية ة ظرا  لمالا يمتىمال  مالن قالدراا اداريال المجد مان
م موصالالان  ، وحظالالا متقالالديروارمي الالا صالالاتون، و الالال الجالالاب ميالالوك صالالان مالالدل  اومتالالاو صالالان وزوجتالال  تحظالالا 
لىا تحقيالق اا  سالد  ه  ، مميرة ".ومان لما يمتىم  من معر ة  ا المتامة والصط االوي ورو اهميةوهوالمو
ر  الا ارتقالاء صان دور مميالومان لتوارمي ا صاتون زوجة اومتاو مسب ثقة االمراء الم ول وصا ات  ،اهدا   و 

لمرامز واهم ا، الساليما معالد ان أومىالا اليال  ادارة أقىالي  صراسالان ومالدن لالدة،  ظالرا  ا ألىا ااالمير حرنون حن
 لثقت ا م  ومقدرات .

 وقد حر  االمير حرنون حنا لىا حلور االجتمالاا التا مان يعقدها الم ول ال تصالاب صا الا   
؛ وليمالون  الا مثالل هال   االجتمالالاا هميالة وجالود م الدرام   ظرا" ان ،ل  ، مثل حال تتويج ميوك ص جديدا"

قالالديره  ل ،وهالال ا وللالالمان احتالالرام   وت ،ومسالالب ودهالال ، الالا مقدمالالة الحالالالرين والمريالالدين ل الال  ل يالالل رلالالاه  
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لىا م ح  حا زا  اممر لىالا الملالا لتحقيالق طموحاتال ، مالن صالالل ت ييالده  لال  وتقالديره  سالد مدور   االمر
   ل  .لقدرات  وألصالص

تممن  ا ما لمست  من  ااالمير حرنون حنا جزها التا  واالقتصادية همية اال جازاا االداريةان ا
ر ل الظى  لن الرلية وتصايف اللرائب لن ماهى  ، ومعاقمة من يىحق  ل تائج ايجامية تولحا من صال

  موقا  االيجاما من ماتمال  من صالل ا ما الحظ امة لامة ال اا واحترام   ل ، وه ا ممحاال ى م    حظ
 لال  لن اهتمام  ممجال العمران والم الاء والال و و الحق الظى  مالرلية . خرف الدين الصوارزما الووزير  

 .من المدن ونيرها خمل لدد من مدن المخرق االسالما مثل طوا
لالالا ا مالت قالالل والسالالار مالالن مدي الالة اتولالال  ل الالا اهتمالالا  االميالالر حرنالالون حنالال لالالك  قالالدو لالالال" لالالن مالالل  

اصالرى الدرامال  م هميالة ادارت الا م اسال ، وللالمان االمالن واالسالتقرار ألهى الا ، ولمتامعالة مالدى التالزا   وامال   ي الا 
 .سما  ا ، ومعاقمة المقصرين م   م وامر  ، وممدى تطميق   لىعدالة مين 

وتولالال  ل الالا ايلالالا"ما تعالالرض لالال  االميالالر حرنالالون حنالالا مالالن محالالاوالا لالطاحالالة مالال  مالالن صالالالل تالالدمير 
، لالالال  ولىالالا يالالالد لالالدد مالالالن االمالالراء الم الالالول الم رلالالين والحاقالالالدين  ظالالرا" لولالالالع  الحالالد لتجالالالاوزات    الدسالالائا

 وتحديد صالحيات   السيما اولئك ال ين الحقوا اال ى معامة ال اا والروا ممصالح  .
 
 
 
 
 
 هوامش البحث:* 

قاوان، أو آقايان، وذكر انه كان :هي كلمة مغولية معناها االخ االكبر، وُتكتب احيانًا آقا آن أو آ-آغا –آقا أو  .9
ُيطلق كلقب عام على شيوخ االكـراد وكبـارهم كمـا يسـتدل علـى ذلـ  مـن نقـودهم، وذكـر انـه لقـب تركـي معنـاه 

واالخ الكبير. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: الجـويني، عـالن الـدين عطـا ملـ  بـن ب ـان الـدين االسيد أو اآلمير 
عـن الصارسـية وقارنـه بالنسـخة االنكليزيـة: د. محمـد التـونجي، دار محمد بن محمد، تاريخ ج انكشاي، نقلـه 

؛ ال مـذاني، جـاما التـواريخ، 391، هامش ص3، ح3م ،9طم، 9115هـ/  9335المالح للطباعة والنشر، 
، ترجمــة: محمــد صــادق نشــ ا ومحمــد موســى هنــداوي وفــلاد عبــد المعطــي الصــياد، راجعــه وقــدم لــه: يحيــى 

وهــامش  31وهــامش ص 31، هــامش ص9، ح3ب العربيــة، القــاهرة، بــال. ا ، مالخشــاب، دار احيــان الكتــ
؛ الباشــا، د. حســن، االلقــاب االســالمية فــي التــاريخ والوثــائق واالثــار، الــدار الصنيــة للنشــر والتوزيــا، 53ص

؛الش ابي، د. قتيبة، معجم القاب ارباب السلطان في الدولة االسالمية 991م، ص9111هـ/ 9331القاهرة، 
 . 33، ص9115لعصر الراشدي حتى بداياا القرن العشرين، منشوراا وزارة الثقافة، دمشق، من ا
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 : وكلمـــة اويـــراا تعنـــي باللغـــة التركيـــة -او العويراتيـــة –اوراا  -او -ايـــراا-او -اويـــراد-اوقبيلـــة االويـــراا   .3
 ذا تشـعبوا الـى ُشـعب عـدةاذ كان عددهم كبيرا" جدًا، ل، من اهم القبائل المغولية وهي واحدةالحصان الرمادي،

وُتعد هذه القبيلة من قبائل مغـول الغابـاا، ل ـذا ذكـر ب ن ـا ُتعـدة قبيلـًة بدائيـة جـدًا،وعلى الـرغم مـن ذلـ  فقـد ،
، فقـد كـان لكـل قـوم مـن اقـوام المغـول وقبـائل م ملـ  يرأسـ م مـن حيـث المبـدأ،  كان ل م ملـ  يـ تمرون بـ مره

، وقـد اشـت ر زعـيم -بكـي  –ن ل م زعمان ُيطلق علي م لقب بـاكي أو ،وكا-قان  –وكان يلقب بلقب خان أو 
 -أونــن  –قبيلــة االويــراا ب ــذا اللقب،وقــد اســتقرا قبيلــة االويــراا فــي المنطقــة الواقعــة بــين ن ــر أونــون أو 

Ononوقـد ذكـران م اسـتقروا بالتحديـد علـى الشـاطب الغربـي لبحيـرة بايكـال،في   ، وبحيرة بايكال فـي منغوليـا،
 –ن اشارا بعـ  المصـادر التاريخيـة الـى ان قبيلـة االويـراا قـد أسـتقرا فـي منطقـة ينـابيا ن ـر ينيسـي حي

Yenisei-  قبيلـة االويـراا جـارة قبيلـة النايمـان ، كانـا -أي منطقة االن ار الثمانيـة –سه كيزموره ن  –أو
ائل القيرغيز التركية في شمال ، بينما استقرا قب من ج ة الشمال، والى الجنوب من م عاشا قبائل المركييا

قبيلــة االويراا،امــا لغــت م فكانــا تختلــ  قلــياًل عــن لغــة القبائــل المغوليــة االخــره المجــاورة ل ــا،وذكران هــذه 
، لقد خضعا قبيلة االويراا  ، أما ديانت م ف ي الديانة الوثنية الشامانيةالقبيلة كانوا يتكلمون اللغة المغولية 

ن وقصــا ضــده مــدة قصــيرة، فســرعان مــا استســلما لــه وقــدما لــه فــرو  الــوالن لســلطة جنكيــز خــان بعــد أ
ابن كثير، عماد الدين ابو الصدا اسماعيل بن عمر، البدايـة والن ايـة فـي  لمزيد من التصاصيل ان ر: والطاعة.

، 93، ج9هـــ، ط 9331التــاريخ، تحقيــق: د. علــي شــيري، طبــا ونشــر: دار احيــان التــراث العربــي، بيــروا، 
؛ ابن خلـدون، عبـد الـرحمن بـن محمـد،  933، ص9، ج3، تاريخ ج انكشاي ، م؛ الجويني335ش صهام

العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان االكبر، دار احيان 
شـيرازي، اديـب ال ؛537-536، ص5التراث العربي، نشر ملسسة االعلمي للمطبوعـاا، بيـروا، بـال. ا، ج

شر  الدين عبد اهلل بن فضل اهلل، تاريخ وصا  الحضرة، تحرير: عبد المحمد آيتـي، انتشـاراا بنيـاد فرهنـ  
ميرخواند، محمد بن سيد برهان الدين خواوند شاه، تـاريخ روضـه الصـصا،  ؛ 331، ص3هـ، م 9336ايران، 

، 5هــ، م9331كتابصروشـي اه، ت ـران،شيوه شرو نكارش كـم ن يـر در ادبيـاا فارسـى در سـده ن ـم هجـره، 
فاسيلي فالديميروفتش ، تـاريخ التـر  فـي آسـيا الوسـطى، ترجمـة: د. احمـد سـعيد بارتولد، ؛ 59وص 33ص

فـامبره، ارمينـو ، ؛ 953، ص سليمان، راجعـه: ابـراهيم صـبري، مكتبـة االنجلـو المصـرية، مصـر، بـال. ا،
ترجمه وعلق عليه: د. احمـد محمـود السـاداتي، راجعـه  تاريخ بخاره منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر،

؛ اقبــال، 963ية، القــاهرة، بــال. ا، هــامش صوقــدم لــه: د. يحيــى الخشــاب، مطــابا شــركة االعالنــاا الشــرق
 -م133هــ/  335عبا ، تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولـة الطاهريـة حتـى ن ايـة الدولـة القاجاريـة 

ن الصارسية وقدم له وعلق عليـه: د. محمـد عـالن الـدين منصـور، راجعـه: أ. د. م، نقله ع9155هـ/  9333
؛ اقبال، عبـا ،  336م، هامش ص 9111السباعي محمد السباعي،دار الثقافة والنشر والتوزيا، القاهرة، 

تاريخ المغول منذ حملة جنكيـز خـان حتـى قيـام الدولـة التيموريـة، ترجمـة: د. عبـد الوهـاب علرـوب، اصـداراا 
؛ اقبـال، عبـا ، تـاريخ 31م ، ص3333هــ/ 9333المجما الثقافي، ابـو  بـي، االمـاراا العربيـة المتحـدة، 

ايران منذ حملة جنكيز خـان حتـى قيـام الدولـة التيموريـة، ترجمـة: د. عبـد الوهـاب علرـوب، اصـداراا المجمـا 
اد، فـلاد عبـد المعطـي، الصـي؛ 336م ، ص3333هــ/  9333الثقافي، ابـو  بـي، االمـاراا العربيـة المتحـدة،

العرينـــي، د. الســـيد البـــاز، ؛ 31المغـــول فـــي التـــاريخ، دار الن ضـــة العربيـــة، بيـــروا، لبنـــان، بـــال . ا، ص
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القزاز،د. محمد ؛ 31وص33م،ص 9116هـ/  9336المغول، دار الن ضة العربية للطباعة والنشر، بيروا،
مغولية، مطبعة القضـان،النج ، سـاعدا جامعـة صالح داود، الحياة السياسية في العراق في ع د السيطرة ال

؛ ف مي،د.عبد السالم عبد العزيز،تـاريخ الدولـة  ؛5م،هامش ص9173هـ/  9319بغداد على طبعه، بغداد، 
 . 93-93،ص9119المغولية في ايران،دار المعار ،القاهرة،

ــــاريخ ج انكشــــاي،م .3 البــــاز،المغول، العريني،د.الســــيد  ؛677بارتولد،تركســــتان،ص ؛933ص،3ج،3الجويني،ت
 .911ص

 .933ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .3

وهم اترا  الشرق، كـانوا يسـكنون المنـاطق الواقعـة بـين مـدينتي ،الكتابة والخط االوريغوري: نسبة الى األويغور .5
ام المتمدنـة وتور، وهم اكثر االقوام التركية تمدنًا، اذ كانوا واسطة االرتباط بين االقـو  –قرا اقورم  –قرا قوم أو 

مـــن االيـــرانيين والصـــينيين وال نـــود، وقـــد اعتنقـــوا ديانـــاا عـــدة من ـــا البوذيـــة والمانويـــة والمســـيحية ومـــن م 
الزرادشتيون ومن م من كان يعبد الشم ، وقد اعتنق ملكم المانوية ولقب بلقب " م  ر ماني "، وقد حص ا 

) قاغان(، وهم تسـا قبائـل، أسسـوا ل ـم دولـة فـي  بع  تعاليم المانوية باللغة االوريغورية،لقب اميرهم بلقب
م، وقـد  735هــ/  931م، أنتقـل الحكـم فـي بـالد المغـول الـي م سـنة  93هــ/  1آسيا الوسـطى حتـى القـرن 

م، فاقام األويغور الذين طردوا مـن بـالد المغـول مملكتـين  133هـ/  336قضى القيرغيز على األويغور سنة 
بـالق(، وقـرا  –بـالي(( أو ) بـش  –ملكة الثانية فقد ت سسا فـي مدينـة ) بـيش االولى في ) كن جو(، اما الم

هـــ/  5وق  م 93هـــ/  3خواجــه، وقــد بقيــا قائمــة حتــى ع ــد المغــول، اعتنــق االويغــور االســالم فــي القــرن 
خـط  هي اللغة التركية القديمة ،وهي عبارة عنو االويغورية  فكانوا يكتبون باللغة الكتابةاماطريقت م في م،99

ينحدر من الشكل الروني لالبجدية السامية التي يقوم على اساس ا الخط الالتيني، وهذه االبجدية عبـارة عـن 
وضــا االحــاد قبــل العشــراا مــثاًل) واحــد وعشــرون( بــدل ) احــد عشــر(، فــالرقم واحــد معنــاه واحــد فــي اتجــاه 

 ؛ بروكلمـان، كـارل،56 -35ر ، صالعشرين أي احد عشر. لمزيد من التصاصيل ان ـر:  بارتولـد، تـاريخ التـ
تــاريخ الشــعوب االســالمية واالمبراطوريــة العربيــة وانحالل ــا، ترجمــة: نبيــه امــين فــار  ومنيــر البعلبكــي، دار 

ـــروا، ط ـــين، بي ـــم للمالي ـــي ع ـــد 377ص -376، ص3، ج م9169، 3العل ـــران ف ـــر، اي ؛ كريستنســـن، ارث
عــزام، مطبعــة لجنــة التــ لي  والترجمــة والنشــر،  الساســانيين، ترجمــة: يحيــى الخشــاب، راجعــه: عبــد الوهــاب

تـاريخ ادبيـاا در ايـران، از ميانـه قـرن بـنجم تـا اغـا ،  بيح اهلل؛ صصا، دكتر ذ913ص -913م، ص9157
احمـد كمـال الدين،السـالجقة فـي ؛حلمـي، 19هــ،ص9331زقرن مصتم بجره، كتابصروشـى ابـن سـينا، ت ـران، 

 -بارتولــد، التــر  ؛ 957،ص9م، ط9175هـــ/ 9315لنشــر والتوزيــا،التــاريخ والحضــارة،دارالبحوث العلميــة ل
، يصدرها باللغة العربية: احمد الشـنتناوي إلمامة تاريخية وجنسية، بحث منشور في دائرة المعار  االسالمية

، وابــراهيم زكــي، ود. عبــد الحميــد يــون ، يراجع ــا مــن قبــل وزارة المعــار : د. محمــد م ــدي عــالم، بــال. ا
 .   39 -31التر ، ص، مادة 5مج

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .6
 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .7

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .1
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بالد الخطا: وهم احده القبائل التركية الوثنية، نزحوا من بالدهم في بالد الخطـا وهـي القسـم الثالـث مـن مملكـة  .1
اطورية في الصين بعد ان طردت م اسرة كين الحاكمة في الصـين فلجـ وا الـى تركسـتان توران واسسوا ل م امبر 

واســتوطنوا مــدن اخــره مثــل كاشــغر وخــتن وبالســاغون، واصــبحا مركــزًا ل ــم، وكــان اميــر تلــ  الــبالد ضــعيصًا 
اتــه، فخلعتــه قبائــل التــر  فبعــث الــى كورخــان الخطــا طالبــًا مســاعدته فلبــى ندائــه وضــم بالســاغون الــى ممتلك

ليـو( أو )  -اطلق عليه المغول اسم قراخطاي أو قطاي اوختا، امـا الصـينيون فقـد اطلقـوا علـي م اسـم) سـي 
ليانو( اعتنق الخطا دياناا عدة من ا البوذية والمانوية والمجوسية والمسيحية وغيرها، انت ا دولـت م  –سي 
ــوك م المــدعو ) تشــي  9393هـــ/  693ســنة  ــو  –م، بمــوا اخــر ل ــو( –ل ــد مــن التصاصــيل ان ــر: ك . لمزي

الن امي العروضي السمرقندي، احمد بن عمر بن علي، ج ار مقالـة) المقـاالا االربـا(، فـي الكتابـة والشـعر 
والنجوم والطـب، وعليـه خالصـة وحواشـي العالمـة: محمـد عبـد الوهـاب القزوينـي، ترجمـة: عبـد الوهـاب عـزام 

 -937، ص9م، ط 9131هـــ/  9361النشــر، القــاهرة، ويحيــى الخشــاب، مطبعــة لجنــة التــ لي  والترجمــة و 
انكليسـى، مطبعـة  بسعى واهتمام وتصحيح: ادوارد بـروز ؛ عوفي، سديد الدين محمد، لباب االلباب،931ص

؛ ابــن االثيــر، ابــو الحســن علــي بــن ابــي الكــرم 335وص 339وص 333ص -339، ص9بريــل، ليــدن، ج
يخ، تحقيـق وتصـحيح: د. محمـد يوسـ  الـدقاق، دار الكتـب محمد بن محمد بن عبد الكريم، الكامل فـي التـار 

ـــال. ا، ج ـــروا، ب ـــة، بي ؛ 333ص -331، ص93وج 333وص  333ص -339وص 391، ص1العلمي
، 9، ج3؛ ال مـــذاني، جـــاما التـــواريخ، ، مـــج336ص -331، ص3، ج9الجـــويني، تـــاريخ ج انكشـــاي، م

بــد اهلل بــن عبــد محمــد ابــو ع ؛ ابــن بطوطــة939وص 991ص -997وص 995وص 999ص -993ص
ــاني،  ــي المنتصــر الكت ــة الن ــار فــي غرائــب االمصــار وعجائــب االســصار، تحقيــق: د. عل ــن محمــد، تحص اهلل ب

احمــد بــن علــي، صــبح  ؛ القلقشــندي،533، ص3ج، مــ9115هـــ/  9335، 3ملسســة الرســالة، بيــروا، ط
للتـ لي  والترجمـة والطباعـة االعشى في صناعة االنشا، وزارة الثقافـة واالرشـاد القـومي، الملسسـة المصـرية 

 . 593 -317، ص3،ج والنشر، مطابا كوستاتسوما  وشركاه، القاهرة، بال. ا

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .93

اسم اقليم، وهي بالد واسـعة، اول حـدودها ممـا يلـي العـراق، واخـر حـدودها ال نـد وطخارسـتان وغزنـة  خراسان: .99
عدة من ا نيسابور، هراة، مرو، بلـخ، الطالقـان، نسـا، ابيـورد، سـرخ ،  اً ر وكو  اً وسجستان وكرمان، تضم مدن

وما يتخلل ذل  من المـدن، وفـي خراسـان اجـود انـواو الـدواب والرقيـق واالطعمـة والملبـو  وسـائر مـا يحتـاج 
اليه النا ، فانص  الـدواب مـن بلـخ، واجـود انـواو ثيـاب القطـن واالبريسـم فـي نيسـابور ومـرو، واجـود انـواو 
البز في مرو، وانجب اهل خراسان واكثر علمائ م من بلخ ومرو في الصقه والـدين والن ـر والكـالم. لمزيـد مـن 
التصاصيل ان ر: االصطخري،ابو اسحاق ابراهيم بن محمد، مسال  الممال ، بريل، ليدن، دار صـادر، بيـروا، 

 ، بريــل، ليــدن، دار ؛ ابــن حوقــل، ابــو القاســم النصــيبي، صــورة االر  316ص -353، ص3م ج  9137
؛  الحمـوي،  ابـو عبـد اهلل يـاقوا بـن عبـد اهلل، معجـم 351ص -336، ص3م ، ج 9131صادر، بيروا، 

 .  353ص -353، ص3البلدان، دار الصكر، بيروا، بال. ا ،ج

كبـر االمير ادكو تيمور:معنى اسمه باللغة المغولية الحديد الجيد ،كان من اتباو االمير باتو خان، هو االبـن اال  .93
لالمير جنتيمور والي خراسان ومازندران،وقد حاول وبتشجيا من عدد من خصـوم االميـر كوركـوز لاليقـاو بـه 
ــر  ــاالفتراناا ضــد االمي ــة ب ــاي خــان مليئ ــى اوكت ــى ارســال رســول ال ــاتصق مع ــم عل ــه، ف ــة ابي ــة بوالي والمطالب
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حقيق مع م،غير ان اوكتاي خان كوركوز،وبعد التحقيق في صحة ذل  اكتش  اوكتاي خان مكيدت م وبدأ بالت
لصـلح بـين اكرامـًا لالميـر بـاتو خان،وعقـد اقرر ارساله الى االمير باتو خان ليقرر مصيره،غير انـه عصـا عنـه 

 936،هــامش ص9،ج3الطــرفين دون اراقــة الدمان.لمزيــد مــن التصاصــيل ان ر:الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي،م
لتواريخ،ترجمة:محمد صـادق نشـ ا،محمد موسـى هنـداوي ،رشيد الدين فضل اهلل، جاما ا؛ال مذاني939وص

ــة،القاهرة،بال. ا،الجــزن  ــب العربي ــان الكت ــه:يحيى الخشــاب،دار احي ــدم ل ــد المعطــى الصــياد،راجعه وق وفــلاد عب
الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان من اوكتاي قاآن الى تيمور قاآن، نقل ا الـى العربيـة:د. فـلاد عبـد المعطـي 

 م9،9113لـــه:د. يحيـــى الخشـــاب، دار الن ضـــة العربيـــة للطباعـــة والنشـــر،بيروا،ط الصـــياد، راجعـــه وقـــدم
تركســـتان مـــن الصـــتح العربـــي حتـــى الغـــزو  ؛بارتولـــد،911؛اقبـــال، عبـــا ، تـــاريخ المغـــول،ص73 -61ص،

المغولي، ترجمة:صالح الدين عثمان هاشم،اشر  على طبعـه قسـم التـراث العربـي، المجلـ  الـوطني للثقافـة 
،الدولة الخوارزمية والمغـول،غزو ؛حمدي، حاف  احمد911، صم9119هـ/  9339داب،الكويا،والصنون واال

جنكيــز خــان للعــالم االســالمي،واثاره السياســية والدينيــة واالقتصــادية والثقافيــة،ملتزم الطبــا والنشــر:دار الصكــر 
 . 331م، ص9131العربي،مطبعة االعتماد، مصر، 

م(،  9333 -9331هــ(/ )  639 -637ومازندران فـي ع ـد المغـول) االمير كوركوز: هو احد امران خراسان .93
بالي( اربعة فراسخ اسم ا يرلي( في بالد االويغور، اعتنق االسـالم  –مسقط رأسه قرية صغيرة تبعد عن بيش 

قبل وفاته، قام باصالحاا ادارية عدة، أجريا له محاكمة بسبب تجاوزاا عدة اقترف ا ضد المغول، فـ قر قـرا 
ــــد مــــن التصاصــــيل ان ر:الجــــويني، تــــاريخ ج انكشــــاي، ماغــــول ب  931ص -933، ص3، ج3قتلــــه. لمزي

 13وص 79ص -61؛ال مـذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان جنكيــز خــان،ص 973وص
 .911وص 917؛اقبال،عبا ،تاريخ المغول،ص919وص 963وص

ربقــا. ان ــر: ال مــذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن قو  –قربقــا، أو  –قوربغــا : دكــر اســمه بكتابــة ولصــ  اخــر هــو   .93
 .61الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص

شم  الدين كمركر : دكر اسمه بكتابة ولص  اخـر هـو شـم  الـدين كركـي. ان ـر: ال مـذاني، جـاما التـواريخ،  .95
 .61الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص

 .933ص،3ج، 3شاي، مالجويني، تاريخ ج انكلمزيد من التصاصيل ان ر : .96

 .933-939ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .97

 .939ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .91

 .911وص 911تاريخ المغول، ص .91

الشحنة:  كانا هذه الو يصة شائعة في البالد االسالمية،، وقد استحدث ا السالجقة ،ويعـين صـاحب ا بـ مر مـن  .33
ن الـى و يصـة الحـاكم العسـكري أو مـدير شـرطة، اال ان ـا صـارا فـي السلطان السلجوقي ، وهي أقرب ما تكو

الع د االيلخاني تمثل بالنسبة الى شحنة بغداد أو العراق مما  نسمية االن القائد العام للقواا المسلحة الـذي 
بـة كان من اهم واجباته المحاف ة على االمن العام في العراق مثل القضان على الثوراا واعمال الشغب ومراق

صاحب الديوان أي حاكم العراق لضمان والئه للدولة االيلخانية، واصبح الشحنة عين السلطان على رلوسـان 
ادارة العــراق مــن المــو صين المــدنيين، و ــل امــر هــذه الو يصــة بايــدي المغــول بصــورة عامــة الــى آخــر الع ــد 

عـدم ثقـة السـلطان االيلخـاني بغيـر  االيلخاني، ويبدو ان سبب اسنادها الـى المغـول يعـود الـى اهميت ـا، والـى
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ابنان جنسه من المغول فيمـا يتعلـق بـاالمور العسـكرية، وقـد كـان صـاحب هـذه الو يصـة يـدعى احيانـًا شـحنة 
الجزن الخـاص ،ه الو يصة واهـم مـن تقلـدها ان ر:ال مـذاني، جـاما التـواريخالعراق.لمزيد من التصاصيل عن هذ

فــلاد عبــد المعطــي الصــياد، الــدار الثقافيــة للنشــر، القاهرة،دارالنصــر بتــاريخ غــازان خــان، دراســة وترجمــة: د. 
؛ابن الصوطي ، عماد الدين ابـو الصضـل 963هامش صم،3333هـ/ 9333، 9للطباعة االسالمية،القاهرة، ط

عبد الرزاق بـن تـاج الـدين احمـد ، الحـوادث الجامعـة والتجـارب النافعـة فـي المائـة السابعة،تصـحيح وتعليـق: 
 977هـــ ،ص 9359مصــطصى جــواد، ُعنيــا بطبعــه المكتبــة العربيــة، بغداد،ومطبعــة الصــراا، بغــداد،االســتاذ 

؛ابن الن ام الحسيني، محمد بن محمد بن محمد بن عبد اهلل ، العراضة في  353وص 333،وص971وص
داد ، الحكاية السلجوقية ، ترجمة وتحقيق : عبد المنعم محمد حسنين ،و د. حسين امين ، مطبعة جامعة بغ

/ هــ9337ي،دار الشلون الثقافيـة ، ؛امين، حسين،تاريخ العراق في العصر السلجوق37، ص9171بغداد ، 
هـــ/  736 -656؛خصــبا ، د. جعصــر حســين، العــراق فــي ع ــد المغــول االيلخــانيين  76، ص3م،ط3336
ســاعدا جامعــة  االحــوال االجتماعية،مطبعــة العــاني، -م،الصتح،االدارة،االحــوال االقتصــادية9335 -9351

؛ القـزاز، د. محمـد صــالح داود، الحيـاة السياسـية فــي 76ص -75،ص9،ط9161بغـداد علـى طبعـه، بغــداد،
هــ/  731 -656حكومة المغـول  –؛ العزاوي، عبا ، تاريخ العراق بين االحتاللين 933العراق، هامش ص

 333، ص9جم،9153هـ/ 9353، 9م، مطبعة بغداد، بغداد، ط9331 -9351

 .939ص ،3ج،3، تاريخ ج انكشاي، مالجويني .39

ه العبارة في اللغة التركيـة البيـا الع ـيم، وفـي اللغةالمغوليـة تعنـي كـل مكـان مـن معسـكر ي هذاي : تعن –ال(  .33
 .391، هامش ص3، ج3، م931، هامش ص9، ج3جغتاي. ان ر: الجويني، تاريخ ج انكشاي، م

ن المــدعو جنتمــور ، كانــا فاطمــة خــاتون حاجبــة شــر  الــدين الخــوارزمي: كــان وزيــر والــي خراســان ومازنــدرا .33
تواركينا خانون زوجة اوكتاي خان، قـد كسـبته الـى جانب ـا، اال ان االميـر كوركـوز الـذي تـولى واليـة خراسـان 
فيما بعد قد تصده له وعزله من منصب الوزارة وعين بداًل عنه اصيل الروغدي، ومن ثم قام كوركـوز بسـجن 

ضـمن ممالـ  خراسـان  آغارغون آثم دخل فيما بعد في خدمة االمير ل سراحه، شر  الدين حتى اطلق المغو
ا بداًل عنـه الخواجـه فخـر الـدين ب شـتي غرغون آآحتى وفاته، فعين االمير  ومازندران، وبقي في منصبه هذا

ـــاريخ ج انكشـــاي، م ـــد مـــن التصاصـــيل ان ـــر: الجـــويني، ت ـــاب. لمزي ـــر الكت  939ص -933، ص3، ج3كبي
؛ ال مــــذاني، جــــاما 913ص -963وص 933وص 931وص 936ص -935وص 933وص 936وص

؛ ميـر خوانـد، تـاريخ روضـة 919وص 61وص 61التواريخ، الجـزن الخـاص بتـاريخ خلصـان جنكيـز خـان، ص
غياث الدين بن همام الدين الحسيني، تاريخ حبيب السـير فـي  ؛ خواند مير917ص -913، ص5الصصا، ج

؛اقبــال، 51، ص3،مهـــ9333خانــه خيــام، خيابــان ،ناصــر خســرو،ت ران،اخبــار افــراد بشــر، از انتشــاراا كتاب
 . 916عبا ، تاريخ المغول ،ص

 .939ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .33

 .677بارتولد، تركستان، ص  .35

 .335المغول، ص .36

 تواركينـا خـاتون: هـي زوجـة اوكتـاي خـان الكبـره، تميـزا بالحصـانة والحكمـة والـدهان، والكصـانة، تولـا امـور  .37
م( حتــى يحــين موعــد االجتمــاو 9336 -9339هـــ(/) 633-631المغــول بعــد وفــاة زوج ــا خــالل المــدة ) 
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الرسمي العام ألختيار خان جديد، فتولا ادارة البالد وبمساعدة اكصان العصر، حتى ال تختـل القـوانين القديمـة 
لــة، وجــذبا الي ــا قلــوب والحديثــة، وأثبتــا براعــة فــي متابعــة حكــم الخــان، فضــبطا امــور الــبالد بلطــ  وحي

االقويان بانواو االصطناو وال دايا والتح ، فانقـاد النـا  الـى اوامرهـا طوعـًا ورغبـة وانضـووا تحـا قوانين ـا، 
م. لمزيـد مـن 9331هــ/ 637وقد سعا جاهدة ليتولى ابن ا كيو  خان الحكم فتم ل ا ما ارادا، توفيا سنة 

؛ ال مــذاني، جــاما التــواريخ، 335ص -333ص،3ج، 9التصاصــيل ان ــر: الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م
ــز خــان، ص ــاريخ خلصــان جنكي ــاريخ المغــول، ص971ص -976الجــزن الخــاص بت ــال، عبــا ، ت  973؛ اقب

تلصيق االخبار وتلقيح االثار في وقـائا قـزان وبلغـار وملـو  التتـار، المطبعـة  ،9، ج؛ الرمزي، م،م، 973وص
؛ الصياد، د. فلاد عبد المعطي، المغول في 319وص 313،ص9131، 9الكريمية والحسينية، اورنبورغ، ط

 .911ص -911لسيد الباز،المغول،ص؛العريني،د.ا911وص 16وص 915التاريخ،ص

، حمـد اهلل بـن ؛ مسـتوفي قزوينـي،933ص ،3ج،3لمزيد مـن التصاصـيل ان ـر: الجـويني، تـاريخ ج انكشـاي، م .31
ميم الحواشي والص ار : دكتر حسين نوائى، ملسسـه ابي بكر بن احمد بن نصر، تاريخ كزيده، باهتمام وتص

؛ 916، ص5؛ ميـر خوانـد، تـاريخ روضـه الصـصا، م513، ص هــ9331طبا ومنشوراا امير كبير، ت ران، 
 .339حمدي، حاف  احمد، الدولة الخوارزمية ، ص  

ا آمـل زم، : وهـي مدينـة مشـ ورة تقـا غربـي ن ـر جيحـون، ويقـال ل ـ-أو اميـل -آمل –أو  –آمو  -آموية أو .31
آمل جيحون، وآمل الشط، وآمل المصازة، ألن بين ا وبـين مـرو رمـااًل صـعبة المسـال  ومصـازة أشـبه بالم الـ ، 

؛ 359ص -339، ص3في ا مياه جارية وزروو. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: ابـن حوقـل، صـورة االر ، ج
، 9ق االفاق،عـالم الكتـب، بيـروا، طاالدريسي ، ابـو عبـد اهلل محمـد بـن عبـد اهلل ، نزهـة المشـتاق فـي اختـرا

ـــدان، ج319، ص9م ، ج9111 ـــدين  ؛ ابـــو الصـــدا،51 -57، ص9؛ يـــاقوا الحمـــوي، معجـــم البل عمـــاد ال
تقــويم البلــدان، تقــويم البلــدان، اعتنــى بتصــحيحه وطبعــه: رينــود،  اســماعيل بــن الملــ  االفضــل نــور الــدين ،

 .335وص 333وص  69م، ص9133باري ،  والبارون ما  كوكين ديسالن، دار الطباعة السلطانية،

الكرج: نسبة الـى الكـرج هـم جيـل مـن النصـاره كـانوا يسـكنون فـي جبـال القبـق وبلـد السـرير وممـا يلـي مملكـة  .33
جيــزان، ملك ــم يســمى برزبــان ويعــر  بلــده هــذا بــالكرج وكــل ملــ  يلــي هــذه الــبالد يســمى برزبــان، ل ــم واليــة 

مدينة تقـا بـين همـذان واصـص ان فـي نصـ  الطريـق والـى همـدان  تنسب الي م ول م لغة خاصة ب م، والكرج
اول مــن مصــرها ابــو دلــ  القاســم بــن عيســى ،اقــرب، وفي ــا ابنيــة حســنة جليلــة وحمامــاا وعيــون ومنــابا 

نه والي ا قصده الشعران. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: المسـعودي ، ابـو الحسـن علـي بـن العجلي وجعل ا موط
الحســين بــن علي،مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ، تحقيــق : محــي الــدين عبــد الحميــد ، المكتبــة  العصــرية 

ــروا ، للطباعــة والنشــر و  ــا ، بي ــن الم ل ــل 913، ص9، ج م9111هـــ/9331التوزي ــو دلــ  مســعر ب ؛ اب
الرسالة الثانية البي دل ، نشـر وتحقيـق: بطـر ، بولغـاكو  وانـ  خالـدو ، ترجمـة وتعليـق: د.  الخزرجي،

؛ االصــطخري، مســال  الممالــ ، 73محمــد منيــر مرســى، عــالم الكتــب، مطبعــة مخيمــر، القــاهرة، بــال. ا، ص
يـدن، دار ؛ المقدسي، شم  الدين ابي عبد اهلل محمد، احسن التقاسيم فـي معرفـة االقـاليم، بريـل، ل911ص

؛ البكري، عبـد اهلل بـن عبـد العزيـز ،معجـم مـا اسـتعجم مـن اسـمان 313، ص3م ، ج9136صادر، بيروا، 
؛ 933، ص3م،ج9113هـــ/ 9333، 3الــبالد والمواضــا، تحقيــق: مصــطصى الســقا، عــالم الكتــب، بيــروا، ط

ـــاقوا الحمـــوي، معجـــم677وص 675، ص3االدريســـي، نزهـــة المشـــتاق، ج ـــدان، ج ؛ ي ؛  336، ص3البل
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حدود العالم من المشرق الى المغرب، اهتمام: د. منوج ر ستوده، ترجمـه مـن الصارسـية الـى  ملل  مج ول،
العربية: اسران سب ان فرحان القيسي، قدمت ا كمشروو ترجمة الى مجل  كلية اللغاا في جامعة بغـداد وهـو 

هــ/ 9333ليـة اللغـاا، جامعـة بغـداد، جزن من متطلباا نيل درجة الدبلوم العالي للترجمـة باللغـة الصارسـية، ك
 .995م، ص3333

 .339؛حمدي، حاف  احمد، الدولة الخوارزمية، ص933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .39

 .913جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .33

وهي  مدينة حصينة، ل ا ثالثة  جورجيا " حاليًا:  قصبت ا تصلي  تقا في اعالي ن ر الكر، ل ا سوران، –كرجستان  .33
ا ار  خصـبة كثيـرة الخيـراا رخيصـة االسـعار، 9ابواب، وفي ا حماماا عدة،  مالها حار مـن غيـر نـار، وهـي ذ

، 3يزيـد رخالهـا علـى سـائر البلـدان والنـواحي الخصـبة.لمزيد مـن التصاصـيل ان ـر : ابـن حوقـل، صــورة االر ، ج
 -375، ص3؛ المقدســـي، احســـن التقاســـيم  ، ج915ص؛ االصـــطخري، مســـال  الممالـــ ، 339ص -333ص
؛ مسـتوفي قزوينـي، نزهـة القلـوب، بـا مقابلـه وحواشـى  333وص -333؛ ابو الصدا، تقويم البلـدان، ص376ص

هــ، 9336خيابـان شـاه آبـاد،  -وتعليقاا وف ار : بكوشش محمد دبير سياقى، ناشر: كتابخانـه ط ـوره، ت ـران
ن الخالفــة الشــرقية، نقلــه الــى العربيــة واضــا  اليــه تعليقــاا بلدانيــة ؛ لســترنج، بلــدا931وص 931وص 15ص

م ،  9153هــ/  9373وتاريخية واثرية ووضا ف ارسه: بشير فرنسي  وكوركي  عواد، مطبعة الرابطة، بغـداد، 
 .396ص

 .911تاريخ المغول، ص .33

د مـا بـين الن ـرين مركـز الخالفـة العراق العجمي: المقصود به هـو اقلـيم الجبـال، فالسـالجقة بعـد سـيطرت م علـى بـال .35
ــ مر الخليصــة العباســية، فكــان اســم عــراق العجــم يتصــق مــا وضــع م هــذا،  العباســية نــالوا لقــب ســلطان العــراقين ب
وسرعان ما اصبح ثـاني هـذين العـراقين يـراد بـه اقلـيم الجبـال، حيـث كـان السـلطان السـلجوقي يقضـي مع ـم وقتـه 

اقعة حاليًا جنوبي غربي ط ران ومـا زال ُيعـر  ب سـم واليـة عـراق، وكـان اقلـيم فيه، ويشمل هذا االقليم المنطقة الو 
، همـذان، الـري، اصـص ان، يحـيط بعـراق العجـم مـن ج ـة -أي كرمنشـاه  –الجبال يشمل مدن عدة هـي قرميسـين 

ن الغرب اذربيجان، ومن ج ة الجنوب شين من بالد العراق وخوزستان ويحيط ب ا مـن ج ـة الشـرق مصـازة خراسـا
 -331وفار ، ومن الشمال بالد الديلم وقزوين والري. لمزيد مـن التصاصـيل ان ـر: ابـو الصـدا، تقـويم البلـدان، ص

 15وص 65وص 63وص 56وص 53ص – 59وص  1؛ مستوفي قزويني، نزهة القلوب، هامش ص393ص
ــــــة 333وص 333وص 973وص 931وص 936وص 937وص 937وص ــــــدان الخالف ــــــي، بل ؛ لســــــترنج، ك

 .  333 -333الشرقية، ص

 .335المغول، ص .36

مازنـدان: وهـي مدينـة تقـا فـي طبرســتان، وقاعـدت ا جرجـان، وهـي كثيـرة االمطـار، متصـلة الشــتان،  -مازنـدران أو   .37
وفـي وســط ا ن ــر يجــري، وتحــيط ب ــا الجبــال، فضــاًل عــن انتشــار الســ ول في ــا، ف ــي مدينــة جليلــة وســ لية فــي 

، 5نج. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: يـاقوا الحمـوي، معجـم البلـدان، جالوقا ذاته، ُيكثر في ا الجوز، وخشب الخلـ
 .  935، ص3؛ رازي ، هصا اقليم  ، ج311ص -316، ص3؛ القلقشندي، صبح االعشى، ح33ص

كرمان: وهي والية مش ورة وناحيـة كبيـرة ومعمـورة ل ـا قـره عـدة، وهـي منيعـة جليلـة، مـدينت ا الع مـى السـيرجان،  .31
ــل وا ــر في ــا النخي ــمة، هرمــوز، ُيكث ــزرو والمواشــي، مــن اهــم مــدن ا: الشــيرجان أو الســيرجان، جيرفــا، ب لجــوز وال
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الســوقان، جيروقــان، مرزقــان وغيرهــا. ومــن اهــم جبال ــا جبــل القصــص وجبــل البــارز وجبــال معــدن الصضــة، وفي ــا 
دسـي، ؛ المق395 -331، ص3مسجد جاما ما رباط. لمزيد من التصاصيل ان ـر: ابـن حوقـل، صـورة االر ، ج

؛ يــــاقوا 333ص -333،ص9؛ االدريســــي، نزهــــة المشــــتاق  ، ج373ص -351، ص3احســـن التقاســــيم، ج
 . 355ص -353، ص3الحموي، معجم البلدان، ج

بالد اللور أو ) اللر(: ذكر ان بالد اللور كانا من اعمـال خوزسـتان فحولـا الـى الجبـال التصـاله ب ـا، وهـي كـورة   .31
صص ان، وهي بالد خصبة الغالب علي ـا الجبـال، ول ـا باديـة، ومع ـم سـكان ا واسعة تقا بين مدينتي خوزستان وا

؛ االدريسـي، نزهــة 353ص -331، ص3مـن االكـراد. لمزيــد مـن التصاصــيل ان ـر: ابــن حوقـل، صــورة االر ، ج
؛ ابــن بطوطــة، تحصــة الن ــار، 35وص  96، ص5؛ يــاقوا الحمــوي، معجــم البلــدان، ج333، ص3المشــتاق، ج

ـــــــدان، ص735، ص3وج 317وص  375وص  395وص  399، ص9ج  -393؛ ابـــــــو الصـــــــدا، تقـــــــويم البل
 .393ص

آران او )الــران(: اقلــيم الــران يكــون نحــو الثلــث مــن االقلــيم فــي مثــل جزيــرة بــين البحيــرة ون ــر الــر ، ون ــر الملــ   .33
شمال بحر الكـرز يخترق ا طواًل، يحد هذا االقليم من الشرق والجنوب ناحية السرير، ومن الغرب بالد الروم ومن ال

وبنجنا  الحزر، يقا هذا االقليم في منطقة تكثر في ا االنكساراا والجبال، وهي ذاا خيراا، فـي هـذا االقلـيم الـ  
قرية وعدد من المدن من ا شمكور، شروان، باب االبواب، مالز كرد وغيرها، اما قصبة االقليم ف ي مدينة برذعة، 

يون، ملك ـم ومع ـم النـا  نصـاره وهنـا  مـن يعبـد االصـنام، ُيكثـر فـي سكان االقليم جبليـون وهنـا  قـوم صـحراو 
بالدهم معدن الذهب االبي  الصضي احمر المحـ  ومعـادن اخـره. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: ابـن حوقـل، صـورة 

؛ االدريـــــ ، نزهـــــة 373، ص3مقدســـــي، احســـــن التقاســـــيم، ج؛ ال333وص 337وص 333، ص3االر ، ج
 936، ص9؛ يـــــاقوا الحمـــــوي، معجـــــم البلـــــدان، ج133ص -131وص 133وص 133، ص3المشـــــتاق، ج

 .  393ص -399؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص371وص 969وص

، 5؛ ميـــر خوانـــد، تــــاريخ روضـــة الصــــصا، م33، مقدمـــة المصــــحح، ص9، ح9الجـــويني، تـــاريخ ج انكشــــاي، م  .39
 .916ص

 .33، مقدمة المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .33

 .39، مقدمة المصحح، ص9، ح9لجويني، تاريخ ج انكشاي، ما .33

 .335؛ اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص911اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص  .33

 .513تاريخ كزيده، ص  .35

 .336؛ اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص911اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص .36

 .911اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص  .37

 .335، المغول، صالعريني، السيد الباز .31

 .973، ص3، ح3تاريخ ج انكشاي، م  .31

 .335العريني، السيد الباز، المغول، ص  .53

 .916، ص5؛ ميرخواند، تاريخ روضة الصصا، م939ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .59

 .919جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص  .53
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ــ :جمع ــا بالشــاابالش  .53 ــالش مــن الصضــة بحــدود خمســةقيمت ــا خمســمائة مثق وســبعين  ال ذهــب أوفضــة،وقيمة الب
؛ ال مـــــــذاني،جاما التواريخ،تـــــــاريخ غـــــــازان 69ص -63،ص9،ج9دينارًا.ان ر:الجويني،تـــــــاريخ ج انكشـــــــاي،م

 .377، ص3؛الشيرازي،تاريخ وصا ، م391خان،هامش ص

 .916، ص5ميرخواند، تاريخ روضة الصصا، م ؛973،ص3،ح3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .53

 .973، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .55

 .911؛ اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص973، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .56

 .911؛ اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص939، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .57

 .939، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .51

احب الديوان الخواجه فخر الدين ب شتي، تولى منصـب صـاحب الـديوان لـده االمير حسين: هو حسام الدين ابن ص .51
االميـر آرغــون آقــا بعــد وفـاة والــده علــى الــرغم مـن انــه لــم يكــن اكبـر اوالده، غيــر انــه كــان بارعـًا فــي كتابــة اللغــة 

ان ــر: ا فــي بعــ  اســصاره. لمزيــد مــن التصاصــيل غــري، وكــان ينــوب عــن االميــر ارغــون آالمغوليــة بــالخط االويغــو 
 .951وص 931ص – 937ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م

ا، كـان مولـده فـي مدينـة خـوارزم وفي ـا نشـ ، غـير الكتـاب لـده االميـر آرغـون آخواجه فخر الدين ب شتي: ُعين كب  .63
اريخ كان رجاًل خيرًا سليم القلب، وال ُيعر  سبب تلقيبه بلقب ب شتي. لمزيد من التصاصيل عنه ان ـر: الجـويني، تـ

 .951وص  957وص 953وص 953وص 937وص 935وص 933وص 939، ص3،ج3ج انكشاي، م

ن ام الدين شاه: كان كاتبًا لده االمير كوركوز امير خراسان، امتاز بكصانته وخبرته، بعثه االمير كوركوز ما ابنـه   .69
ا، وكـان ن ـام الـدين خلصـًا غـرغون آآوعمل رسواًل وكاتبًا لده االمير الى العراق واذربيجان لتن يم امورها االدارية، 

ا في منصب الرسول لده قوسقون بن باتو خـان. لمزيـد مـن غوارزمي كبير كتاب االمير آرغون آلشر  الدين الخ
ــاريخ ج انكشــاي، م  -935وص 939وص 931وص 933وص  933ص،3ج، 3التصاصــيل ان ــر: الجــويني، ت

 .976وص 937ص

لنصــ  مــن بوشــنج،بنالها مــن بــر مــدن ا واعمرهــا،وتكون نحــو ادهســتان:من مــدن بــاذغي  فــي خراســان،وهي اك  .63
،ول م مــان جــار قليل،وليســا ل ــم بســاتين وال كروم،وانمــا هــي مباخ ،يوجــد في ــا ربــاط ومنبــر،من اشــ ر الطــين

العلمــان في ــا محمــد بــن احمــد بــن ابــي الحجــاج الدهســتاني ال روي.لمزيــد مــن التصاصــيل ان ــر:ابن حوقــل، صــورة 
ـــ ،ص339ص -333، ص3االر ،ج ؛المقدسي،احســـن التقاســـيم، 361ص -361؛االصطخري،مســـال  الممال

؛ ملل  مج ول،حـدود 331،تقويم البلدان،ص؛ابو الصدا313،ص3جم البلدان،ج؛ياقوا الحموي،مع331، ص3ج
 .356وص 33؛لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص991العالم، ص

 .939، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .63

هو ابن جوجي خان بن جنكيز خان، ُيعدة الملس  الحقيقي لدولة القبيلة الذهبية بعد وفـاة والـده،  ر باتو خان:االمي .63
م(، ضـما سـلطته مع ـم 9356 -9337هــ(/)653-633استمرا مدة حكمه للمدة  الممتـدة مـا بـين السـنواا)

 ــر ارتــش، فضــاًل عــن المنــاطق التــي بــالد القصجــاق الغربــي، ومع ــم الــبالد التــي ورث ــا عــن والــده الواقعــة غــرب ن
اصبحا تحا سيطرته مثل المناطق المجاورة لخوارزم واالراضي المحيطة بالشاطب االيسر لن ر الصولغا، قام ببنان 

، 9، ج9م. لمزيد من التصاصيل ان ر: الجويني، تـاريخ ج انكشـاه، م 9356هـ/ 653مدينة السراي، توفي سنة 
الملطي ، تاريخ مختصر الدول،وق  على طبعه ووضا حواشيه االب انطوان غريغوريو  ؛ ابن العبري، 333ص
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ـــة،بيروا، ـــة الكاثوليكي ـــده، 369، ص 3،ط 9151صـــالحاني اليســـوعي، المطبع ـــاريخ كزي ـــى، ت ؛ مســـتوفي قزوين
ـــاريخ وصـــا  ، م573ص ـــدون339، ص3؛ الشـــيرازه، ، ت ـــن خل ـــاريخ؛ اب ، ضـــبط المـــتن ووضـــا حواشـــيه  ، ت

؛ ميـر 63، ص5م، ج9111هــ/ 9331، 3شحادة، مراجعـة: سـ يل زكـار، دار الصكـر، طوف ارسه: االستاذ خليل 
؛ بـوزورث، 973وص 973وص 979؛ بارتولـد، تـاريخ التـر ، ص933، ص5خواند، ، تـاريخ روضـة الصـصا، ج

كليصورد. أ.، االسراا الحاكمة في التاريخ االسالمي، دراسة في تاريخ االنسـاب، ترجمـة : حسـين علـي اللبـودي ، 
راجعة : د. سليمان ابراهيم العسكري ، ملسسة الشـراو العربـي، الكويـا، باالشـترا  مـا ملسسـة عـين للدراسـاا م

 ؛ الرمـــزي، م. م، تلصيـــق393وص 339وص 333م، ص9115، 3والبحـــوث االنســـانية واالجتماعيـــة، مصـــر،ط
ــــار وهــــامش  313وص 313وص 311ص – 365ص -363ص – 351وص 351، هــــامش ص9، ج االخب

 . 333وص 339وص،  315ص

 .916، ص5؛ميرخواند،تاريخ روضة الصصا،م973،ص3،ح3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .65

تبريز: هي مدينة صغيرة معمورة وذاا نعمة كبيرة، وهي من مـدن اذربيجـان، اكثرهـا خلقـا واصـح ا هـواًن، واطيب ـا   .66
ي ــا ان ــار عــدة، والبســاتين تربــة واعــذب ا مــاًن، ذاا اســوار حصــينة وعمــاراا عجيبــة، وهــي رخيصــة االســعار، ف

محطية ب ا من جوانب ا كافة، وفي ا مدار  حسنة، وجامع ا يقا وسط المدينـة. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: ابـن 
 -991خرداذبـــة، ابـــو القاســـم عبـــد اهلل بـــن عبـــد اهلل، المســـال  والممالـــ ، مكتبـــة المثنـــى، بغـــداد، بـــال. ا ، ص

ـــــ913؛االصـــــطخري، مســـــال  الممالـــــ ، ص933ص ؛ 336ص -335، ص3ن حوقـــــل، صـــــورة االر ، ج؛اب
؛ ياقوا الحمـوي، 613وص 613، ص3؛االدريسي، نزهة المشتاق، ج371، ص3المقدسي، احسن التقاسيم، ج

ـــدان، ج ـــدان، ص93، ص3معجـــم البل ـــدان الخالفـــة 339ص -333؛ ابـــو الصـــدا، تقـــويم البل ؛ لســـترنج، كـــي، بل
 .917ص -915الشرقية، ص

. لـم يـذكر اســمان 911؛ اقبـال، عبــا ، تـاريخ المغـول، ص939، ص3، ح3م الجـويني، تـاريخ ج انكشـاي،  .67
 الكتاب واالمران المرافقين له في هذه الرحلة.

 9356 -9333هــ(/)653   -639االمير جورماغون:كان من كتبة اوكتـاي خـان، ثـم تـولى واليـة خراسـان ) .61
مـا ثالثـة  "ي خـان قـد ارسـله سـابقام(،اال انه تر  امورها م ملة فاضطربا اوضـاع ا فـي ع ـده، كـان اوكتـا

اال  جندي الى خراسان والعراق واذربيجان لـدرن خطـر السـلطان جـالل الـدين منكبرتـي، فسـيطر علـى منـاطق 
عــدة مثــل طبرســتان، جــيالن، آران، اذربيجــان وغيرها،وشــار  مــا هوالكــو فــي حملتــه علــى بغــداد اذ كــان مــا 

اطـرا  بـالد الـروم عـن طريـق اربـل والموصـل ثـم التوجـه الـى االمير بايجو ، فقـد كلص مـا بقيـادة الجـيش مـن 
بغداد ومحاصرت ا من الج ة الغربية حتى ينضم الي م بقية الجيش القادم مـن الج ـة الشـرقية، وشـار  ايضـًا 

، 3ما جيش هوالكو في حملته على ايـران. لمزيـد مـن التصاصـيل عنـه ان ـر: الجـويني، تـاريخ ج انكشـاي، م
 -31ل مــذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان جنكيــز خــان، ص؛ ا991ص -996، ص9ج

ــاريخ وصــا ، م59ص ــاريخ حبيــب الســير ، م333، ص3؛ الشــيرازي، ت ــر، ت ــد مي ؛ صــصا، 31، ص3؛ خوان
دوم، تـاريخ ادبيـاا در ايـران،از اوايـل  –دكتر ذبيح اهلل، تاريخ ادبياا ايـران، خالصـه جلـد سـوم، بخـش اول 

ايان قرن هشتم هجـري، تلخـيص از: محمـد ترابـى، مطبعـة رامـين، انتشـاراا فردوسـى، ت ـران، قرن هصتم تا ب
؛ الصياد، د. فلاد عبد المعطي،ملرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل اهلل ال مـذاني، 39، ص3هـ، م 9315
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ا ، ؛ اقبـال، عبــ؛35وص 37، ص9م، ط9167هــ/  9316، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر، القـاهرة
 .  911ص -911تاريخ المغول، ص

 .939، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .61

 .911اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص  .73

 .339حمدي، حاف  احمد، الدولة الخوارزمية، ص  .79

 .939، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .73

 .933، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .73

 .911ص اقبال، عبا ، تاريخ المغول،  .73

 .911تاريخ المغول، ص  .75

 .339الدولة الخوازمية، ص  .76

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م   .77

 .973-973ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .71

 .973ص ج،،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .71

 .973، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .13

 .973-973ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .19

استوا: وهو رستاق كبير يقا في خراسان ، ويعد من كـور نيسـابور، اسـم مدينتـه خوجـان أو )خبوشـان( وهـي   .13
نائيـة عــن الجـادة، وهــي تعنـي بلغــت م الصارسـية المشــرقة، علــى جـادة مدينــة نسـا، ولــي  فـي هــذه الرســاتيق 

رزو الثوم فيه بكثرة، ويصـدر اخصب وال اكثر حبوبًا منه ،وهو يوفر اكثر ميرة نيسابور، وبه مباخ  عدة، وي
قريـة، خـرج منـه علمـان  13منه ثياب بكثرة الى مدن اخره، وله نواح عدة فضال عن قره عـدة يبلـ( عـددها 

. لمزيــد مــن التصاصــيل ان ــر: المقدســي، احســن وغيــره عــدة مــن م محمــد بــن بســطام بــن الحســن االســتوائي،
ـــ391وص 391، ص3التقاســـيم، ج ـــوي، معجـــم البل ـــاقوا الحم ـــويم 975، ص9دان، ج؛ ي ـــدا، تق ـــو الص ؛ اب
؛الحــديثي،د. قحطــان عبــد الســتار،ارباو 335؛ لســترنج، كــي، بلــدان الخالفــة الشــرقية، ص333البلــدان، ص

ـــة واالقتصـــادية  –خراســـان الشـــ يرة  ـــي احوال ـــا الجغرافيـــة واالداري ،مطبعـــة دار الحكمة،البصـــرة -دراســـة ف
 .335، ص9113،

م ا مشــ د الن في ــا مــزار االمــام الثــامن علــي الرضــا)عليه الســالم(، مشــ د: ذكــر ان مدينــة طــو  غــدا اســ  .13
فالمقصود هنا بـ) مش د( اسم المدينة، اما اسم مش د الثاني فالمقصود به المزار الموجود في ا، وذكر ايضا" 
ان المزار يقا على مسافة ربا فرسخ من مدينة طو . لمزيد من اتصاصيل ان ر: الجويني،تاريخ ج انكشاي 

 . 911، ص5؛ميرخواند، تاريخ روضة الصصا، م359؛ابوالصدا،تقويم البلدان،ص977،هامش ص3م

؛ مير خواند، تـاريخ روضـة الصـصا، 977، ص3،ج3لمزيد من التصاصيل ان ر: الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .13
 .911، ص5م

 .339الخوارزمية، ص ؛حمدي،حاف  احمد،الدولة933،ص3،ح3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .15

وارزم: هي كورة تقا على حافتي ن ر جيحون، قصـبت ا الع مـى فـي هيطـل ول ـا قصـبة اخـره فـي خراسـان، خ  .16
ــازل والمــزارو والشــجر والصواكــه  ــدة العمــارة، كثيــرة البســاتين والمن ــرة المــدن ممت ــة كثي وهــي كــورة واســعة جليل
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لصضـة أو أي معـدن اخـر، والخيراا، تصنا في ا الثياب من القطن والصو ، ولي  في بلدهم معدن الـذهب وا
من اكبر مدن ا، الجرجانية وهزار اسـب، خيـوة، تـوزوار، كـردران، خـواش وغيرهـا. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: 

؛ 313ص -319، ص3ن حوقـل ، صـورة االر ، ج؛ ابـ333ص -311االصطخري، مسال  الممالـ ، ص
ابي عبـد اهلل محمـد بـن  ، شم  الدين؛ شيخ الربوة، 316ص -313، ص3المقدسي، احسن التقاسيم ، ج

ابــي طالــب االنصــاري، نخبــة الــدهر فــي عجائــب البــر والبحــر، طبــا بمطبعــة المرحــوم فــرين احــد اعضــان 
؛ابن الوردي،زين الـدين عمـر بـن 333ص -333صم،9165هـ/ 9319االكاديمية االمبراطورية، بطربورغ،

 .31، بال. ا، صم صر،خريدة العجائب وفريدة الغرائب،المكتبة الشعبية، بيروا،لبنان

 .339حمدي، حاف  احمد، الدولة الخوارزمية، ص لمزيد من التصاصيل ان ر:  .17

مدينة طـو : وهـي مـن مـدن خراسـان، بين ـا وبـين مدينـة نيسـابور عشـرة فراسـخ، في ـا اثـار وابنيـة اسـالمية   .11
اكثـر مـن الـ   جميلة، وتضم طـو  مـدينتين االولـى الطـابران، والثانيـة نوقـان، وهـي مـدينت ا الع مـى، ول ـا

احمـد بـن اسـحاق بـن جعصـر بـن وهـب  قرية، مع ـم اهل ـا مـن العجـم. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: اليعقـوبي،
، 9م، ط3333هـــ/ 9333وضــا حواشــيه ، محمــد امــين ضــناوي ، دار الكتــب العلميــة ،بيــروا ، البلــدان، ،

ان، بريـــــل، ابو بكـــــر احمـــــدبن محمـــــد، مختصـــــر كتـــــاب البلـــــد،قيـــــه ال مـــــذاني؛ابـــــن الص13ص -13ص
 -613،ص3؛االدريســـي،نزهة المشـــتاق،ج333،ص3؛المقدسي،احســـن التقاســـيم،ج339صم،9333ليـــدن،
 .53ص -31،ص3؛ياقوا الحموي،معجم البلدان، ج613ص

 .933، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .11

 .933، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .13

واهم ــا ، وهــي عبــارة عــن لوحــة مــن الــذهب او الصضــة او  البــايزاا: مصردهــا بــايزة، هــي مــن اع ــم  االوســمة  .19
الخشب وذل  حسب رتبة الم داة اليه، وهي تشبه المدالية في العصـر الحـديث، وت ـده البـايزة الـى مـن يثـق 
ب م المغول من كبار رجال الدولة، ويتمتا حامل ا بامتيازاا عدة فله الطاعة على كل من فـي دولـة المغـول، 

ما كانا تزينه صورة االسد، وهي خاصـة بـالملو ، وهنـا  بـايزاا ت ـده الصـحاب الرتـب  ومن اسمى انواع ا
المتوسطة وتكون اصغر حجما من السابقة وينقش علي ـا اسـم الشـخص الـذي تمـنح لـه، وكـان لرسـل البريـد 

ا ل ـم بايزاا خاصة ل م ذاا شكل مستدير ويكتب علي ا بايزة الخزانة، امـا رسـل البريـد الرسـمي للدولـة فكانـ
بايزاا مستطيلة مرسوم علي ا صورة القمـر، فضـاًل عـن انـواو اخـره مـن البـايزاا كانـا تمـنح المـران الثغـور 

، هـامش 3، ج3والبنان االمران المغول والخواتين. لمزيد من التصاصيل ان ـر: الجـويني، تـاريخ ج انكشـاي، م
، والجزن الخـاص 1يز جان، هامش ص؛ ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنك917ص

؛ 377؛ الشــــيرازي، تــــاريخ وصــــا ، ص337ص -333وهامشــــ ا، وص 333بتــــاريخ غــــازان خــــان ، ص
؛ الصـياد، د. فـلاد عبـد المعطـي، المغـول فـي التـاريخ، 336، هـامش ص9 ، تاريخ العراق، جالعزاوي، عبا

 . 351ص

 .933، ص3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .13

 .933ص ،3ج،3خ ج انكشاي، مالجويني، تاري  .13

ــة   .13 ب ــان الــدين محمــد الجــويني: وهــو مــن كبــار الكتــاب االيــرانيين، كــان يعمــل فــي قصــور المغــول فــي المرحل
ســنة، كــان  35التاريخيـة الممتــدة  مـا بــين فتوحـاا جنكيــز خـان الــى قــدوم هوالكـو الــى ايـران، أي مــا يقـرب 
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هــ/  633د في ع د جنتيمور والي خراسان ومازنـدران سـنة صاحب الديوان الدارة االمور المالية وجما الصوائ
م، قـام 9335هــ/  633م، ثم اصبح صاحب الديوان لمع م بالد المغول في ع ـد اوكتـاي خـان سـنة 9333

بزيارة اوكتاي خان بصحبة جنتيمور والي خراسان ومازندران، فرحب ب ما واكرم مـا لتقـديم ما فـرو  الـوالن 
ــاي ــه، ومــنح م ب ــا(( أي ))الخــتم االحمــر((، والطاعــة ل ــة أي وســام، ومرســومين مم ــورين بالـــ)) تمغ زة ذهبي

م عندما كان في طريقه الى مدينة 9353هـ/  659ب ان الدين محمد سنة  دهما محملين بال دايا، توفيواعا
ي، اصص ان، كان من فضالن عصره، له اشعار باللغـة العربيـة والصارسـية. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: الجـوين

؛ 935وص 939ص -991، ص3، ج3وم 39، مقدمـــــــة المصـــــــحح، ص9، ج9تـــــــاريخ ج انكشـــــــاي، م
؛ 331وص 61وص 59ص -53ال مذاني، جاما التواريخ، الجـزن الخـاص بتـاريخ خلصـان جنكيـز خـان، ص

ــاريخ المغــول، ص ــا ، ت ــال، عب ــران، ص916اقب ــاريخ اي ــا ، ت ــال، عب ؛ العرينــي، د. 336ص -335؛ اقب
؛ جمال الدين، د. محمد سعيد، عالن الـدين عطـا ملـ  الجـويني، حـاكم 333، هامش صالسيد الباز، المغول

 .7، ص9م،ط9113هـ/  9333غداد، مصر،العراق بعد انقضان الخالفة العباسية في ب

: وهو بمثابة الوزير لده المغول، وكانا صالحياته ومسلولياته -صاحب ديوان الممال   -صاحب الديوان أو  .15
حصـالا الـبالد ودخل ـا وخرج ـا واليـه يرجـا امـر كـل ذي قلـم ومنصـب شـرعي، ولـه حـق تشمل تـولي امـر مت

التصر  المطلق في الوالية والعزل والعطان والمنـا وال يشـاور السـلطان إال فـي حـل االمـور، واصـبح صـاحب 
مـه الديوان هو الـذي يقـوم بتعيـين كبـار المـو صين كقاضـي القضـاة والصـدور والن ـار وغيـرهم، فضـاًل عـن قيا

بواجبــاا اميــر الحــاج مــن خــالل االن ــر بكــل مــا يتعلــق بــامور الحــج وت يئــة النــا  للحــج ســنويًا بمصاوضــة 
االعراب القائمين على الطري  واخذ الرهائن من م واتخاذ ما يلزم أليصال الحجاج سالمين الى مكـة واعـادت م 

يــة. لمزيــد مــن التصاصــيل عــن هــذا من ــا، وهــذا المنصــب يعــادل مــا اصــطلح علــى تســميته حاليــًا بــوزارة المال
ـــة، ص ـــوطي، الحـــوادث الجامع ـــن الص ـــده ان ـــر: اب  351وص 371وص 336وص 333المنصـــب ومـــن تقل

خصــبا ، د.  جعصــر حســين، العــراق فــي   ؛33، ص3؛ القلقشــندي، صــبح االعشــى، ج337وص 373وص
ية فــي العــراق، ؛ القــزاز، د. محمــد صــالح داود، الحيــاة السياســ61ص -67ع ــد المغــول االيلخــانيين، ص

 .   336، ص9؛ العزاوي، عبا ، تاريخ العراق، ج337ص

 .933، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .16

 .911؛ اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .17

ــاريخ ج انكشــاي، م  .11 ــران، ص39، مقدمــة المصــحح، ص9، ح3الجــويني، ت ــاريخ اي ــا ، ت ــال، عب ؛ 335؛ اقب
 .911اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص

 .39، مقدمة المصحح، ص9، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .11

: وهي مدينة تقا فـي اقاصـي بـالد التـر  الشـرقية، معنـى اسـم ا باللغـة التركيـة ) الرمـل -قراقوم -قراقورم أو .933
المدينـة عاصـمة المغـول وهـي االسود( الن قرا في لغت م تعني اللون االسـود، وقـوم تعنـي الرمـل، كانـا هـذه 

خالصـة التتـر، وفــي ج ات ـا بــالد المغـول، ومن ـا خانــات م، وفي ـا غالــب عسـاكر القـان الكبيــر، وفي ـا يصــنا 
القمــاش الصــاخر والصــنائا الصائقــة واهل ــا اهــل صــنائا فائقــة. لمزيــد مــن التصاصــيل ان ــر: ابــو الصــدا، تقــويم 

 .  319ص -313ص ،3؛ القلقشندي، صبح االعشى، ج535البلدان، ص

 .335اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص .939
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 .39، مقدمة المصحح، ص9، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .933

 .335اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص .933

 .911؛ اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص335اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص .933

بـن الصـاحب ب ـان الـدين محمـد بـن  عطا مل  الجويني: عالن الـدين ابـو الم صـر، الصـدر المع ـم عطـا ملـ  .935
محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن اسحاق بن ايـوب بـن 

م، ُعرفا اسرته ب صحاب الديوان، ألن م كانوا من اقدم 9336هـ/  633الصضل بن الربيا الجويني، ولد عام 
د السـالجقة والخـوارزميين والمغـول، التحـق بخدمـة المغـول االسر الصارسية واش رها رلوسان للديوان فـي ع ـ

ا، وقـد امضـى عشـر سـنواا غـرغـون آآتـاب المقـربين لـده االميـر ، وانخـرط فـي سـل  الك منذ ان كان صغيراً 
ع ـد م 9351هـ/  657م اسصاره، وفي سنة ثم دخل في خدمة هوالكو ورافقه في مع ،مرتحاًل الى بالد عدة 
غداد ف عاد االمن واالستقرار ل ا، واصبح المسلول المباشر عن ديوان العراق ويسـاعده هوالكو اليه بحكومة ب

عدد مـن المـو صين مـن م كاتـب االنشـان وخـازن الـديوان وغيرهمـا، بقـي فـي خدمـة هوالكـو حتـى وفاتـه سـنة 
انية عـدة م، ودخل في خدمة ابنه آباقا خان وبقي حاكمًا مستقاًل في بغداد، قام باعمال عمر 9363هـ/  663

ى رباطا" فـي النجـ ، وخصـ  الضـرائب كانشان القنواا والقره، وحصر ن رًا من الصراا الى الكوفة والنج ، وبن
، ونقل جثمانه الـى تبريـز -آران –م، في بلدة ُمغان أو  9313هـ/  619ذي الحجة من سنة  3، توفي في 

، رسـالتان االولـى تسـمى تسـلية االخـوان، وُدفن في مقبرة جرنداب،  لـه مللصـاا عـدة من ـا تـاريخ ج انكشـاي
، مقدمــة 9، ج9والثانيــة عنوان ــا غيــر معــرو . لمزيــد مــن التصاصــيل ان ــر: الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م

وهامشـــ ا،  333وص 17وص 16، ص9، ج3؛ ال مـــذاني، جـــاما التـــواريخ، م31ص -33المصـــحح، ص
ــــدها 76وص 73وص 93، ص3، ج3وم 331وص 313وص ــــو ومابع ــــن الص ــــة، ؛ اب طي، الحــــوادث الجامع
ـــــــدها؛ 365وص 351وص 357وص 353وص 331وص 333وص 331ص ـــــــاريخ  ومابع ـــــــذهبي ، ت ال

، حــوادث ووفيــاا 9م، ط3333هـــ/  9339االســالم ، طبعــة  الناشــر: دار الكتــاب العربــي، بيــروا، لبنــان، 
لـدين ؛ الذهبي، العبر في خبـر مـن غبـر، تحقيـق: د. صـالح ا13-13، ص59هـ، ج613 -619السنواا، 

ـــــا، ط ـــــا، الكوي ـــــو الصدا،333، ص5م، ج9131، 3المنجـــــد، مطبعـــــة حكومـــــة الكوي ـــــي ؛ اب المختصـــــر ف
اخبارالبشر،علق عليه ووضا حواشـيه: محمـود ديرـوب، منشـوراا: محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـة، 

خوانـد م ؛9319هــ/  613سـنة ذكر ان وفاتـه  331وص 331، ص3، جم9117هـ/ 9397، 9بيروا، ط
ـــر، ـــب الســـير، م مي ـــاريخ حبي ـــران، ص933، ص3ت ـــاريخ اي ـــا ، ت ـــال، عب  331وص 335وص 333؛ اقب
؛ اقبال، عبا ، تاريخ مصصل ايران از استياله مغول تا اعـالن مشـروطيا، ملسسـه جـاب سـوم، 359وص

 913؛ اقبـال، عبـا ، تـاريخ المغـول، ص339وص 917، ص9هــ ، ج9337انتشاراا امير كبير، ايـران، 
خصبا ، د. جعصـر حسـين، العـراق فـي ع ـد المغـول  ؛331ص -339وص 391وص 397وص 393وص

 39وص 33؛ الصــــياد، د. فــــلاد عبــــد المعطــــي، مــــلرخ المغــــول الكبيــــر، ص61وص 67االيلخــــانيين، ص
؛ جمـــــال ومــــا بعــــدها333 333ص – 337وص 397وص 991وص 73وص 51وص 51وص 35وص

                                                                                                                            . 65-63وص1ص-9م العراق ، صالدين، د. محمد السعيد، عالن الدين عطا مل  الجويني حاك

 .911اقبال، عبا ، تاريخ المغول، ص .936
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بـد المعطـي، مـلرخ ؛ الصـياد، د. فـلاد ع333الصياد،د. فلاد عبـد المعطـي، المغـول فـي التـاريخ، هـامش ص .937
 .337المغول الكبير، ص

؛ 911؛ اقبـال، عبـا ، تـاريخ المغـول، ص33، مقدمـة المصـحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .931
 .333الصياد، د. فلاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، هامش ص

يخ، هـــامش ؛ الصـــياد، د. فـــلاد عبـــد المعطـــي، المغـــول فـــي التـــار 911اقبـــال، عبـــا ، تـــاريخ المغـــول، ص .931
 .333ص

 .33، مقدمه المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .993

 .33، مقدمه المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .999

م بعــد مقتــل الــوزير ســي  الــدين  9363هـــ/ 669شــم  الــدين محمــد الجــويني: ُعــين وزيــرًا ل والكــو ســنة  .993
يب ـا وضـبط ا، وقـد اصـبح الرجـل االول فـي الدولـة بيتكجي، واطلـق يـده وقواهـا فـي حـل االمـور وعقـدها وترت

م أي في االيام االخيرة لحياة هوالكـو واوالده  مـن 9313 -9363هـ/ 613 -669سنة  39المغولية قرابة 
بعده  اباقا وتكودار واحمد، كان شم  الدين يصر  سيطرته على كل الـبالد التـي تقـا غربـي جيحـون، وبلـ( 

وقد سجلا كتب التاريخ حكاياته واخبار كرمه وفنه، وقد سجلا بع  اشعاره من الغنى حدا ال يمكن حصره، 
ومده محبته للشعران، اغلق ابواب ال لـم وفـتح ابـواب العـدل والكـرم، عمـل هـو اخـوه عطـا ملـ  علـى ازدهـار 
د الدولة في ع د اباقا خان، كان من اكصـ  الـوزران والعمـال الصـر ، اشـت ر بالحكمـة والتواضـا،ولم ينـا ره احـ

شـعبان  3ا بـن اباقـا خـان فـي غـرغـون آآ، ُقتل بامر مـن االميـر ي كصانته وتدبيره وجالله وثروتهفي ع ده ف
م في بلدة اهر وعلى ضصة الن ر في اذربيجان، وقتل معه اوالده االربعة وحصيده علي  9313هـ/  613سنة 

، 9جـويني، تـاريخ ج انكشـاي، موُدفن الجميـا فـي منطقـة جرنـداب فـي تبريـز. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: ال
، 3، ج3وم 33، ص9، ج3؛ ال مـذاني، جـاما التـواريخ، م37وص 36وص 33، مقدمة المصحح، ص9ج

ــــــــة، صومابعــــــــدها 69وص93وص 93ص ــــــــوطي، الحــــــــوادث الجامع  331وص 336وص 331؛ابن الص
؛ الــذهبي،تاريخ االســالم،حوادث 331ص– 331وص 333ص -391وص 397وص 331وص 331وص

؛اقبـــال، 933،ص3ير،تـــاريخ حبيـــب الســـير،م؛  خوانـــد م13وص 19هــــ، ص613-619اا ووفيـــاا الســـنو 
ــــــران، ج ــــــاريخ مصصــــــل اي ــــــران،ص339وص 917، ص9عبا ،ت ــــــاريخ اي  335وص 333؛اقبال،عبا ،ت

 – 339وص 397وص397وص 393؛اقبــــال، عبا ،تــــاريخ المغــــول،ص356وص 353وص 331وص
؛الصـياد،د. فـلاد عبـد 33، ص3ا ايران،جصصا، دكتر ذبيح اهلل، تاريخ ادبيا؛ 335وص 333وص 333ص

؛جمـــال الـــدين،د. محمـــد الســـعيد،عالن 919وص 991وص 73وص 51كبيـــر،صالمعطي،مـــلرخ المغـــول ال
 .65ص -63الدين عطا ل  الجويني، ص

 . 336 -335اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص .993

 .336 -335اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص .993

تــــــــاريخ مختصــــــــر الــــــــدول،  ، ابــــــــن العبــــــــري ؛933-933ص ،3ج،3انكشــــــــاي، مالجويني،تــــــــاريخ ج  .995
؛الصياد، د. فلاد عبـد 919؛ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص359ص

؛ ف مــي،د. عبــد الســالم عبــد العزيــز، الدولــة المغوليــة فــي ايــران، 916المعطــي، المغــول فــي التــاريخ،ص
 .333ة،ص؛ حمدي، حاف  احمد، الدولة الخوارزمي933ص
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، -شـماخى -أو -الشـماخي –بيرة، قصبت ا مدينـة الشـماخية أو شروان: وهي مدينة تقا في ار  س لة، ك .996
بنان مساكن م من الحجـارة، يقـا جامع ـا فـي االسـواق ول ـا ن ـر جـار يخترق ـا، في ـا موضـا يسـمى باكويـه، 

، 3حســـن التقاســـيم، جكـــان والت ـــا يلقبـــون بلقـــب شـــروان شـــاه. لمزيـــد مـــن التصاصـــيل ان ر:المقدســـي، ا
ـــــدان، ج131وص 139، ص3؛االدريســـــي،نزهة المشـــــتاق، ج376ص ـــــاقوا الحمـــــوي، معجـــــم البل ، 3؛ ي
وهامشـــــ ا  35؛ابــــو دل ،الرســــالة الثانيــــة،ص317ص -316؛ابــــو الصــــدا، تقــــويم البلــــدان، ص331ص
 .393؛لسترنج، كي،بلدان الخالفة الشرقية، ص933؛ملل  مج ول،حدود العالم،ص36وص

 .319، ص9؛الرمزي، م، م،تلصيق االخبار،ح356ص الدول،تاريخ مختصر العبري، ابن .997

 . 933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .991

 وهامش ا.933، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .991

؛ حمـــدي، حـــاف  53، ص3؛ الشـــيرازي، تـــاريخ وصـــا ، م933ص ،3ج،3الجـــويني، تـــاريخ ج انكشـــاي، م .933
 .333احمد، الدولة الخوارزمية، ص

 .933ص ،3ج،3لجويني، تاريخ ج انكشاي، ما .939

؛ ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخـاص بتـاريخ خلصـان جنكيـز 357ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص .933
؛ خصبا ، د. جعصر حسين، العراق في ع د المغـول 331، ص3؛ الشيرازي، تاريخ وصا ، م913خان، ص

؛ ف مـي، د. عبـد العزيـز 911عطـي، المغـول فـي التـاريخ، ص؛ الصـياد، د. فـلاد عبـد الم33االيلخانيين، ص
 .935عبد السالم، الدولة المغولية في ايران، ص

 .51، ص3تاريخ حبيب السير، م .933

 .51، ص3خواند مير، تاريخ حبيب السير، م .933

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .935

 .677؛ بارتولد، تركستان، ص933، ص3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .936

تركستان: اسـم جـاما لجميـا بـالد التـر ، وهـو اقلـيم فسـيح المـده، اكثـر اهل ـا اهـل خيـام ومـن م اهـل قـره،  .937
صصاا سكان ا عرا  الوجوه فط  االنو  عبل السواعد، واكثـر مـا يصضـلون مـن طعـام هـو لحـم الحيوانـاا 

ويكثــر فــي بالدهــم ايضــا  وال يريــدون بــدياًل عن ــا، يكثــر فــي اراضــي م انــواو عــدة مــن المعــادن من ــا اللــزورد،
المس ، اما اكثر الحيواناا ش رة في بالدهم ف ـي السـنجاب والسـمور والثعالـب السـود واالرانـب البـي ، مـن 
اهــم نواحي ــا، فــاراب، كاشــغر، خــتن، اســصيجاب، طــراز، نيلــى وغيرهــا. لمزيــد مــن التصاصــيل ان ــر: يــاقوا 

ن محمد بن محمود، اثار الـبالد واخبـار العبـاد، دار ؛  القزويني، زكريا ب33، ص3الحموي، معجم البلدان، ج
، 3دي، صــــبح االعشــــى، ج؛ القلقشــــن513ص -511وص 591ص -593صــــادر، بيــــروا، بــــال. ا،ص

 .333ص -331ص

بالد ما وران الن ر:ُيعدر هذا االقليم من اخصب اقـاليم االر  منزلـة وانزه ـا واكثرهـا خيـرًا،ال يخلـو هـذا االقلـيم  .931
مباخ  او مراو لدواب م،اما مياه م فان ا اعذب المياه وابردها،وهوالها صـحي،يكثر  من مدن وقره تسقى او

وفيما يصاقب ن ـر ،في هذا االقليم معادن عدة من ا الذهب والصضة وغيرها،وفي بالد ما وران الن ر كورع ام 
والشـاش  جيحون كورة بخاره على معبر خراسان ويتصل ب ا سائر الصغد المنسـوب الـى سـمرقند واشروسـنة

وفرغانة وكش ونس  والصغانيان واعمال ا والختل وما يمتد على ن ر جيحون من ترمذ والقواذيان واخسيس  
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وخوارزم،يكثر في ا القمح والشـعير واالرز،ومـن الصواكـه المشـ ورة في ـا التصـاح والرمـان والخـوخ وغيرها.لمزيـد 
اقوا الحمــــــــوي،معجم ؛ يــــــــ535ص -363، ص3مــــــــن التصاصــــــــيل ان ــــــــر:ابن حوقل،صــــــــورة االر ،ج

 -11؛مللـــــ  مج ول،حـــــدود العـــــالم،ص551ص -557؛القزويني،اثـــــار الـــــبالد،ص359،ص3البلـــــدان،ج
 .311ص -376؛لسترنج، كي،بلدان الخالفة الشرقية،ص11ص

 .677؛ بارتولد، تركستان، ص933ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .931

تقــا دار االمـارة بـالقرب مــن المسـجد في ــا  مـرو: تعـر  بمــرو الشـاهجان، وهــي قصـبة نصيسـة، طيبــة، ب يـة، .933
عيون مان تجري واودية ول ا ن ر ع يم هو ن ر مرغاب، ب ا تصنا اجود انواو الثياب في خراسان، من اهم 

؛ 933ص -11مــدن ا: زرق، ارم، سوســقان، وغيرهــا. لمزيــد مــن التصاصــل ان ــر: اليعقــوبي، البلــدان، ص
؛ 336ص -333، ص3ابن حوقل، صـورة االر  ، ج ؛539ص -351االصطخري، مسال  الممال  ، ص

 993ص -993، ص3؛ البكـــــري، معجـــــم ، ج399ص -393، ص3المقدســـــي ، احســـــن التقاســـــيم ، ج
 .  335ص -333؛ شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص399وص

 .933، ص3، ج3الجويني ، تاريخ ج انكشاي ، م .939

ة اخـره عن ا.ان ر:يـاقوا الحمـوي،معجم ارزنقاباد:هي من قره مرو الشاهجان،ولم اعثرعلى معلوماا جغرافي .933
عبـــد الســـتار،ارباو  ؛الحـــديثي،د.قحطان953،ص9م،ج9177/ هــــ9317البلدان،طبعـــة دار صـــادر،بيروا ،

 .336خراسان الش يرة، ص

 933وص933ص،3ج، 3الجويني ، تاريخ ج انكشاي ، م .933

 اد نصس ا.ويبدو لي ان ا هي ارزنقاب،:لم اعثرعلى معلوماا وافية عن اأو" رزق" مزقاباد .933

 .677تركستان، ص .935

 .933ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .936

 .677تركستان، ص .937

 .335العريني، د. السيد الباز، المغول، ص .931

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .931

 .933، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .933

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .939

 .913، ص5؛مير خواند، تاريخ روضة الصصا،م971،ص3،ج3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .933

 .913، ص5ميرخواند،تاريخ روضة الصصا، م ؛971ص،3ج،3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .933

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .933

ابيــورد:هي مدينــة مــن مــدن اقلــيم خراســان تقــا بــين مــدينتي ســرخ  ونســا،وهي مدينــة وبئــة رديئــة الميــاه،  .935
ا من ن ر في المدينة، يقا جامع ا في السوق، من اهم ربط ا كوفن.لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: وشرب اهل 
ا الحمـــــــوي،معجم يـــــــاقو  ؛333وص 333وص 393ص-393،ص3،ج ،احســـــــن التقاســـــــيم المقدســـــــي
 .16، ص9البلدان،ج

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .936

 .336، ص3،ج3الجويني ، تاريخ ج انكشاي ، م .937
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:قرية من قره طـو ،وُذكر ان ـا بليـدة تقـا فـي منتصـ  الطريـق بـين "الرايكان"او" رازكان"أو "راذكان"رادكان أو .931
خبوشان وطو ،ويقال ان الوزير ن ام المل  وزير ملكشاه السلجوقي كان من ا،خرج من ا جماعة كبيـرة مـن 

يل ان ـر:ابن حوقـل، صـورة اهل العلم من م ابو محمد عبد اهلل بن هاشم الطوسي الراذكاني.لمزيد مـن التصاصـ
؛يــاقوا 333،ص3؛المقدسي،احســن التقاســيم، ج357؛االصطخري،مســال  الممالــ ،ص333،ص3االر ،ج

وهامشــــ ا؛ملل   916وص 913؛مســـتوفي قزويني،نزهـــة القلـــوب،ص93، ص3الحمـــوي،معجم البلـــدان،ج
ــــد  ن؛الحــــديثي،د. قحطــــا335؛ لســــترنج،كي،بلدان الخالفــــة الشــــرقية،ص77مج ول،حــــدود العــــالم، ص عب

 .333الستار،ارباو خراسان الش يرة ، ص

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .931

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .953

آمل: هي قصبة طبرستان واكبر مدن ا، وهي اكبر من قـزوين، مشـتبكة العمـارة، وفي ـا ميـاه جاريـة وبسـاتين  .959
وران الن ـر، وفي ـا اع ـم معـابر خراسـان، تصـنا في ـا وزروو عدة، وب ـا مجمـا طـرق خراسـان الـى بـالد مـا 

ثيــاب عجيبــة ، تعــد مــن المــدن التجاريــة ل ــدا يقصــدها الكثيــر مــن التجــار، فضــاًل عــن الحاكــة، تصــنا في ــا 
السجاداا الطبرية والبسط الحسان، يزرو في ا االرز والثوم، وهنا  مدينة تحمـل اسـم أمـل من ـا آمـل الواقعـة 

وآمل جيحـون كل ـا واحـدة، وتسـمى آمـو او امويـة وهـي ،وآمل الشط  ،و ، وآمل زمغربي جيحون وتسمى آم
ــد مــن التصاصــيل ان ــر: ابــن حوقــل، صــورة االر ، ج  -359وص 313وص 319، ص3ذات ــا آمــل. لمزي

 57، ص9؛ يــــاقوا الحمــــوي، معجــــم البلــــدان، ج351، ص3؛ المقدســــي، احســــن التقاســــيم، ج353ص
؛ملل  مج ول، حدود العـالم، 937، ص3؛ رازي ،هصا اقليم ،ج335ص ؛ ابو الصدا، تقويم البلدان،51وص
 .991ص

 .933ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .953

آمد: وهي مدينة قديمة حصينة مبنية من الحجارة السودان، ل ا خمسة ابواب، في ا بساتين كثيرة ون ر جار،  .953
ان ويحيط بالمدينة سور، جامع ا يقا وسـط وهي باردة لقرب ا من الجبال، تصنا في ا ثياب من الصو  والكت

؛ االدريسـي، نزهـة المشـتاق، 933، ص9المدينة. لمزيد من التصاصيل ان ـر: المقدسـي، احسـن التقاسـيم، ج
ــــدان، 137ص – 136وص 195وص 665ص -663وص 353، ص9ج ــــاقوا الحمــــوي، معجــــم البل ؛ ي
 .316وص 53؛ ابو الصدا، تقويم البلدان، ص57وص 56، ص9ج

 .وهامش ا935، ص3،ج3، تاريخ ج انكشاي، مالجويني .953

الملــ  صــدر الــدين: تــولى واليــة آران وآذربيجــان وبــ مر مــن منكــو خــان كمــا كــان فــي الســابق، وبعثــه االميــر  .955
ارغــون آقــا مــا عــدد مــن االمــران لتن ــيم االحصــان فــي تبريــز بالمســاعدة مــا اميرهــا مجــد الدين.لمزيــد مــن 

 .956وص 953ص ،3ج،3كشاه، مالتصاصيل ان ر :الجويني، تاريخ ج ان

 .935ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .956

طراز: تقا بالقرب من مدينة اسبيجاب من ثغور التر ، وهي مدينة حصينة كثيرة البساتين، مشـتبكة العمـارة،  .957
ل ا خندق واربعة ابواب، ول ا رب ، وهو ما حول المدينة، وهي متجر للمسلمين مـن االتـرا  وفي ـا حصـون 

ـــ ، صمنســـ ـــ  ، ص315وبة الي ا.ان ر:االصـــطخري، مســـال  الممال  31؛ ابـــن خرداذبـــه، المســـال  والممال
؛ 373، ص3؛ المقدسـي، احسـن التقاسـيم، ج599،ص3؛ ابن حوقل، صـورة االر ، ج335وص 39وص
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 -316؛ابـــــــو الصـــــــدا،تقويم البلـــــــدان، ص37، ص3وج 35، ص3يـــــــاقوا الحمـــــــوي، معجـــــــم البلـــــــدان،ج
 .  33؛ لسترنج،كي،بلدان الخالفة الشرقية، ص313،ص3؛رازي،هصا اقليم،ج317ص

ايلجيكتاي:هو امير مغولي من قبيلة جالير وهو االخ االصغر لملدب اوكتاي خـان المـدعو ايلوكـه،واله كيـو   .951
خان على بالد الروم والموصل والشام والكرج،وامره بعدم السماح الي شخص بالتدخل في شلون هذه الـبالد، 

ل  الديار مسلولين امامه عـن اموال ـا،وامره ان يتجـه حكـام وسـالطين هـذه الـبالد اليـه على ان يكون حكام ت
لدفا الجزية له،وكلصه ايضًا م مة االشرا  على سائر الجيوش واالقوام،وواله كيو  خان ايضا" قيادة الجـيش 

ــــد مــــن التصاضــــيل ان ر:الجو  ــــي بغداد.لمزي ــــة العباســــية ف ــــال االســــماعيلية والخالف ــــاريخ المتوجــــه لقت يني،ت
؛ال مــــذاني، جــــاما 357 -356؛ابــــن العبــــري، تــــاريخ مختصـــر الــــدول، ص333، ص3ج،3مج انكشـــاه،

؛الصــياد،د. فــلاد عبــد المعطي،المغــول فــي 913التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان جنكيــز خــان، ص
ــاريخ، ص ــد، تركســتان،ص911الت ــي 615ص – 613وص 677؛بارتول ــر حســين،العراق ف ؛خصــبا ،د. جعص

؛القـزاز،د. محمـد صـالح داود،الحيـاة 973؛اقبـال، عبـا ، تـاريخ المغـول،ص33المغـول االيلخـانيين،صع د 
 .13السياسية في العراق،ص

: وهـــو ن ـــر يقـــا شـــمال -كمجيـــ –، او -كمجيـــوا–او  ،-كـــم كمجيـــوا-او   ،- م ج ـــودكـــ -أو،كنجـــ   .951
ا قبائل  المغول من ا النايمان مغولستان على حدود قرقيز في وادي ن ر بر ، ويمر بمناطق عدة تستقر في 

وغيرهــا، ويصــب فــي ن ــر ينيســي، وتشــكل كــل مــن منطقــة قرقيــز وكــم كمجيــوا منطقتــان متصــلتان تللصــان 
مملكــة، وذكران ــا بــالد االتــرا  القيرغيــز. ولــم اعثرعلــى معلومــاا اخــره عن ــا فــي كتــب الجغرافيــة. ان ــر: 

؛ 397، هـــامش ص3، ج3وم 333ص ؛ وهـــامش13، هـــامش ص9، ج9الجـــويني، تـــاريخ ج انكشـــاه، م
؛ بارتولـد، تركسـتان، 393وص 359ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص

 .  731وهامش ص 533ص

 .936 -935ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .963

 .936ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .969

الصارسي باذغي  ومعناه هبوب الرياح، أي ان ا ُسميا بذل   باذغي : تعد من كور خراسان، ُذكر ان اسم ا .963
لكثـرة هبــوب الريـاح في ــا ولشـدت ا، قصــبت ا بـون وبــامين، وهـي بلــدتان متقاربتـان، وهــي ذاا خيـر ورخــص، 
ُيكثــر في ــا شــجر الصســتق، ول ــا مــدن عــدة من ــا جبــل الصضــة، كوفــا، كوغنــا بــاذ، ُبشــا، جــاذوي، كــابرون، 

قريـة، ينسـب الي ـا عـدد مـن  333لطان يكون مقامه في كوغنابـاذ، وفي ـا مـا يقـارب كالوون، دهستان، والس
؛ ابن حوقل، 939العلمان من م احمد بن عمر الباذغيسي. لمزيد من التصاصيل ان ر: اليعقوبي، البلدان، ص

؛ المقدسـي، 361ص -361؛ االصـطخري، المسـال  والممالـ ، ص333وص 333، ص3صـورة االر ، ج
ـــدان، ج331، ص3م، جاحســـن التقاســـي ـــدان 391، ص9؛ يـــاقوا الحمـــوي، معجـــم البل ؛ لســـترنج، كـــي، بل

 .356وص 335الخالفة الشرقية، ص

ــد  .963 ــين مــدينتي نيســابور ومــرو، وهــي بل ســرخ :وهي مدينــة قديمــة مــن نــواحي خراســان،كبيرة وعــامرة تقــا ب
شـرب م مـن ميـاه االبـار الحبوب واالنعام،وفي ـا مسـجد جـاما وسـويقة ومع ـم االسـواق تقـا فـي الرب ،اكثـر 

ــد مــن  ــدوم ماله.لمزي ــام الســنة وال ي ومن ــا ُتســقى مــزارع م،لي  ل ــا مــان جــار إال ن ــر يجــري فــي بعــ  اي
ــ ،ص ــن حوقل،صــورة االر ،ج373ص -373التصاصــيل ان ر:االصــطخري، مســال  الممال ؛ 335،ص3؛اب
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 369، ص9؛االدريســـــــــــــي،نزهة المشـــــــــــــتاق،ج393ص -393،ص3المقدسي،احســـــــــــــن التقاســـــــــــــيم،ج
  . 36، ص3؛رازي،هصا اقليم ،ج331،ص3؛ياقوا الحموي،معجم البلدان،ج363وص

 .936ص ،3،ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .963

: هي الزوجة الكبره لكيو  خان بن اوكتاي خان، مـن قبيلـة المركييـا -اوغول غايمش –اغول غايميش أو  .965
 ا بعـد وفـاة زوج ـا كيـو  خـان، وكانـا المغولية، انجبا له ولدين همـا نـاقو وخواجـه، تولـا الحكـم مـا ولـدي

قريبة جدًا من رجال الـدين، بينمـا كـان ولـدي ا علـى خـال  دائـم مع ـا، ممـا اده الـى اضـطراب االمـور خـالل 
تولي م الحكم، وكانا ما ولدي ا معارضة لتولي منكو خان الحكم، فامر منكو خان بقتل ـا بعـد التحقيـق مع ـا 

م.لمزيــد مـن التصاصــيل ان ـر: الجــويني، تــاريخ 9353هـــ/ 653الن ــر سـنة  اذ ُلصـا فــي ُلبـاد وقــذفوا ب ــا الـى
ــــدول، 397، ص3، ج3وم 333ص -333، ص3، ج9ج انكشــــاه، م ؛ ابــــن العبــــري، تــــاريخ مختصــــر ال

 915وص 975وص 91؛ ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خـان، ص351ص
 -613؛ بارتولــد، تركســـتان، ص393وص 399وص 333وص 911وص 917وص 915وص 916وص
؛ العرينـي، د. السـيد البـاز، المغـول،  335؛ الصياد، د. فلاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص619ص
ـــا913وص 919ص ـــز، ت ـــد العزي ـــد الســـالم عب ـــة، ص؛ ف مـــي، د. عب ـــة المغولي  936ص -935ريخ الدول
  .319، ص9ي، م.م، تلصيق االخبار، جالرمز ؛

اصوله الى القبيلـة المغوليـة الكراييـا، كـان مسـيحي الديانـة، ح ـي بثقـة جنكيـز خـان فاصـبح جينغاي: تعود  .966
مستشار االمبراطورية المغولية، فما من مرسوم يصدر عن الصين الشمالية اال مقترنًا بخطـه فقـد كـان عارفـًا 

لديــه، وبعــد وفــاة بالكتابــة االويغوريــة، وح ــي بمكانــة كبيــرة فــي ع ــد اوكتــاي خــان فاصــبح الــوزير االع ــم 
اوكتاي خان حاولا زوجته تواركينا خاتون القضان عليه وتقوي  نصوذه غير ان ا فشلا في ذل ، وفي ع ـد 
كيو  خان ح ي بـدعم كبيـر مـن لدنـه فـواله الـوزارة وشـمله بعطصـه ورعايتـه، وكـان لـه دور كبيـر فـي التـ ثير 

ارتصا شــ ن م فـــي ع ــده، وبعــد وفــاة كيـــو  علــى كيــو  خــان لالهتمــام بالديانـــة المســيحية وبالمســيحيين فــ
خان،تولــا زوجتــه اوغــول غــايميش وولــداه الحكــم فاصــبح مستشــارا ل م،ُقتــل فــي ع ــد منكــو خــان وعلــى يــد 

م.لمزيـــــد مـــــن التصاصـــــيل ان ر:الجويني،تـــــاريخ 9353هـــــ/  653دانشــــمند الحاجـــــب فـــــي رمضـــــان ســـــنة 
 933وص 939وص 31وص935وص993وص 993،ص9،ج3ج انكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي،م

؛ال مـــذاني،جاما التـــواريخ،الجزن 357؛ابـــن العبري،تـــاريخ مختصـــر الـــدول،ص391،ص3،ج3وم،931وص
 911وص 916وص 913وص 971وص 977وص 976وص 73الخاص بتـاريخ خلصـان جنكيـز خـان،ص

؛الصياد،د.فلاد عبد المعطي،المغول فـي 977وص975وص 973؛اقبال،عبا ،تاريخ المغول، ص393وص
ــــــــاريخ،ص  913وص 911وص 963صو  963لســــــــيد البــــــــاز،المغول،ص؛العريني،د.ا911وص 916الت

 . 317، ص9الرمزي،م. م،تلصيق االخبار،ج؛335وص

 .936هامش ص ،3ج،3لمزيد من التصاصيل ان ر: الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .967

ابنـة اخـي  هـي: -بيكي سرقوقتي –او ،- سرقوتي بيكي -او  ،-سرقويتي بيكي -سيورقوقيتيتي بيكي ، او  .961
ــدة ابنــانه االربعــة منكــو خــان وقــوبيالي خــان اونــ  خــان النصــر  انية،وزوجة تولــوي خــان واحــب زوجاته،ووال

بــذلا ،وقد وهوالكــو واريــق بوقــا، كانــا فــي مقدمــة ســيداا العــالم، ول ــا مــن الثبــاا والعصــة والســتر والعصــمة
زوجــات م مــا ج ــودًا كبيــرة فــي تربيــة ابنائ ــا بعــد وفــاة ابــي م ولقنــت م الصضــائل واالداب، وألصــا بــين قلــوب 
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مـــر جنكيزخـــان ان تســـير االمـــور وبعـــد وفاتـــه بعضـــ ن البع ،وقامـــا برعـــايت ن وبرعايـــة االبنـــان واالحصاد،
ــر  والمصــالح بــرأي زوجتــه ســرقويتي بيكــي،وان يكــون الحــل والعقــد وتســيير الجيــوش تحــا تصــرف ا مــن غي

الدولة ب مـة وكصـانة وحسـن رأي اعترا ، وقد نجحا في ادارة االمور وترتيب ا، وتربية االبنان وضبط احوال 
ودرايــة، واشــرفا علــى المبــاني، ولــم تســمح ألحــد بخــداع ا، وكــان جنكيــز خــان يستشــيرها فــي مع ــم االمــور 
والمصالح التي ُيقدم علي ـا فضـاًل عـن استشـارت ا عنـد توجيـه الجيـوش حتـى ال تنحـر  االمـور عـن مسـارها 

لتوقير، كما قدم الرعيـة ل ـا مـن مع ـم الـبالد شـرقًا وغربـًاُ  الصحيح، وكانا الوفود تقدم ل ا واجب االحترام وا
الطاعة والحرمـة، وبالغـا فـي رعايـة السـكان شـرقًا وغربـًا مـن ترفيـه وعـدل ،فـالتزم االمـران والعمـال بتعاليم ـا 
واوامرها من خالل االنصا  بالرعية خوفًا من سياست ا، وكان ل ا دور كبير في اسـتمالة امـران االطـرا  مـن 

غول بانصاذ التح  وال دايا النتخاب ابن ا منكو خان حاكمًا علـى المغـول بعـد وفـاة كيـو  خـان. لمزيـد مـن الم
-916، ص3،ج3وم 953وص 937وص 996، ص3، ج3التصاصيل ان ر:الجويني، تاريخ ج انكشـاه، م

 53وص 31 ا،صشـوهام37؛ال مذاني،جاما التـواريخ،الجزن الخـاص بتـاريخ خلصـان جنكيزخـان،ص911ص
مـــــا و 911وص917و916وص915وص973وص963وص933صو 933وص17وص 63ص -63وص

ـــــــــدها ـــــــــول،ص؛بع ـــــــــاريخ المغ ـــــــــران،ص976وص 975اقبال،عبا ، ت ـــــــــاريخ اي ـــــــــا ، ت  395؛اقبال،عب
ـــاريخ،ص396وص ـــي الت ـــول ف ـــد المعطي،المغ ـــلاد عب ـــزي،م. م، تلص؛331ص -336؛الصـــياد، د. ف يـــق الرم

 .331وهامش ص 319،ص9االخبار،ج

تولـوي خـان وام ارملـة  ي بيكـييتيتقسـرقو لمل :كـان مـن اعيـان الملو ،وكـان شـريكًا المل  ناصر الـدين علـي  .961
 3ج،3ا.ان ر:الجويني،تــاريخ ج انكشــاه،مغآرغـون آميــر الايعمــل ايضــا" لـده وكـان ،فـي الحكــم  منكـو خــان

 .953وص 937ص

اتبـًا لـده االميـر ثـم اصـبح ك تولـوي خـانارملة  ي بيكييتيتقسرقو ل الخواجه سراج الدين الشجاعي: كان كاتبا" .973
المغــولي اريــ( بوكــا، وقــد حصــل ســراج الــدين ومعــه عــالن الــدين عطــا ملــ  الجــويني وبــ مر مــن منكــو خــان 

اج الـدين فـي وبموجب تقرير صاحب الديوان ب ـان الـدين محمـد الجـويني علـى وسـام ومرسـوم، وقـد دخـل سـر 
 .953ص ،3ج،3 انكشاه، ما.لمزيد من التصاصيل ان ر: الجويني، تاريخ جآغرغون آخدمة االمير 

 .937ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .979

 وهامش ا. 937، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .973

(: وهـي احـده مـدن تركسـتان كانـا فـي وقـا A-lima- li( او )Almalikالمالي( أو)المالق( أو) المـاليق() .973
 ر واول بالد الصين، ترجا اهميت ا الى ان ـا ما من ام اا مدن بالد الخطا، واخر البالد من بالد ما وران الن

كانا تقا على الطريق بين منغوليا وفار ، بين ا وبين مدينة نيلي في تركستان يوما واحدًا، في ا الكثير مـن 
الخيل واالغنام، كان اميرها يلقب ارسالن خان تابعًا لكورخان مل  الخطـا، ثـم فـر  المغـول سـيطرت م علي ـا 

ومن بعده ابنه سـقناق فـي خدمـة جنكيـز خـان وطاعتـه ، وتصـاهر مـا جـوجي بـن جنكيـز  ودخل اميرها اوزار
خان، وقـدم المسـاعدة للمغـول عنـدما احتلـوا هـذه الممالـ . لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: النسـوي ، محمـد بـن 
 احمد ، سيرة السلطان جـالل الـدين منكبرتـي، نشـر وتحقيـق: حـاف  احمـد حمـدي، دار الصكـر العربـي، مطبعـة

وهامشـــ ا،  15، ص9، ج9؛ الجـــويني، تـــاريخ ج انكشـــاه، م33م  ، هـــامش ص9153االعتمـــاد، مصـــر، 
ـــة الن ـــار، ج17ص -16وص ـــن بطوطـــة، تحص ؛ القلقشـــندي، صـــبح 391وص 395وص 533، ص9؛ اب
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؛ بارتولــد، 739وص 613وص 673وص 663وص 573؛ بارتولــد، تركسـتان، ص333، ص3االعشـى، ج
 . 59، مادة التر ، ص5، بحث منشور في دائرة المعار  االسالمية، مجالتر ، المامة تاريخية وجنسية

،تولى عـرش ابيـه بـ مر مـن كيـو  خان،واوكـل اليـه هو االبـن الخـام  لجغتـاياالمير ييسو منكو بن جغتـاه: .973
وابرام ا،كان سكيرًا قليل الذكان ،كانا له زوجة اسـم ا نايشـي فـي غايـة االحتـرام وسـعة  حل القضايا واالمور

صوذ،ولما كان زوج ا دائمًا ثماًل كانا تباشر اعماله بدال" عنـه،وحين جلـ  علـى عـرش ابيـه جغتـاه ابـده الن
حصيد جغتـاه فعزلـه وعـين بـداًل عنـه ب ـان  ابيه لمناصرته لقرا هوالكو" قرا أغول"غضبه من حبش العميد وزير 

تغيـرا فيمـا بعد،فبعـد تـولي منكوخـان  ان االمـور الدين المرغينانى ن رًا لعلمـه ودرايتـه ولخدمتـه الطويلـة،غير
وعين مكانـه قـرا هوالكـو،واواله العنايـة ،الحكم لم يكن ييسو موافقًا على ذل ، ل ذا فان منكـو خـان خلـا ييسـو

غيـر انـه رفـ  ذل ،وقـد وطلـب منـه االقامـة فـي بـالده والعط ،بينمـا لجـ  ييسـو الـى بـالط االميـر بـاتو خـان 
ـــــد مـــــن التصاصـــــيل ان ـــــرُذكـــــران منكـــــو خـــــان اصـــــدر اوامـــــره بق ـــــل ييســـــوبعد ذل .لمزي ـــــاريخ الجويني،:ت ت

 339،ص3،ج3وهامشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا وم353ص-353وص333،ص3،ج9،مج انكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي
ـــــان جنكيزخـــــان ؛ ال مـــــذاني ،جـــــاما 339وص391وص391صو  ـــــاريخ خلص ـــــوارخ، الجـــــزن الخـــــاص بت الت

          .   393وص393وص333،وص339وص 916وص913وص913وص،953وص 933وص936،ص

 .937ص ،3ج،3يخ ج انكشاي، مالجويني، تار  .975

 .931-937، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .976

نــاقو: وهــو مــن اقربــان االميرآرغــون آقــا.ولم اعثرعلــى معلومــاا اخــره عنــه ســوه مــا ذكــر فــي المتن.ان ــر:  .977
 .953، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاه، م

ا،او بـ مر  مـن قوسـقون بـن بـاتو آغرغون آ ي: ُعين رئي  الُكتاب لده االميرخواجه نجم الدين علي جيالباد .971
ا حـاماًل معـه المرسـوم الملكـي بتعيينـه رئـي  الكتـاب غـآآرغـون خان، وصـل الـى مدينـة مـرو لمقابلـة االميـر 

وبصــحبته عــدد كبيــر مــن الُكتــاب ليحضــروا معــه مراســيم تنصيــذ هــذا المرســوم.لمزيد مــن التصاصــيل ان ــر: 
 .951وص 956وص 931ص ،3ج،3الجويني،تاريخ ج انكشاه، م

 .931ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .971

؛ ال مــذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان 931ص ،3ج،3الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .913
 .331جنكيز خان، ص

؛ ال مـذاني، جـاما التـواريخ، الجـزن الخـاص 33، مقدمة المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .919
 .331ن جنكيز خان، صبتاريخ خلصا

 قالن تاشي: يبدو ان ا مدينة تقا في منغوليا، اد لم اعثر على معلوماا وافية عن ا. .913

 .931ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .913

بــالي( او ) بــاش بــالق( أو) بــش بــالق( او) بــيش بــالق(: وهــو اســم لمدينــة ســكان ا مــن االتـــرا   –بــيش  .913
ة، ومعناها باللغة التركية خم  مدن ف ي كلمة مركبة مـن مقطعـين، ) االويغور، تقا شرقي تركستان الصيني

بـيش( تعنــي بالتركيــة خمســة و) بــاليق( تعنــي بالتركيــة المدينـة وتــدعى اليــوم باللغــة الصــينية) ســين  يــان((، 
وكان االترا  المعروفون باسم باسمل يعيشون في ـا قبـل االويغـور وكـان اميـرهم يلقـب بلقـب ايـدي قـوا أو ) 

م، بيـد االتـرا  المعروفـون  93هــ/  3وقوا( أي صاحب الجاللة ذي القداسة، وذكر ان ا كانا في القـرن ايد
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تو،أي سكان االستب  فتركوها عندما تعرضوا لضغط ابنان جنس م المستقرين في الغرب ف ـاجروا  -باسم شا
م هـاجر 163هــ/  336م وحـوالي سـنة  1هــ/  3الى الشرق ودخلوا الصين،وفي النص  الثـاني مـن القـرن 

قوم من االويغور الى مدينة بيش بالي(،واستقروا ب ا واسسوا ل م دولـة في ـا بقيـا قائمـة حتـى ع ـد المغـول 
ــــرن  ــــى الق ــــاريخ ج انكشــــاه،م 95هـــــ/  1أي ال ــــن التصاصــــيل ان ر:الجويني،ت ــــد م ــــامش 9،ج9م.لمزي ، ه

؛بارتولــد، تــاريخ 13ن، هـامش ص؛ال مـذاني، جــاما التـواريخ،الجزن الخــاص بتــاريخ خلصـان جنكيــز خــا76ص
ــر ، ص ــار  15وص 36وص 36الت ــرة المع ــة وجنســية،بحث منشــور فــي دائ ــد،التر ، المامــة تاريخي ؛بارتول

 .  31،مادة التر ، ص53االسالمية،مج 

االمير مسعود ب : بن االمير الصاحب محمود يلواج، تولى ادارة الوالياا في بالد مـا وران الن ـر ابتـدانًا مـن  .915
ش بالي( وقراخوجه وختن وكاشغر والماليق وقياليق وسمرقند وبخاره حتى شاطب ن ر جيحـون وفـي مدينة بي

ع د اوكتاه خان وكيو  خان ومنكو خان، بنى مدار  عدة من ا في بخاره فضاًل عـن المدرسـة المسـعودية 
ي دمــرا بعــد فــي كاشــغر، وقــام باعمــال عمرانيــة واداريــة عــدة مــا والــده محمــود يلــواج فــي اعمــار المــدن التــ

م،ودفـــن فــي المدرســة المســـعودية التــي انشــ ها فـــي 9316هـــ/  611االحــتالل المغــولي ل ــا، تـــوفي ســنة 
 36،ص9،ج9بخاره.لمزيـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن التصاصـــــــــــــــــــيل ان ر:الجويني،تــــــــــــــــــــاريخ ج انكشــــــــــــــــــــاه،م

؛ال مـذاني، جـاما 363وص 57؛ابن العبري،تاريخ مختصـر الـدول،ص337،ص3،ج3،وم911،ص3،ج3وم
 913وص 919وص 13ص -13ص بتــــــــــاريخ خلصــــــــــان جنكيــــــــــز خــــــــــان، صالتــــــــــواريخ،الجزن الخــــــــــا

؛ ابـــن الصـــوطي،تلخيص مجمـــا االداب فـــي معجــــم 367، ص33؛الذهبي،ســـير اعـــالم النـــبالن،ج395وص
ــة بدمشــق، تحقيق:مصــطصى  ــدة والمحصو ــة فــي دار الكتــب ال اهري ــ  الصري االلقاب،حققــه عــن نســخة الملل

؛الشــيرازي، تــاريخ وصــا ، 311ص -311هــامش ص، 3،ج3جواد،المطبعــة ال اشــمية، دمشــق، بــال. ا،ق
؛ خوانـــد 913وص 976وص 973ص -973، ص5؛ ميــر خوانــد، تـــاريخ روضــة الصــصا، ج331، ص3م

؛ 673وهامش ا وص 655وص 653؛ بارتولد، تركستان، هامش ص51، ص3مير، تاريخ حبيب السير، ج
؛ 319، ص9ار، ج؛ الرمـــــزي، م.م، تلصيـــــق االخبـــــ916ص -915وص 935بارتولـــــد، تـــــاريخ التـــــر ، ص

؛ الصـياد، د. 396وهـامش ص 331؛ اقبال، عبا ، تاريخ ايران، ص979اقبال،عبا ، تاريخ المغول، ص
 .911وص 916فلاد عبد المعطي، المغول في التاريخ، ص

 .613؛ بارتولد، تركستان، ص953-931ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .916

 .953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .917

 .953ص ،3ج،3يني، تاريخ ج انكشاي، مالجو  .911

؛ ميـر خوانـد، تـاريخ 331وص 395ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .911
 .913، ص5روضة الصصا، م

؛ ال مــذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان 953، ص3،ج3الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .913
 .331جنكيز خان، ص

 .331اني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، صال مذ .919

 .335العريني، د. السيد الباز، المغول، ص .913

 .395ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .913
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، 5؛ميرخوانـــد،تاريخ روضـــة الصـــصا،م363لمزيـــد مـــن التصاصـــيل ان ـــر:ابن العبري،تـــاريخ مختصـــرالدول،ص .913
 .913ص

 .395جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .915

 .953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .916

 .953ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .917

 .953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .911

 .331ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .911

 .953ص،3ج، 3ج انكشاي، م الجويني، تاريخ .333

 .959 -953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .339

؛ حمـدي، حـاف  احمـد، الدولـة  611؛ بارتولد، تركسـتان، ص959ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333
 .333الخوارزمية، ص

يـز خـان الصاحب محمود يلواج: هو فخر الدين ابو القاسم محمود بن محمد، وهـو مـن اهـم اعيـان دولـة جنك .333
واهم وزرائه، وهو حاكم البالد الشرقية من شاطب ن ر جيحون الى منت ى بالد الخطا، وبقي في منصبه هـذا 
حتــى ع ــد مكنــو خــان، فرتــب الممالــ  ون ــم امــور الدولــة، كــان كاتبــا ســديدا، وكــان يــتقن لغــاا عــدة من ــا 

بيـة، كانـا وفاتـه فـي شـ ر ربيـا االول مـن الخطائية والمغولية واالويغورية والتركية والصارسية وال نديـة والعر 
م،ودفــن فــي مدينــة خــان بــاليق. لمزيــد مــن التصاصــيل ان ــر: النسوي،ســيرة الســلطان  9353هـــ/  653ســنة 

ـــــدين منكبرتـــــي،ص  939وص 993، ص9، ج3؛ الجـــــويني، تـــــاريخ ج انكشـــــاه، م15ص -13جـــــالل ال
لصـــوطي،تلخيص مجمـــا ؛ابـــن ا363وص 357؛ابـــن العبـــري، تـــاريخ مختصـــرالدول، ص953وص 933وص

؛خوانــد مير،دســتور الوزران،تــ لي  وترجمــة وتعليــق: د. حربــي امــين 311وص 311، ص3، ج3االداب، ق
 -333م ، ص9113ســليمان، تقــديم:د. فــلاد عبــد المعطــي الصــياد،ال يئة المصــرية العامــة للكتــاب، مصــر،

 653وهامش ا وص 567 -566بارتولد، تركستان،ص؛ 319، ص9الرمزي، م.م، تلصيق االخبار، ج ؛339
؛ 916وص  935؛ بارتولـــد، تـــاريخ التـــر ، ص677وص 675وص 663،وص651وهامشـــ ا،هامش ص

ــران، ص ــا ، تــاريخ اي ــال، عب ــول فــي 391وص 331وص 313اقب ــد المعطــي، المغ ــلاد عب ؛ الصــياد، د. ف
 .955ص -953التاريخ،  ص

ــري، تــاريخ مختصــر 953ص ،3ج،3الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .333 ؛ بارتولــد، 363الــدول، ص؛ ابــن العب
؛ حمــدي، حــاف  احمــد، الدولــة 336وص 335؛ العرينــي، د. الســيد البــاز، المغــول، ص 611تركســتان، ص

 .333وص333الخوارزمية، ص

قويجــور: هــي الحيوانــاا ذواا االربــا أقــدام. فكلمــة قــوي تعنــي باللغــة المغوليــة الشــاه والغــنم. أي ان كلمــة  .335
ـــ ـــاريخ قويجـــور مللصـــة مـــن مقطعـــين االول ق ـــد مـــن التصاصـــيل ان ـــر: الجـــويني، ت ـــاني جـــور. لمزي وي، والث

؛ ال مـــذاني، جـــاما التـــواريخ، الجـــزن الخــاص بتـــاريخ خلصـــان جنكيـــز خـــان، 331، ص3، ج3ج انكشــاه، م
 وهامش ا. 935وهامش ا؛ العزاوي، عبا ، تاريخ العراق، ص 53ص

؛ حمـدي، حـاف  احمـد، الدولـة 397، صال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصـان جنكيـز خـان .336
 .333الخوارزمية، ص
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؛ ال مــذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان 953ص ،3ج،3الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .337
 .397جنكيز خان، ص

 .333-333؛حمدي،حاف  احمد،الدولة الخوارزمية، ص336العريني،د.السيد الباز،المغول،ص .331

 . 953ص ،3ج،3، مالجويني، تاريخ ج انكشاي .331

أي الخـتم القرمـزي اواالمرأوالكتـاب السلطاني،يوضـا فيـه خـتم ،اليرالي(:هو الصرمان أو المنشـوريرلي( ، جمع ا  .393
ــه  ــال ل ــر يق ــذهب،أو يكــون مختومــًا بحب ــوم بمــان ال ــه مخت ــا " الن ــون تمغ ــاه " أو يســمى" آلت احمــر " آل تمغ

زرق يسـتعمل للم ـام الخطيـرة السـيما الكتـب الموج ـة قراتمغا،ويكون بالحبر االسود،وكو  تمغـا أي الخـتم اال 
ــــد مــــن التصاصــــيل  ــــه تمغاجى.لمزي ــــق علي ــــام يطل ــــراد اســــرة الخــــان،ويكون الخــــتم مربعــــًا، وحامــــل االخت الف

ــــــ ــــــامش صذان ر:ال م ــــــان جنكيزخان،ه ــــــاريخ خلص ــــــواريخ ،الجــــــزن الخــــــاص بت وهــــــامش 31اني،جاما الت
؛بارتولـــــــد،تاريخ  313ص 313وص  371وص377وص 373؛الشـــــــيرازي ،تـــــــاريخ وصـــــــا ،ص59ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ،ص  553؛بارتولد،تركســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان،ص363وص363وص336وص 331وص931الت
ـــي  ؛الصـــياد،د.فلاد931وهـــامش ص935وهامشـــ ا؛اقبال،عبا ،تاريخ المغـــول،ص ـــول ف ـــد المعطي،المغ عب

 .336،هامش ص9وهامش ا؛العزاوي،عبا ،تاريخ العراق،ج365التاريخ،ص

 ،3ج،3ن، وهـو اميـر مغـولي .ان ـر: الجـويني، تـاريخ ج انكشـاه، منايمتاي: أي المنسوب الى قبيلة النايمـا .399
 .953وص 953هامش ص

ترمتاي: معنى اسمه باللغة المغولية  طائر الجثث الصغير، وهو احـد االمـران المغـول.ان ر: الجـويني، تـاريخ  .393
 .953هامش ص ،3ج،3ج انكشاه، م

واريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان ؛ ال مــذاني، جــاما التــ953ص ،3ج،3الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .393
 .331جنكيز خان، ص

 .331ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .393

هما جـي وهـي اسـم ناحيـة اصـص ان القديمـة وتسـمى عنـد العجـم ش رسـتان ااصص ان: ل ا مدينتان ُيقال ألحـد .395
لمدينة االخره ُيقال ل ا الي ودية، اهل ـا اخـالط مـن وعند المحدثين المدينة،وهي على شاطب ن ر زندرون، وا

العجم والعرب، وعرب ا من قبائل ثقي  وتميم وخزاعة وغيرهم ممن انتقلوا مـن البصـرة والكوفـة، ل ـذه المدينـة 
ميــاه جاريــة مــن اوديــة وعيــون، اشــت را بصــنا الثيــاب والســيما البريســم والوشــي، والقطــن ، وب ــا الزعصــران 

لــى العــراق والــى بلــدان اخــره، وهــي ذاا نــواح نزهــة ورســاتيق حســنة. لمزيــد مــن التصاصــيل والصواكــه تجلــب ا
ـــدان،ص ـــر،االعالق 11وص 17وص 16وص 15ان ر:اليعقوبي،البل ـــن عم ـــد ب ـــي احم ـــن رســـتة،ابو عل ؛ اب

ـــــن خرداذبه،المســـــال  والممالـــــ ،ص963ص-959،ص7،مم 9119النصيســـــة،بريل،ليدن،  39ص -33؛اب
 -316،ص3؛المقدسي،احســــــــن التقاســــــــيم،ج911ص-911الــــــــ ،ص؛االصطخري،مســــــــال  المم51وص
 . 311ص

نيسابور: مدينة واسعة كثيرة الكور ُتعر  باسم ابرش ر من اهم مدن ا البوزجـان، مـالن، زوزن، وهـي مدينـة  .396
تقا في ار  س لية، ول ا مدينة حصينة وق ندز ورب  وهما عامران، ومسـجدها الجـاما يقـا فـي ربضـ ا، 

مدينـة اربعـة ابـواب، ولربضـ ا ايضـا ابـواب عـدة ، اهل ـا اخـالط مـن العـرب والعجـم، في ــا ولق نـدزها بابـان ولل
الكثير من العيون واالودية ومن ا يشربون الميـاه. لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: االصـطخري، مسـال  الممالـ ، 



 

 عالعدد التاس                                   مجلة كلية التربية                                                  
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

363 

؛ المقدســـي، احســـن التقاســـيم، 333ص -339، ص3؛ ابـــن حوقـــل، صـــورة االر ، ج351ص -353ص
؛ يــاقوا الحمــوي، 931،ص9؛ البكــري،معجم مــا اســتعجم،ج333وص 333وص 333ص -311، ص3ج

 .953وص 67وص 65، ص9معجم البلدان، ج

 .396 -395ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .397

ا مــن قم:مدينـة فـي خراســان، وهـي خصــبة، وشـرب اهل ــا مـن أبارها،وب ـا فواكــه واشـجار فســتق وبنـدق،بناله .391
ـــة الطيب، ـــا ســـراديب فـــي غاي ـــريالطـــين واآلجر،وفي  ـــا الـــى ال ـــط عـــدة،ومنا ر  ومن  ـــا رب ـــازة ســـبخة في  مص

ديركرد شير،ويقال لمدينة قم الكبره مينجان، يقال في ا  ه المصازة حصن ع يم عادي يقال لهومسالح،وفي هذ
نــدان، ول ــا وادي يجــري فيــه ألــ  درب، وداخــل المدينــة حصــن قــديم للعجــم، والــى جانب ــا مدينــة يقــال ل ــا كم

ينمو في ا بكثرة نبـاا الزعصران.لمزيـد مـن التصاصـيل ان ـر: ، المان بين المدينتين عليه قناطر معقودة بحجارة 
ــدان، ص ــوبي، البل ؛االصطخري،مســال  الممالــ ، 373، ص3؛ابــن حوقل،صــورة االر ،ج15ص -13اليعق

؛مللــ  331الصــدا،تقويم البلــدان، ص؛ابــو 317،ص3؛يــاقوا الحمــوي،معجم البلــدان،ج333وص 331ص
 .363وص 335وص 36؛لسترنج،كي،بلدان الخالفة الشرقية، ص997مج ول،حدود العالم،ص

: مدينة تقا في بالد ما وران الن ـر، مـن اول بـالد تركسـتان وران الشـاش، وهـي مدينـة -كاسان –كاشان أو  .391
تصاصيل ان ر: ابـن حوقـل، صـورة االر ، صغيرة، ل ا قلعة حصينة، وعلى باب ا وادي اخسيكث. لمزيد من ال

ـــوي، معجـــم البلـــدان، ج363ص – 369، ص3ج ـــاقوا الحم ـــويم البلـــدان، 333، ص3؛ ي ـــدا، تق ـــو الص ؛ اب
 .997؛ ملل  مج ول، حدود العالم، ص 335، ص3؛ رازي ، هصا اقليم ، ج331ص

 .953-953، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333

 .396الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن  .339

 .396ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص  .333

 .331ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص  .333

 .331ال مذاني، جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص  .333

 .331التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص ال مذاني، جاما  .335

 .33، مقدمة المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .336

 .953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .337

 .331جاما التواريخ، الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص .331

 .333حمدي، حاف  احمد، الدولة الخوارزمية، ص .331

 .953ص ،3ج،3ج انكشاي، م الجويني، تاريخ .333

 .611؛ بارتولد، تركستان، ص953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .339

 .611؛ بارتولد، تركستان، ص953، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333

 .331وص 396ال مذاني،جاما التواريخ،الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان، ص  .333

 .953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333

ا فـي االمـور الديوانيـة والخاصـة ، كـان يتحلـى بـاخالق غدين طاهر:هو نائب االمير آرغون آالصاحب عز ال  .335
طاهرة شبي ة باسمه ، وكان يوص  بدراية  اهرة للنا  جميعـا" ،وكـان ملـتحم الوشـائج ، مشـتب  المـواالة ، 
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 51وص953ص،3ج،3ي،مبعيــــدا" عــــن المــــراناة . لمزيــــد مــــن التصاصــــيل ان ر:الجويني،تــــاريخ ج انكشــــا
 .336وهامش ا، وص

 .953-953ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، ملمزيد من التصاصيل ان ر : .336

يزد: وهي من مدن بالد فار ، اعمال ا مثل ميبـد وكثـه) وهـي قصـبت ا( وف ـرج ونـائين وغيرهـا، وهـي مدينـة  .337
تـدل لكنـه يميـل الـى الحـرارة بسـبب عامرة، ومن ا تبدأ حـدود كـورة اصـطخر، مياه ـا مـن القنـواا، وهوالهـا مع

مجاورت ا للصحران، في ا انواو مختلصة من الصواكه اكثر ما في ا الرمان، وهي رخيصـة االسـعار، ينسـب الي ـا 
ابو الحسن محمد بن احمد بن جعصر اليزدي وغيره. لمزيد من التصاصيل ان ر: االصطخري، مسـال  الممالـ ، 

؛ البلخـي، مج ـول االسـم ، فـار  نامـه، حققـه وترجمـه 331ص ،9؛ االدريسي، نزهة المشـتاق، ج335ص
 9339عـــن الصارســـية وقـــدم لـــه: يوســـ  ال ـــادي، الـــدار الثقافيـــة للنشـــر، طبعـــة مزيـــدة ومنقحـــة، القـــاهرة، 

 .993م ،  ص3339هـ/

 .953، ص3، م39، مقدمة المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .331

 ية عنه سوه ما ذكر عنه في المتن.ساريق بوقا: لم اعثر على معلوماا واف .331

 .956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333

؛ ال مــذاني، جــاما التــواريخ، الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان 956ص ،3ج،3الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .339
 .331جنكيز خان، ص 

 .956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333

هي من اجل موانب بحر قزوين، وهي محصنة في الحـائط الـذي دربند: سماها العرب مدينة ) باب االبواب(، و  .333
من ج ة الخزر علي ا ثالثة ابواب الباب الكبير والصغير وباب اخر نحـو البحـر وهـو ُمغلـق وال ُيصـتح، وهنـا  
ابواب اخره من ج ـة البحـر، ول ـذا سـميا بـاب االبـواب، يقـا جامع ـا فـي وسـط االسـواق، ول ـم مـان جـار، 

ة، ُتصنا في ا ثياب الكتان، وُيكثر في ا الزعصران. لمزيد مـن التصاصـيل ان ـر: ابـن حوقـل، ولسكان ا دور حسن
؛ االدريســـي، نزهـــة 376، ص3؛ المقدســـي، احســـن التقاســـيم، ج333ص -331، ص3صـــورة االر ، ج

؛ الغرنــاطي، 333، ص9؛ يــاقوا الحمــوي، معجــم البلــدان، ج133وص 133وص 139، ص3المشــتاق، ج
؛ ابـو الصـدا، 15 -13، ص9135عبد الرحيم، تحصة االلبـاب ونخبـة االعجـاب، بـاري ، ابو حامد محمد بن 
 .393؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ص335ص -333تقويم البلدان، ص

 .956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .333

 .956ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .335

كـش الواقعـة غربـي سـمرقند.ان ر: الجـويني، تـاريخ ج انكشـاه،  كيتو: دكر ان ا ربما تكون هي ذات ـا مدينـة .336
 .956هامش ص،3ج، 3م

خوردان:وهــو رســتاق يقــا فــي مدينــة ابيــورد، وذكرانــه يقــا بــين ســرخ  وابيــورد  -او -خــاوران –خــابران أو .337
وقصــبته م نــة او ) مي نــة(، مــن اهــم المواضــا فيــه ازجــاه، بــاذن، خــرد الجبــل، وشــوكان، فيــه العديــد مــن 

ساتين الحسنة والقره  ول ا قره عدة، كـان يعـيش فـي قصـبت ا الشـاعر انـوري مـادح السـلطان السـلجوقي الب
؛مسـتوفي قزويني،نزهـة القلـوب، 333،ص3سنجر.لمزيد من التصاصيل ان ر:يـاقوا الحمـوي،معجم البلـدان،ج
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ـــــــــــــدان، ص915ص -913ص ـــــــــــــدا،تقويم البل ـــــــــــــة 335ص -333؛ابوالص ؛لســـــــــــــترنج،كي،بلدان الخالف
 .396؛الحديثي،د. قحطان عبد الستار،ارباو خراسان الش يرة، ص336صالشرقية،

 .956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .331

 .956ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .331

 .956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .353

 .956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .359

 .957-956ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .353

 .957ص ،3ج،3لجويني، تاريخ ج انكشاي، ما .353

 .957ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .353

 .957ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .355

بيتكجي: لم اعثر على معلوماا وافية عنه غير انه كان يتولى و يصـة البيتكجـي ،وبيتكجـي هـي احمد االمير  .356
ـــى  ـــق عل ـــب والمحرر،وهـــي ُتطل ـــة معناهـــا الكات ـــذاني،جاما كلمـــة مغولي ـــوم ب ـــذه الو يصة.ان ر:ال م ـــن يق م

 .961، ص9؛العزاوي، عبا ، تاريخ العراق، ج333،هامش ص9،ج3التواريخ،م

 .957ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .357

 .957ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م  .351

 .957ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .351

 .957ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .363

 .951ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .369

 .951ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .363

 .951ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .363

 .951ص،3ج، 3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .363

 .951-951، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .365

 .951ص ،3ج،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .366

 .951، ص3،ج3، مالجويني، تاريخ ج انكشاي .367

 .951، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .361

 .951، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .361

 .951، ص3،ج3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .373

كش:بلــد كبيــر فــي بــالد مــا وران الن ر،لــه مدينــة وربــ ،ودار االمــارة تقــا خــارج المدينــة، والجــاما يقــا فــي  .379
،بنائ ـا مـن الطـين والخشـب،وهي خصـبة،ول ا اربعـة ابـواب،وهي مدينـة المدينة،اما االسواق فتقـا فـي الرب 

حـارة يكثــر في ــا تسـاقط االمطار،ول ــا ن ــران يمـران بالمدينــة ويســقي مزارع ا،همـا ن رالقصــارين ون راســرود ، 
، 3؛ ابـــن حوقـــل، صـــورة االر ، ج933فواك  ـــا كثيـــرة. لمزيـــد مـــن التصاصـــيل ان ر:اليعقوبي،البلـــدان، ص

؛ 313، ص3؛ المقدســـي، احســن التقاســـيم، ج335ص 333خري، مســـال  الممالــ ، ص؛ االصــط539ص
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؛ مللـ  مج ـول، 319وص 313؛ابو الصـدا، تقـويم البلـدان،ص363، ص3ياقوا الحموي،معجم البلدان، ج
 .  13حدود العالم، ص

؛ ال مـذاني، 363؛ ابـن العبـري، تـاريخ مختصـر الـدول، ص333، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشـاي، م .373
؛ خصـبا ، د. 331؛ حمدي، حاف  احمد، الدولـة الخوارزميـة، ص333-331، ص9، ح3اما التواريخ، مج

؛ القــزاز، د. محمــد صــالح داود، الحيــاة 31- 37جعصــر حســين ، العــراق فــي ع ــد المغــول االيلخــانيين، ص
 .مع م الم يذكر اسم االمير ارغون آغ 65ص السياسية في العراق،

مدينـة سـمرقند، يقـا فـي الجانـب الشـرقي مـن المدينـة ويوجـد فـي وسـطه ن ـر  كان كل:هو بستان موجود في .373
يمـر بالبسـتان يــدعى رحمـة وتوجــد فـي اطــرا  البسـتان سـواقي كثيــرة، وهنـا  ن ــر اخـر يــدعى يوخـان ويعبــر 
ـــذا البســـتان بالجمـــال وحســـن  ـــاز ه ـــد امت ـــول مغا ،وق ـــه أو ك ـــدعى اوالنك ـــث ي ـــان كـــل،والن ر الثال ـــة ك منطق

،  3؛رازي،هصــــا اقلــــيم،ج333، ص3ج،3مالتصاصــــيل ان ر:الجويني،تــــاريخ ج انكشــــاه، الن ر.لمزيــــد مــــن
 .333ص

 .613؛ بارتولد، تركستان، ص333، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .373

:وهي مد ينة من ناحية الجوزجـان -اشبرقان  –او  -شبرقان  –أو  –أو شصرقان  -ورقانشب –شصورقان أو  .375
مـــن بلـــخ بين مـــا يومـــان،وهي مدينـــة طيبـــة،ول ا مـــان جار،والغالـــب علي ـــا  مـــن كـــور خراســـان،تقا  بـــالقرب

الزروو،والبســـاتين في ـــا قليلـــة ، وهـــي عـــامرة آهلـــة بالسكان،يقصـــدها التجـــار بكثـــرة ويبيعـــون في ـــا االمتعـــة 
من شبورقان الى الي وديـة مرحلـة،ومن ا الـى كنـدوم اربعـة بر من كندوم  من مدن الجوزجان،و الكثيرة،وهي اك

، 3؛ابـــــــــن حوقل،صـــــــــورة االر ،ج996م . لمزيـــــــــد مـــــــــن التصاصـــــــــيل ان ر:اليعقوبي،البلـــــــــدان،صايـــــــــا
؛ 311،ص3؛المقدسي،احسـن التقاسـيم،ج379وص373؛االصطخري،مسال  الممالـ ،ص333وص333ص

؛مللــ  مج ول،حــدود 915؛مســتوفي قزوينــي، نزهــة القلــوب،ص353،ص3يــاقوا الحمــوي،معجم البلــدان،ج
؛الحديثي،د. قحطان عبـد السـتار ، اربـاو خراسـان 361الخالفة الشرقية،ص ؛لسترنج ،كي،بلدان13العالم،ص

 .335الش يرة، ص

 .333-333، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .376

ــــــــة  .377 ــــــــذل  الســــــــتر او الحجــــــــاب،وهي واردة باللغــــــــة االرامي ســــــــرادقا:هو الصســــــــطاط او الخيمــــــــة،وتعني ك
 للداللـــة نصســـ ا.لمزيد مـــن التصاصـــيل،وتســـتعمل كلمـــة قيطـــون فـــي المغـــرب العربـــي  Sarodhiqoبصـــيغة

، 9م،ط3335هـــ/  9336ان ر:ثــويني،د.علي،معجم عمــارة الشــعوب االســالمية،مطبعة بيــا الحكمة،بغــداد،
 .339ص

 .333-339، ص9، ج3جاما التواريخ، م .371

 .333،ص 9،ح3؛ال مذاني،جاما التواريخ،م333،ص3،ج3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .371

 .333، ص3ح ،3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .313

 .333، ص3، ح3تاريخ ج انكشاي، مالجويني ،  .319

 .331،ص 9،ح3؛ال مذاني،جاما التواريخ،م335،ص3،ح3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .313

 . 335، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .313

 .336-335، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .313
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 .331،ص 9،ح3اريخ،م؛ال مذاني،جاما التو 336،ص3،ح3الجويني،تاريخ ج انكشاي،م .315

 .336، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .316

 .336، ص3، ح3الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .317

 .69، ص3،ح3؛وم333ال مذاني،جاما التواريخ،الجزن الخاص بتاريخ خلصان جنكيزخان،ص .311

ص ؛ ال مــذاني،جاما التــواريخ،الجزن الخــا33، مقدمــة المصــحح، ص9، ح9الجــويني، تــاريخ ج انكشــاي، م .311
 .69، ص3،ح3؛وم333بتاريخ خلصان جنكيزخان،ص

 .336العريني، د. السيد الباز، المغول، ص .313

 .513مستوفي قزويني، تاريخ كزيده، ص .319

 .336العريني، د. السيد الباز، المغول، ص .313

 .33، مقدمة المصحح، ص9، ح9الجويني، تاريخ ج انكشاي، م .313

 .69، ص3، ح3؛وم333الخاص بتاريخ خلصان جنكيز خان،ص جاما التواريخ،الجزن .313

 .69، ص3، ح3ال مذاني، جاما التواريخ، م .315

 .336؛العريني،د.السيد الباز، المغول، ص7وص6،ص3،ح3ال مذاني، جاما التواريخ،م .316

 .53د. محمد صالح داود، الحياة السياسية في العراق، هامش ص القزاز، .317

 قائمة المصادر والمراجا 
 العربية "المعربة وغير المعربة "( :* اوال: المصادر االصيلة: )العربية وغير 

 م(:9333هـ/633االثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم)ا -
ر الكتــب العلميــة،بيروا، بــال. . الكامــل فــي التــاريخ، تحقيــق وتصــحيح:د.محمد يوســ  الــدقاق،دا9

 ا.
 (:م9963هـ/563االدريسي، ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل) ا -

 م.9111، 9. نزهة المشتاق في اختراق االفاق، عالم الكتب، بيروا، ط3
 م(:159هـ/ 333االصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد) ا -

 م.9137. مسال  الممال ، بريل، ليدن، دار صادر، بيروا، 3
 م(:9361هـ/779ابن بطوطة، محمد ابو عبد اهلل بن عبد اهلل بن محمد) ا-

في غرائب االمصار وعجائب االسصار، تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني، ملسسـة تحصة الن ار  .3
 م.9115هـ/ 9335، 3الرسالة، بيروا، ط

 م(:193هـ/ 317البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز) ا  -
. معجم ما استعجم من اسمان الـبالد والمواضـا، تحقيـق: مصـطصى السـقا، عـالم الكتـب، بيـروا، 5

   م.9113هـ/ 9333، 3ط
 م(:9313هـ/ 619الجويني، عالن الدين عطا مل  بن ب ان الدين محمد بن محمد) ا-

ــونجي، دار  .6 ــة: د. محمــد الت ــه عــن الصارســيبة وقارنــه بالنســخة االنكليزي ــاريخ ج انكشــاه، نقل ت
 م.9115هـ/ 9335، 9المالح للطباعة والنشر، ط

 :م(177هـ/ 367ابن حوقل، ابو القاسم النصيبي) ا -
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 م.9131، 3. صورة االر ، بريل، ليدن، دار صادر، بيروا، ط7                  
 م  (:   9331هـ/ 636الحموي،  ابو عبد اهلل ياقوا بن عبد اهلل) ا    - 

 .معجم البلدان، دار الصكر، بيروا، بال. ا ، وطبعة دار صادر ، بيروا ، 1                 
 م.9177هـ/ 9317                    

 م(:193هـ/ 333ابن خرداذبه، ابو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل) ا في حدود سنة   -
 م.9111. المسال  والممال ، بريل، ليدن، 1

 م(:9335هـ/ 131ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد) ا -
. العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي ايـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـلطان 93

كبــر، ضــبط المــتن ووضــا الحواشــي والص ــار : االســتاذ خليــل شــحادة، مراجعــة: ســ يل اال 
م، وطبعة دار احيان التراث العربـي، نشـر ملسسـة 9111هـ/ 9331، 3زكار، دار الصكر، ط

 االعلمي للمطبوعاا،بيروا، بال. ا. 
 م(:9535هـ/ 133خواند مير، غياث الدين بن همام الدين الحسيني) ا -

حبيب السير في اخبار افراد بشر، از انتشـاراا كتابخانـه خيـام، خيابـان ناصـر خسـرو، . تاريخ 99
 هـ.9333ت ران، 

. دســـتور الـــوزران، تـــ لي  وترجمـــة وتعليـــق: د. حربـــي امـــين ســـليمان، تقـــديم: د. فـــلاد عبـــد 93 
 م.9113المعطي الصياد، ال يئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

 الخزرجي) مج ول الوفاة (:ابو دل ، مسعر بن الم ل ل  -
الرســـالة الثانيـــة البـــي دلـــ  رحالـــة القـــرن العاشر،نشـــر وتحقيـــق: بطـــر  بولغـــاكو  وأنـــ   .93

 خالدو ،ترجمة وتعليق:د. محمد منير مرسى،مطبعة مخيمر،عالم الكتب، القاهرة، بال. ا.
 م(:9337هـ/ 731الذهبي، شم  الدين ابي عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان) ا  -

. تـــــاريخ االســـــالم ووفيـــــاا المشـــــاهير واالعالم،تحقيق:د.عمرعبـــــد الســـــالم تـــــدمري،دارالكتاب 93
 -699، وحـوداث ووفيـاا السـنواا  563 -559اللبناني،بيرو ا،حـوادث ووفيـاا السـنواا 

هــــــــ،دارالكتاب 613-619،وحـــــــوداث ووفيـــــــاا الســـــــنواا9111هــــــــ/3،9391هــــــــ، ط 63
 .م3333هـ/  9،9339لعربي،لبنان،بيروا، طا
. العبر في خبر من غبر، تحقيق: د. صالح الدين المنجد، مطبعـة حكومـة   الكويـا، الكويـا، 95

 م.9131، 3ط
 م( :9639هـ/  9393رازي ، امين احمد )ا  -   

. هصا اقليم ، باتصحيح وتعليق : جـواد فاضـل ، كتابصروشـى علـي اكبـر علمـي ، وكتابصروشـى 96
 ب ايران ، بال. اادبية ، شركة ساي جاب ، انتشاراا كت

 م(:9336هـ/ 737شيخ الربوة، شم  الدين ابي عبد اهلل محمد بن ابي طالب االنصاري) ا - 
. نخبــة الــدهر فــي عجائــب البــر والبحــر، طبــا بمطبعــة المرحــوم فــرين احــد اعضــان االكاديميــة 97

 م.9165هـ/ 9319االمبراطورية، بطربورغ، 
 م(:93هـ/1ق في حدود النص  االول من فضل اهلل)ا الشيرازي،اديب شر  الدين عبد اهلل بن - 
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 هـ.9336. تاريخ وصا  الحضرة، تحرير: عبد المحمد آيتى، انتشاراا بنياد فرهنگ ايران، 91
 م(:9331هـ/ 731ابن عبد الحق، صصي الدين عبد الملمن) ا -

ا الحمــوي، . مراصـد االطــالو علــى اســمان االمكنـة والبقــاو، وهــو مختصــر معجـم البلــدان ليــاقو 91
تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي، دار احيان الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشـركاه، 

 م.9153هـ/  9373، 9ط
 م(:9316هـ/ 615ابن العبري، غريغوريو  الملطي) ا -

. تــاريخ مختصــر الــدول، وقــ  علــى طبعــه ووضــا حواشــيه االب انطــون صــالحاني اليســوعي، 33
 م.9151، 3ة، بيروا، طالمطبعة الكاثوليكي

 م(:93هـ/ 7عوفي، سديد الدين محمد) ا في النص  االول من القرن  -
 م.9136انگليسى،مطبعة بريل،ليدن،  واهتمام:ادوارد بروز لباب،بسعى.لباب اال 39

 م(:9339هـ/ 733ابو الصدا، عماد الدين اسماعيل بن المل  االفضل نور الدين) ا  -
ر،علق عليــه ووضـا حواشـيه:محمود ديرــوب، منشـوراا: محمـد علــي . المختصـرفي اخبـار البشـ33

 م.9117هـ/ 9397، 9بيضون، دار الكتب العلمية، بيروا، ط
. تقويم البلدان، اعتنى بتصحيحه وطبعه: رينـود، والبـارون مـا  كـوكين ديسـالن، دار الطباعـة 33

 م.9133السلطانية، باري ، 
 م(:111هـ/ 316محمد) اابن الصقيه ال مذاني، ابو بكر احمد بن  -

 م.9333. مختصر كتاب البلدان، بريل، ليدن، 33
 م(:9333هـ/ 733ابن الصوطي، عماد الدين ابو الصضل عبد الرزاق بن تاج الدين احمد) ا -

. الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائـة السـابعة، وقـ  علـى تصـحيحه والتعليـق عليـه: 35
 هـ. 9359طبعة المكتبة العربية،بغداد،مطبعة الصراا، بغداد، االستاذ مصطصى جواد،عنيا ب

. تلخيص مجما االداب في معجم االلقاب، حققـه عـن نسـخة المللـ  الصريـدة والمحصو ـة فـي 36 
 دار الكتب ال اهرية بدمشق د. مصطصى جواد، المطبعة ال اشمية، دمشق، بال. ا.

 م(:9313هـ/ 613القزويني، زكريا بن محمد بن محمود) ا  -
 . اثار البالد واخبار العباد، دار صادر، بيروا، بال. ا.37

 م(:9391هـ/ 139القلقشندي، احمد بن علي) ا  -
. صبح االعشى في صناعة االنشا، وزارة الثقافة واالرشاد القومي، الملسسة المصرية للتـ لي  31

 . ا والترجمة والطباعة والنشر، مطابا كوستاتسوما  وشركاه، القاهرة، بال
 م(:9373هـ/ 773ابن كثير، عماد الدين ابو الصدا اسماعيل بن عمر) ا -

. البدايـــة والن ايـــة فـــي التاريخ،مكتبـــة المعـــار ،بيروا، بـــال. ا،و طبعـــة مـــن تحقيـــق: علـــي 31
 هـ. 9،9331شيري،طبا ونشر،دار احيان التراث العربي،بيروا،ط

 م(:9331هـ/ 733نصر) امستوفي قزويني، حمد اهلل بن ابي بكر بن احمد بن  -
. تـــاريخ كزيـــده، باهتمـــام وتصـــميم الحواشـــي والص ـــار : دكتـــر حســـين نـــوائى، ملسســـه طبـــا 33

 هـ.9331ومنشوراا امير كبير، ت ران، 
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. نزهــة القلــوب، بــا مقابلــه وحواشــى وتعليقــاا وف ــار : بكوشــش محمــد دبيــر ســياقى، ناشــر: 39
 هـ.9336خيابان شاه آباد،  -كتابخانه ط وره، ت ران

 م(:9115هـ/ 375المقدسي، شم  الدين ابي عبد اهلل محمد) ا -
 .9136. احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، بريل، ليدن، دار صادر، بيروا، 33

 ملل  مج ول: -
. حدود العالم من المشرق الى المغرب، اهتمام: د. منوج ر سـتوده، ترجمـه مـن الصارسـية الـى 33

ان القيسـي، قـدمت ا كمشـروو ترجمـة الـى مجلـ  كليـة اللغـاا فـي العربية: اسران سـب ان فرحـ
جامعة بغداد وهو جزن من متطلبـاا نيـل درجـة الـدبلوم العـالي للترجمـة باللغـة الصارسـية، كليـة 

 م.3333هـ/ 9333اللغاا، جامعة بغداد، 
 م(:9311هـ/ 133مير خواند، مير محمد بن سيد برهان الدين خوارزمشاه) ا -

ضــة الصــصا، شــيوه شــرو نكــارش كــم ن يــر در ادبيــاا فارســى در ســده ن ــم هجــره، . تــاريخ رو 33
 هـ.9331كتابصروشي اه، ت ران، 

 م(:9339هـ/ 631النسوي، محمد بن احمد) ا  -
. سيرة السلطان جـالل الـدين منكبرتـي، نشـر وتحقيـق: حـاف  احمـد حمـدي، دار الصكـر العربـي، 35

 م.9153مطبعة االعتماد، مصر، 
 م (:9333/ ـه733مد بن محمد بن عبد اهلل ) ا  ام الحسيني ، محمد بن محابن الن -

 .العراضة في الحكاية السلجوقية ، ترجمة وتحقيق : عبد المنعم محمد حسنين ، و د. حسين 36                
 . 9171امين ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،                     

 م(:9955هـ/ 553، احمد بن عمر بن على) ا الن امى العروضى السمرقنده -
. ج ــار مقالــه) المقــاالا االربــا( فــي الكتابــة والشــعر والنجــوم والطــب، عليــه خالصــة الحواشــي 37

ــى الخشــاب،  ــد الوهــاب عــزام ويحي ــي، ترجمــة: عب ــد الوهــاب القزوين ــن عب العالمــة: محمــد ب
 م.9131هـ/ 9361، 9مطبعة لجنة الت لي  والترجمة والنشر، القاهرة، ط

  م(:9391هـ/ 791ال مذانى، رشيد الدين فضل اهلل) ا -
ــد المعطــى 31 ــلاد عب ــداوي وف ــواريخ، ترجمــة: محمــد صــادق نشــ ا، محمــد موســى هن . جــاما الت

الصياد، راجعه وقدم له: يحيى الخشاب، دار احيان الكتب العربية، القـاهرة، بـال. ا، وطبعـة 
وكتــاي قــاآن الــى تيمــور قــاآن، نقل ــا الــى الجــزن الخــاص بتــاريخ خلصــان جنكيــز خــان مــن ا

ــد المعطــي الصــياد، راجعــه وقــدم لــه: د. يحيــى الخشــاب، دار الن ضــة  العربيــة: د. فــلاد عب
م، والجزن الخاص بتاريخ غـازان خـان، دراسـة 9113، 9العربية للطباعة والنشر، بيروا، ط

رة، دار النصـر للطباعـة وترجمة: د. فلاد عبـد المعطـي الصـياد، الـدار الثقافيـة للنشـر، القـاه
 م.3333هـ/ 9333، 9االسالمية، القاهرة، ط

 م(:9331هـ/ 731ابن الوردي، زين الدين عمر بن م صر) ا -
 .خريدة العجائب وخريدة الغرائب،المكتبة الشعبية،بيروا،لبنان،بال.ا. 31                    

 :( م117هـ/313) ااحمد بن اسحاق بن جعصر بن وهب  اليعقوبي، -
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ــــروا ، ط33                    ــــة ،بي ــــب العلمي ــــدان، وضــــا حواشــــيه ، محمــــد امــــين ضــــناوي ، دار الكت  9.البل
 م.3333هـ/ 9333،

 * ثانيا: المراجا الثانوية )" العربية وغير العربية المعربة وغير المعربة "(:
 اقبال، عبا : -

يموريـة، ترجمـة: د. عبـد الوهـاب . تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتـى قيـام الدولـة الت9
 م.3333هـ/ 9333علوب، المجما الثقافي، ابو  بي، االماراا العربية المتحدة، 

هــ/ 335. تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولـة الطاهريـة حتـى ن ايـة الدولـة القاجاريـة 3
ن م، نقله عن الصارسية وقـدم لـه وعلـق عليـه: د. محمـد عـال9135هـ/  9333 -م133

الــدين منصــور، راجعــه: أ. د. الســباعي محمــد الســباعي، دار الثقافــة والنشــر والتوزيــا، 
 م.9111القاهرة، 

. تاريخ مصصل ايران از استياله مغول تا اعالن مشروطيا، ملسسه جـاب سـوم، انتشـاراا   3
 هـ.9337امير كبير، ايران، 

 امين ، حسين : -
 م.  3336/ هـ  9337، 3، طدار الشلون الثقافيةعصر السلجوقي،.تاريخ العراق في ال3                   

 بارتولد، فاسيلي فالديميروفتش: -
. تــاريخ التــر  فــي آســيا الوســطى، ترجمــة: د. احمــد ســعيد ســليمان، راجعــه: ابــراهيم صــبري، 5

 مكتبة االنجلو المصرية، مصر، بال. ا.
: صـالح الـدين عثمـان هاشـم، اشـر  تركستان من الصتح العربي حتى الغزو المغولي، ترجمـة. 6

 9339على طبعه قسم التراث العربي، المجلـ  الـوطني للثقافـة والصنـون واالداب، الكويـا، 
 م.9119هـ/ 

 الباشا، د.  حسن: -
. االلقـــاب االســـالمية فـــي التـــاريخ والوثـــائق واالثـــار، الـــدار الصنيـــة للنشـــر والتوزيـــا، القـــاهرة، 7

 م.9111هـ/ 9331
 ارل:بروكلمان، ك -

. تاريخ الشعوب االسالمية واالمبراطورية العربيـة وانحالل ـا، ترجمـة: نبيـه امـين فـار  1
 م. 9169، 3ومنير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروا، ط

 بوزورث، كليصورد. أ.: -
. االسراا الحاكمـة فـي التـاريخ االسـالمي، دراسـة فـي تـاريخ االنسـاب، د. سـليمان ابـراهيم  1

ملسســـة الشـــراو العربـــي، الكويـــا، باالشـــترا  مـــا ملسســـة عـــين للدراســـاا العســـكري، 
 .9115، 3والبحوث االنسانية واالجتماعية، مصر، ط

 د.عليثويني، -
 م.3335هـ/ 9336، 9. معجم القاب الشعوب االسالمية، مطبعة بيا الحكمة، بغداد، ط93                    

 جمال الدين، د. محمد سعيد: -
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 9ط. عالن الدين عطا مل  الجويني، حاكم العراق بعد انقضان الخالفة العباسية في بغداد،99                
 م. 9113هـ/  9333،                    

  الحديثي ، د. قحطان عبد الستار : -

 ، مطبعة  -دراسة في احوال ا الجغرافية واالدارية واالقتصادية  –. ارباو خراسان الش يرة 93                 
 .335، ص9113دار الحكمة ، البصرة ،                      

 حمدي، حاف  احمد: -
. الدولــة الخوارزميــة والمغــول،غزو جنكيــز خــان للعــالم االســالمي،واثاره السياســية والدينيــة 93

ــــة،ملتزم الطبــــا والنشــــر:دار الصكــــر ــــة االعتماد،مصــــر،  واالقتصــــادية والثقافي العربي،مطبع
 م.9131

 حلمي، د. احمد كمال الدين: -
هـــــ 9،9315.الســــالجقة فــــي التــــاريخ والحضــــارة،دار البحــــوث العلميــــة للنشــــر والتوزيــــا،ط93

 م.9175/
 خصبا ، د. جعصر حسين: -

م، الصــتح، االدارة، 9335 -9351هـــ/ 736 -656. العــراق فــي ع ــد المغــول االيلخــانيين 95
ة العاني، ساعدا جامعـة بغـداد علـى طبعـه، االحوال االقتصادية واالحوال االجتماعية، مطبع

 .9161، 9بغداد، ط
 الرمزي، م. م: -

. تلصيــق االخبــار وتلقـــيح االثــار فــي وقـــائا قــزان وبلغــار وملـــو  التتــار، المطبعــة الكريميـــة 96
 .9131، 9والحسينية، اورنبورغ، ط

 الش ابي، د. قتيبة: -
ن العصـر الراشـدي حتـى بـداياا القـرن . معجم القاب ارباب السلطان في الـدول االسـالمية مـ97

 .9115العشرين، منشوراا وزارة الثقافة، دمشق، 
 صصا، دكتر ذبيح اهلل: - 

 . تاريخ ادبياا در ايران، از ميانه قرن بنجم تا اغا زقرن مصتم بجره، كتابصروشى ابن91                   
 هـ.9331سينا، ت ران،                         
ــاريخ 91 ــد ســوم، بخــش اول .ت ــاريخ ادبيــاا ايــران، خالصــه جل دوم، تــاريخ  –ادبيــاا ايــران، ت

ادبيـــاا در ايـــران،از اوايـــل قـــرن هصـــتم تـــا بايـــان قـــرن هشـــتم هجـــري، تلخـــيص از:محمـــد 
 هـ. 9315ترابى،مطبعة رامين،انتشاراا فردوسى،ت ران،

 الصياد، د. فلاد عبد المعطي: -
  ضة العربية، بيروا، لبنان، بال. ا.. المغول في التاريخ، طبعة دار الن33
. ملرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل اهلل ال مـذاني، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر، 39

 م.9167هـ/ 9316، 9القاهرة، ط
 العريني، د. السيد الباز: -
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 م.9116هـ/ 9336. المغول، دار الن ضة العربية للطباعة والنشر، بيروا، 33
 عبا : العزاوي، -

م، 9331 -9351هــــ/  731 -656حكومـــة المغـــول  –. تـــاريخ العـــراق بـــين االحتاللـــين 33
 م.9153هـ/ 9353، 9مطبعة بغداد، بغداد، ط

 فامبري، ارمينو : -
. تاريخ بخاره منذ اقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمه وعلق عليه: د. احمـد محمـود 33

اب، مطــابا شــركة االعالنــاا الشــرقية، القــاهرة، الســاداتي، راجعــه وقــدم لــه: د. يحيــى الخشــ
 بال. ا.

 ف مي، د. عبد السالم عبد العزيز: -
 .9119. تاريخ الدولة المغولية في ايران، دار المعار ، القاهرة، 35

 القزاز، د. محمد صالح داود: -
عدا . الحياة السياسية في العراق في ع ـد السـيطرة المغوليـة، مطبعـة القضـان، النجـ ، سـا36

 م.9173هـ/ 9313جامعة بغداد على طبعه، بغداد، 
 كريستنسن، ارثر: -

. ايران في ع د الساسانيين، ترجمة: يحيى الخشاب، راجعه: عبد الوهاب عزام، مطبعة لجنة 37
 م.9157الت لي  والترجمة والنشر، 

 لسترنج، كي: -
اا بلدانيــة وتاريخيــة واثريــة . بلــدان الخالفــة الشــرقية، نقلــه الــى العربية،واضــا  اليــه تعليقــ31

 م.9153هـ/ 9373ووضا ف ارسه:بشير فرنسي  وكوركي  عواد،مطبعة الرابطة،بغداد،
 :االسالميةالمعار  دوائر  بعًا: البحوث المنشورة في* را
 بارتولد، فاسيلي فالديميروفتش: -

يصـدرها باللغـة المامة تاريخية وجنسية، بحث منشور في دائـرة المعـار  االسـالمية،  -. التر 9
ــل وزارة  ــون ، يراجع ــا مــن قب ــد ي ــد الحمي ــراهيم زكــي، ود. عب العربيــة: احمــد الشــنتناوي واب

 المعار : د. محمد م دي عالم، بال. ا.


