
  
  

   

 



 

 
 
 

 
 



 

  

٣٦٨ 

 

  

  
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على الرسول الكريم محمد      

  .وعلى آله و صحبه الكرام اجمعين 
داري السياسـي واأل  موسعة للـدور " لقد تضمن بحثي هذا دراسة     
لما مارسـنه  " حيا" ين من زوجات خانات المغول ،فقد كن انموذجاتالثن

حـداث  أدارية ، فأثرن وتـأثرن ب واأل من دورمؤثر في الحياة السياسية
" دارة والعمران فضالدور مهم في األ هنبل كان لبعض البالط المغولي،

هتمــام بــالعلم والعلمــاء والعمــل علــى رعــايتهم وتلبيــة عــن األ
لكل ذلك فقد حظيت عدد منهن بأهتمام خانات المغول " ونظرا.متطلباتهم

مـور عـدة تهـم    أفي  مرائهم ،فكن محط ثقتهم من خالل استشارتهنأو
  .البالد
مـور  ومما الشك فيه ان اهتمامات زوجات خانات المغول فـي األ      

من رغبتهن في تحقيق ذاتهن الى جانـب  " دارية كان نابعاالسياسية واأل
صار من المهـم   مهات متميزات وزوجات صالحات ، لهذاأكونهن كن 

  .خبارهن في هذه الدراسات أتدوين  لنا
ت في هذا البحث إنموذجين مهمين من زوجـات خانـات   وقد تناول     

في البالط المغولي وهن سـيورقو  " واضحا" المغول ممن مارسن دورا
  .وغول غايميش أقيتيتي  بيكي ، و

ستعرضت في مستهل هذا البحث نبذة تاريخية عن حياة كل أوقد      
والدهن ، حتى أزواجهن ، وأصول قبيلتهن ، وأواحدة منهن ذاكرةً 

  .اتهن وف
عثر سوى على القليل من المعلومات أومن الجدير بالذكر انني لم      

وعن اهتماماتها الشخصية ،اذ ان أ ،وغول غايميشأالمتعلقة بحياة 



 

  

٣٦٩    

 

شارت فقط الى دورها في مجال السياسة، بعكس ما أالمصادر التاريخية 
وجدناه عن سيورقوقيتيتي بيكي من معلومات عدة عن حياتها واهتمام 

  .مازت به نهم ما اأو ،ومكانتها في البالط المغولي،بها  المغول لخاناتا
من هاتين المرأتين كن معاصرات لبعضـهن  " ونظرا لكون ان كال      

داري حداث نفسها ،لهذا تناولت الدور السياسـي واأل البعض وواكبن األ
يجـابي لهـن حيـال    الموقف السلبي واأل" لكل منهن مع بعض ،متناولة

من خالل ذلك الـى  " ثر ذلك على حياتهن ، مشيرةأحداث واأل مجريات
ما كانت تتمتع به كل واحدة منهن من قدرة سياسية وادارية في اتخـاذ  

  .و العكس من ذلكأالقرارات الصائبة 
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ر ملـوك  خأونك خان أسيورقوقيتيتي بيكي هي ابنة جاكمبوا أخي      

  ...   )١(قبيلة الكراييت 

                                                             
الواحات    ( Kerait)كانت مناطق استقرار قبيلة الكراييت :قبيلة الكراييت  )١(

حتى )   (Baikalالشرقية في صحراء جوبي في منغوليا، وجنوب بحيرة بايكال
وهم شعب شبه بدوي ينتمي الى اصول تركية ، وهنالك اراء ، سور الصين العظيم

ان معظم رؤوسائهم كانوا من االتراك، فقد غير تذكر انهم من القبائل المغولية، 
ى قبائل تركية عدة في مقدمتها قبيلة الكراييت اضفى جنكيزخان الصفة المغولية عل

، وهذا يعني ان الرأي الراجح هو ان اصولهم تركية وقد غلب عليهم الطابع 
عرفت قبائل الكراييت بالبطش والجبروت بين بدو صحراء جوبي في ،المغولي 

لمزيد من . م١٢٠٣/هـ٦٠٠منغوليا،خضعت هذه القبيلة لسلطة جنكيزخان سنة 
الجويني،عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد، : ظرين التفاصيل

محمد التونجي ، . تاريخ جهانكشاي، نقلها عن الفارسية وقارنه بالنسخة االنكليزية د
؛ الهمذاني ، ٢٧، ص ١م، ج١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، ١ط ،دار المالح للطباعة والنشر

صادق نشأت ، محمد محمد : رشيد الدين فضل اهللا ، جامع التواريخ ، ترجمة 
يحيى الخشاب ، دار : موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد ، راجعه وقدم له 

؛ ابن  ٢٢١ص – ٢١٩، ص ١، ج ٢ت ، مج .أحياء الكتب العربية ، القاهرة ، بال
كثير ، عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر ،البداية والنهاية في التاريخ ،  تحقيق 

،  ١ط ،ه ونشره ، دار احياء التراث العربي ، بيروتعلي شيري ، طبع: 
 ؛ ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ،٤٠٥وص١٣٨، ص ١٣هـ ، ج١٤٠٨

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
خليل : األستاذ : ذوي  السلطان األكبر ، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس 

،  ٥م ، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨،  ٢سهيل زكار ، دار الفكر،ط: مراجعة  شحادة ،
؛ القلقشندي ، أحمد بن علي ، صبح األعشى في صناعة اإلنشا  ٥٢٦وص ٢٢٦ص

، وزارة الثقافة واألرشاد القومي ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة 
؛اقبال،  ٣٠٦ص ،٤ت ، ج.والنشر ، مطابع كوستاتسوماس وشركاه ، القاهرة ، بال

 =عباس ، تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة



 

  

٣٧١    

 
  /  هـ٦٢٧ت (، تزوجت من تولوي خان بن جنكيزخان )١(واشهرهم  

                                                                                                                                     
م، نقله عن الفارسية وقدم له ١٩٢٥/ هـ ١٣٤٣ -م ٨٢٠/ هـ٢٠٥القاجارية =

السباعي محمد السباعي ، . د.أ: محمد عالء الدين منصور،راجعه . وعلق عليه ،د
؛ بارتولد ، فاسيلي  ٣٤٦م، ص١٩٨٩القاهرة ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، 

أحمد سعيد سليمان، .د: فالديميروفتش، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة 
 ١٥٥ص ت ، ،.ابراهيم صبري ، مكتبة االنجلو المصرية ، مصر ، بال: راجعه 

؛ فامبري ، ارمينوس ، تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى  ٢٦٣وص ١٥٤وص
: أحمد محمود الساداتي ، راجعه وقدم له .د. ، ترجمه وعلق عليه  العصر الحاضر

 - ١٦٢ت ، ص.يحيى الخشاب ، مطابع شركة األعالنات الشرقية ، القاهرة ، بال.د
فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ،دار النهضة العربية . ؛ الصياد، د ١٦٣ص

 ٨٧ص - ٨٤وص ٤٧وص ٢٨وص ٢٧و ص٢١وص١٨ت  ،ص. ، بيروت ، بال
السيد الباز، المغول ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، . ؛ العريني،د

. فهمي،د ؛٥٥وص٥٢ص-٥٠وص وص ٣٤وص ١١م ،ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران،دار المعارف،القاهرة 

 –ثروت، اعصار من الشرق. ؛عكاشة،د ٣٦وص٣٥وص٣٢وص١٤، ص١٩٨١،
. د القزاز، ؛٩٢ص -٨٠، ص١٩٩٢، ٥دار الشروق، القاهرة ،ط ،-جنكيزخان 

، مطبعة العراق في عهد السيطرة المغولية محمد صالح داود ،الحياة السياسية في
   ٢١م، ص١٩٧٠/هـ١٣٩٠بغداد، ،لنجف،ساعدت جامعة بغداد على طبعهالقضاء،ا

Howorth,Henry.H, History of the Mongols – from the 9th to the 
19th century,London,Longmans,Green,and Co,1876,part 1, 
,pp.22,48,61;      
Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of 
China, University  press ,  Cambridge , 2008, pp. 155 , 339 , 341, 
346. 

؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ١٨٦ ، ص ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(
، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان من اوكتاي خان الى تيمور قاآن ، نقله 

يحيى الخشاب ، . د: فؤاد عبد المعطي الصياد ، راجعه و قدم له . د: الى العربية 
 ، ٣٧هامش ص  ،م  ١٩٨٣،  ١ط ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت

= ؛ الشيرازي ، اديب شرف الدين عبد اهللا ٢١٩، ص  ١، ج ٢و م، ١٦٠ص و=
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للصداقة التي كانت تجمع بين " ، وقد عقد هذا الزواج  نظرا)١( )م١٢٢٩
بويـة التـي كانـت    ونك خان ، وللروابط الروحيـة واأل أجنكيز خان و

ن يـزوج  أنكيز خان منه تجمعهما كمنزلة الوالد وابنه ، لهذا فقد طلب ج
ونك خان جاكمبو من ولديه ، فتزوجـت بيكسـوتمش مـن    أخي أابنتي 

وسيورقوقيتيتي بيكـي مـن    ،)م ١٢٢٦/ هـ ٦٢٤ت ( )٢(جوجي خان
                                                                                                                                     

رات يتي ، انتشاأتحرير ؛ عبد المحمد  ،بن فضل اهللا ، تاريخ وصاف الحضرة =
اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ؛  ٣٢٩، ص٤م ، هـ ١٣٤٦بنياد فرسك ايران ، 

د الوهاب علوب ، عب. منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية ، ترجمة د
/ هـ ١٤٢٠االمارات العربية المتحدة، اصدارت المجمع الثقافي ، ابو ظبي ، 

  . ١٧٥م ، ص  ٢٠٠٠
خلفاء جنكيز خان ، هامش تاريخ الجزء الخاص ب ،الهمذاني ، جامع التواريخ  )١(

  . ٣٢٩، ص  ٤م ،؛ الشيرازي ، تاريخ وصاف  ٩٧ص ، ٣٧ص 
جنكيز خان ، والدته بورته توجين ابنة دي نويان هو االبن االكبر ل: جوجي خان )٢(

كثير المرحمة غير متكلف في ملبسه ومسكنه ،  "من قبيلة فنقرات ، كان عادال
انه  غيرله في السراء والضراء  "البيه ومعاونا "ومالزما "وعندما كبر كان مصاحبا

ن على ، بينما كاخان واوكتاي  خان كان دائم النزاع والخالف مع اخويه جغتاي
واسرته ، فوض اليه جنكيز خان االشراف على خان وفاق دائم مع اخيه تولوى 

امور الصيد وتنظيم القصور وحكم معظم الواليات والمناطق الواقعة ما بين حدود 
ارتش وجبال التاي وجميع المصايف والمشاتي في تلك المناطق ، فضال عن دشت 

ثم قام قلعتها استولى  على اترار و القفجاق ، واستولى جوجي خان على على مدينة
ان العالقات مع والده  غيرمدن اخرى ،  عن سيطرته على " ،فضالبها يخربت

جنكيز خان سرعان ما توترت السيما بعد امتناعه عن تنفيذ اوامره في السيطرة 
بسوء حالته الصحية ، " وغيرها متعلال رعلى بالد الباشغرد والجركس ، والبلغا

غير ان وفاته جنكيز خان عدم صحة ذلك  فقرر النيل منه ، تشفوسرعان ما اك
: نظر يلمزيد من التفاصيل  .  قد حالت دون قيامه بذلك   م ١٢٢٦/ هـ  ٦٢٤سنة

 ٩١وص ٩٠و ص  ٧٣ص – ٧٢ص ،١،ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م
 =؛٢٤٤و ص ١٧٥وص  ١٤٩و ص  ١٤٤و ص  ١٣٢وص  ٩٧وص  ٩٦وص 
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وتزوج  جنكيز خان ابنة جاكمبو التي كانـت تـدعى    )١( .تولوي خان 
  )٢( .أبغة بيكي 

،وكانت )٣(خان كبر زوجات تولويألقد كانت سيورقوقيتيتي بيكي       
 ،)٥( .كبر خـواتين المغـول   أتعد و. )٤(قربهن وأ عظمهنأحبهن اليه وأ

 ١٢٥١) /(هـ ٦٥٨ - ٦٤٩( كو خان ـة منـربعوالده األأم أي ـوه
ــان  ،) م ١٢٥٩  - ــوبيالي خ ـــ ٦٩٣ -٦٥٨( وق  -١٢٥٩(  )/ه

ــان  ) م١٢٩٣ ــو خ ـــ ٦٦٣  -  ٦٥٤( ، وهوالك - ١٢٥٦) /( ه

                                                                                                                                     
 – ٩٦خ خلفاء جنكيز خان ،ص ياريخ ، الجزء الخاص بتارالهمذاني، جامع التو=

و ص  ٥٩٥، ص  ٥؛ ابن خلدون ، تاريخ ، ج ١٢١ص  – ١١٩وص  ٩٧ص 
م ، تلفيق االخبار وتلقيح اآلثار في وقائع قزان . ؛ الرمزي ، م ٦٠٣و ص  ٦٠٢

م ،  ١٩٠٨،  ١ط ،وبلغار وملوك التتار ، المطبعة الكريمية والحسينية ، اورنبوغ 
؛اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص  ٣٦٣و ص  ٣٦٢و ص  ٣٥٨، ص  ١ج

؛  ١٠٤ص  – ١٠٣وص  ٨٢ص  – ٨١و ص  ٧٢و ص  ٦٦و ص   ٦١
 ؛ ١٦٤ص  – ١٦٣فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . الصياد ، د

مملكة عكا والحمالت الصليبية  –رنسيمان ، ستيفن ،تاريخ الحروب الصليبية 
،  ٣،ج ١٩٨٠، ٢ط،  السيد الباز العريني،القاهرة. د:له الى العربية ، نق-خرة أالمت

  . ٤٢٩ص 
  .٢١٩، ص ١، ج ٢خ ، ميالهمذاني ، جامع التوار)١(
  . ٢١٩، ص  ١، ج ٢م ،الهمذاني ، جامع التواريخ )٢(
و  ١٢٢الهمذاني،جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٣(

  .١٩٥و ص  ١٦٢ص 
خ خلفاء جنكيز خان ،هامش ص يجامع التواريخ ، الجزء الخاص بتار ،الهمذاني )٤(

  . ١٦٠، ص ٣٧
عباس ، تاريخ العراق  ،؛ العزاوي  ١٧٥خ المغول ، ص ياقبال ، عباس ، تار )٥(

م ،  ١٣٣٨ – ١٢٥٨/ هـ  ٧٣٨ -  ٦٥٦ –حكومة المغول  –بين االحتاللين 
  . ١٤٢ ص، ١، ج ١٩٣٥/ هـ  ١٣٥٣،  ١ط ،مطبعة بغداد ، بغداد
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، )١( .)م١٢٦٥/هـ٦٦٤ت  ( –ا غبوأريغ  -وأ ،اقريق بوأ،و) م١٢٦٤
" والد وبنتاأعقب منها خمسة أشار الهمذاني الى ان تولوي خان قد أوقد 

  .و اسم الفتاة أبن الخامس ولم يشر الى اسم األ )٢( .واحدة 
حد المصـادر التاريخيـة   أفي  لهما بن الخامسم األـوقد ورد اس      

  )٣(موكاكان يدعى و
، )٤(. تيتي بيكي تدين بالديانة المسيحية النسـطورية كانت سيورقوقي     

كانت لبيبة مؤمنة تدين بدين النصرانية تعظـم   (:قال عنها ابن العبري 
كانـت  لهذا  ،)٥( ).محل المطارنة والرهبان وتقتبس صلواتهم وبركاتهم 

مقدمة سيدات العالم ، لما انمازت به من العفة، والستر، والعصـمة،  في 
وكتـاي  ألهذا حظيت بمكانة كبيرة لـدى  . )٦(حسن وجه أوالثبات وعلى 

السيما بعد وفاة زوجها )م١٢٤١- ١٢٢٦) /(هـ ٦٣٩ - ٦٢٦( خان 
بنائه مالزمين لـه مـع   أم، فقد بقي ١٢٢٧/ هـ٦٢٧تولوي خان سنة 

                                                             
؛ الهمذاني ، جامع  ١٨٦، ص  ٢، ج ٢خ جهانكشاي ، ميالجويني ، تار )١(

؛  ١٦٠ص ، ٣٧هامش ص  ،خ خلفاء جنكيز خان يالتواريخ ، الجزء الخاص بتار
  . ٣٢٩ ص، ٤الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م

  . ٢١٩، ص  ١، ج ٢جامع التواريخ ، م)٢(
  . ٣٢٩، ص  ٤الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م)٣(
ابن العبري ، غريغوريوس الملطي ، تاريخ مختصر الدول ، وقف على طبعه و )٤(

وضع حواشيه االب انطوان صالحاتي اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 
؛ العريني  ١٧٦؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص  ٢٤٨ص  ،م  ١٩٥٨ ، ٢ط
،  ١وي ، عباس ، تاريخ العراق ، ج؛ العزا ١٩٤السيد الباز ، المغول ، ص . د ،

  . ١٣٧ص 
  . ٢٤٨تاريخ مختصر الدول ، ص )٥(
   ١٧٠بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )٦(



 

  

٣٧٥    

 

ما كـان يسـتجيب   " ما يعزهم ويكرمهم ، وكثيرا" والدتهم ، فكان كثيرا
  .)١(لكل ما يطلبوه منه 

مـن  " شار الهمذاني الى ان سيورقوقيتيتي بيكي قد طلبت يوماأوقد     
وكتاي خان أستدعاء أحد التجار لغرض شراء سلعة ما منه، غير انـه  أ

هتمام بهـذا الموضـوع ، فحزنـت    ظهر عدم األأتلكأ في تنفيذ طلبها و
ذلـك  ": ( ،وعلقت على موقفـه هـذا قائلـة   )٢(وبكت بسبب ذلك" كثيرا

منيتـي تُـرى   أالذي كان مرادي و –خان ي زوجها تولويأ –الشخص 
فوصـل  . )٣(!....)زهـق روحـه؟  أجل من ألمن ضحى بنفسه ، ومن 

ان الحـق فـي جانـب    : ( وكتاي خان وقـال أتعليقها هذا الى مسامع 
  . )٤() سيورقوقيتيتي بيكي

ومـن  . )٥(ولبـى طلبهـا   حيالها ،عن تقصيره " فتوجه اليها معتذرا    
ن لم يكن يقصد اهمـال طلبهـا والتقصـير    وكتاي خاأالمؤكد لدينا ان 
وانما قد يكون السبب هو انشغاله بأمور البالد وادارتها بواجباته حيالها ،

لها عـن  " معبراحسن نيته حيالها ،و" عتذار منها مؤكداسرع باألألهذا  ،
  .    لزوجها الراحل" واحتراما" وحبا" مكانتها الكبيرة لديه تقديرا

سؤولية التي تحملتها هذه المرأة ، وللتضـحيات  لعظمة الم" ونظرا     
ي رجل أبنائها ،فلم تفكر في الزواج من أالعظيمة التي قدمتها لزوجها و

وكتاي خان بالزواج من ابنه كيـوك  أشار عليها أفقد . )٦(خر بعد وفاته أ
                                                             

   ١٧٠بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )١(
  . ١٧٠جنكيز خان ، ص  خلفاء جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ)٢(
الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ،  ص زء جامع التواريخ ، الج ،الهمذاني )٣(

١٧٠ .  
   ١٧٠بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )٤(
   ١٧٠تاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص بالهمذاني ، جامع التواريخ ، الجز ءالخاص )٥(
  .١٧١همذاني ، جامع التواريخ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان،ص ال)٦(



 

  

٣٧٦ 

 

  

، وبعث اليها برسالة لهذا )م ١٢٤٩-١٢٤٦)/(هـ٦٤٧ - ٦٤٤( خان 
كيف يمكن مخالفة مـا  :(وكتاي خان أسول فكان جوابها لر. )١(الغرض

والدي حتى أتفرغ لتربية أن أفكر في أيقضي به مرسوم القاآن بيد انني 
سعى فـي تهـذيبهم ، حتـى ال    أستقالل ووصلهم الى حد الرجولة واألأ

فلربما يترتب علـى  . خرحدهم من اآلأ،وال ينفر " يفارق بعضهم بعضا
  .)٢() اتفاقهم عمل كبير 

شك فيه ان ما كانت تتمتع به هذه المرأة من عقل راجـح،  ومما ال     
حتى مكنـتهم مـن تـولي    بناء عمهم ،أبنائها تفوق مرتبة أجعلت مرتبة 

منيتها ، فبفضل سياستها أوبالفعل حققت هذه المرأة .)٣( .والسلطة الحكم 
حسن تربية ، وتقلد جميعهم مناصب أبناؤها أوصبرها وتضحيتها تربى 

  )٤( .مبراطورية المغولية في األالحكم والسلطة 
لما بذلته من جهد كبير لتربيتهم السـيما الصـغار مـنهم ،    " ونظرا    

" ار ابن العبري اليهـا قـائال  شأ،لهذا  )٥(داب لوان الفضائل واآلأفلقنتهم 
حـد  أفلم تسـمح ألي  . )٦( ).صحابوالد وضبط األفأحسنت تربية األ:(

فألفت بـين قلـوب زوجـاتهم مـع      طالق ،منهم بأثارة النزاع على األ
عـن   "حفادها،فضالأبنائها وأ، وقامت برعايتهن ورعاية "بعضابعضهن 

مراء الكبار والجنود ممن آلوا الـيهم مـن   تكريمها واهتمامها لجميع األ

                                                             
  .١٧١الهمذاني ، جامع التواريخ،الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان،ص)١(
  .١٧١الهمذاني ، جامع التواريخ ،الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان،ص)٢(
 ١٧١اء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ، الجزء الخاص بتاريخ خلف)٣(

  . ١٧٢و 
  .   ٢٠٧فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . الصياد ،  د )٤(
  .١٧٠الهمذاني ، جامع التواريخ ،الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ،ص )٥(
  . ٢٤٨تاريخ مختصر الدول ، ص )٦(



 

  

٣٧٧    

 

جهة جنكيز خان وتولوي خان ، فحافظت عليهم بحسن تدبيرها وسـداد  
  .)١(رأيها 
– 
  )٢(وغول غايميش الى قبيلة المركييت أيعود نسب       

                                                             
  . ١٧٠خان ،ص الهمذاني ،جامع التواريخ ،الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز )١(
، كا نوا يستقرون في منغوليا قرب  يةهي احدى القبائل المغول:قبيلة المركييت )٢(

رة بايكال ،وكانوا يجاورون قبيلة االويرات المغولية يضفاف نهر سيلينغا جنوب بح
نفوذ كبير ،عرف عنهم بميلهم للشغب  اوذوو "قويا "من الجنوب ،كانوا شعبا

مهنة الصيد في الغابات ، اشتهر زعمائهم بلقب باكي والحروب ، كانوا يمارسون 
، استقبلت هذه القبيلة حركة التبشير المسيحي النسطوري بعد ان كانت "بكي "و أ

، ويغوريةاأل اللغة عن "تعتنق الديانة الشامانية ، كانت لغتهم الخاصة المغولية فضال
عد ان تصدوا له في دخلت في طاعة جنكيزخان مع بقية القبائل المغولية االخرى ب

الجويني ، تاريخ : ينظر لمزيد من التفاصيل .م١٢٠٣/هـ٦٠٠حدود سنة 
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ،  الجزء الخاص  ٨٧، ص  ١، ج ١جهانكشاي ، م

، والجزء  ٣٩و ص  ٢٣٩و ص  ١٠٣و ص  ٩٦ص  ،بتاريخ خلفاء جنكيز خان 
د عبد المعطي ، الصياد ، فؤا :د: الخاص بتاريخ غازان خان ، دراسة وترجمة 

،  ١ط ،الدار الثقافية للنشر ، القاهرة ، دار النصر للطباعة االسالمية ، القاهرة 
،  ٤؛ القلقشندي ، صبح االعشى ، ج ١٧٨م ، هامش ص  ٢٠٠٠/ هـــ ١٤٢٠
؛  ١٥٥ص  – ١٥٤، و ص  ٥٤؛ بارتولد ، تاريخ الترك ، ص  ٣٠٧ص 

فؤاد عبد . د ،؛ الصياد  ٣٤٦، هامش ص  ١م ، تلفيق االخبار ، ج. الرمزي ، م 
السيد الباز ، المغول ، ص . ؛ العريني ، د ٢٩المعطي ، المغول في التاريخ ، ص 

عبد السالم عبد العزيز ، تاريخ الدولة المغولية ، . ؛ فهمي ، د ٣٨، و ص  ٣٥
؛ بروكلمان ، كارل ، تاريخ الشعوب االسالمية واالمبراطورية  ١٥و ص  ١٤ص 

نبيه امين فارس ومنير البعلبكي ، دار العلم للماليين ، : ربية وانحاللها ، ترجمة الع
محمد صالح . ؛ القزاز ، د ٢٧٣ص  – ٢٦١، ص  ٢م ، ج١٩٦١،  ٣بيروت ، ط

؛ الخالدي ، اسماعيل عبد اهللا ،  ٢٤الحياة السياسية في العراق ، هامش ص  ،داود 
 =عبد. احمد محمد العسال و د. د: ف باشرا،العالم االسالمي و الغزو المغولي 



 

  

٣٧٨ 

 

  

ـ  ٦٥٠ت(والده ناقو أم أ، وهي زوجة كيوك خان ، و )١(المغولية  / هـ
،وقد ورد فـي   )٢( )م ١٢٥٢/هـ ٦٥٠ت(وغول أ، وخواجه )م١٢٥٢

 كبـر أوهـي  .  )٣( .خر لها وهو هرقوأحد المصادر التاريخية اسم ابن أ
  . )٥( .وغول غايميش تدين بالديانة المسيحية أكانت .)٤("  زوجاته جميعا

ولم تشر المصادر التاريخية الى أي دور سياسي واداري لها قبـل       
م ، وقد يعود السبب في ١٢٤٩/ هـ ٦٤٧وفاة زوجها كيوك خان سنة 

داريـة  الى رفض كيوك خان لتدخلها في الحياة السياسية واألربما  ذلك 
داري فـي  أربما بسبب عدم رغبتها في ممارسة أي دور سياسـي و ،و

  . جتماعية بنائها وبحياتها األأالدولة وألنشغالها بتربية 

                                                                                                                                     
/ هــ ١٤٠٤،  ١الستار فتح اهللا سعيد ، مكتبة الفالح ، الكويت ، بيروت ، ط=

  ؛ ٢٧م ، ص  ١٩٨٤
Howorth,Henry.H, History of the Mongols,part 1,pp.22,23 ,55,56 
,60; 
Soucek, Svat, A History of Inner Asia,p.104; 
Franke,Herbert,Twitchett,Denis, The Cambridge  History of 
China   ,pp.339,342. 

  . ٢٤٠، هامش ص  ١، ج ١الجويني، تاريخ جهانكشاي ، م)١(
؛ الهمذاني ، جامع  ٢٤٠، هامش ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(

؛  ١٧٥و ص  ١٨التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
  . ٣٢٩، ص  ٤خ وصاف ، مالشيرازي ، تاري

  .٣٢٩، ص  ٤الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م)٣(
   ١٧٥خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٤(
؛ بروكلمان ، كارل ، تاريخ  ١٥٥و ص  ١٥٤بارتولد ، تاريخ الترك ، ص )٥(

د عبد المعطي ، ؛ الصياد ، فؤا ٢٣٦، و ص  ٢٦١، ص  ٢الشعوب االسالمية ، ج
  .٣٥السيد الباز ، المغول ، ص  .؛ العريني ، د ٢٩، ص  في التاريخ المغول



 

  

٣٧٩    

 

فـي  " بأنها لم تكن تعرف شـيئا ( :"شار بارتولد الى ذلك قائالأقد و    
   )١( ) .و مصالح الدولةأشوؤن الحكم والسلطة 

 
مبراطوريـة المغوليـة   حداث السياسـية فـي األ  لتداخل األ "نظرا      

داري فضل دراسة الدور السياسـي واأل وتشابكها ، فقد وجدنا انه من األ
وغول غايميش معاً لكـونهن كـن معاصـرات    أو،لسيورقوقيتيتي بيكي 

  . حداث السياسية نفسهاللمرحلة التاريخية واأل
نشـغال  وكتاي خان لفراقه ، وألأفبعد وفاة تولوي خان ولشدة تألم      

ن تفوض مصالح البالد التي كانت خاضعة لسلطة أبنائه ،أمر أباله على 
رملتـه  أخيه تولوي خان فضالً عـن تـدبير شـؤون الجـيش الـى      أ

مراء المغول طـوع  ن الجنود ومعظم األون يكأسيورقوقيتيتي بيكي ، و
  . )٢( .نها كانت زوجته الكبرى مرها ، لكوأ

، )٣(كانت سيورقوقيتيتي بيكي في غاية العقل والكفـاءة والحكمـة        
لهـذا نالـت   . )٤(وكانت ذا رأي حسن ، ودهاء واضح ، وذكاء، ونباهة 

نظمة لم يكن في مقدور أوكتاي خان ، فقد عملت على وضع أاستحسان 
 )٥(ا وتطبيقها بشكل منسقو العمل على تنفيذهأو حاكم وضعها أمير أأي 

حوالهم وتنظـيم شـؤونهم ،   أبنائها وعلى أشراف على وذلك لغرض األ
  .)٦(عن تنظيم شؤون الجيش والرعية "فضال

                                                             
  . ٦٩٦تركستان ، ص )١(
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ١٨٦، ص  ٣ج ، ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(

  .١٩٧ص ،، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان 
   ١٧٠ص  ،خ خلفاء جنكيز خان يزء الخاص بتارالهمذاني ، جامع التواريخ ، الج)٣(
  .١٨٨، ص  ٢، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(
   ١٩٧خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب ،الهمذاني )٥(
   ١٩٧خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٦(



 

  

٣٨٠ 

 

  

مـور العامـة   ما يستشيرها فـي األ " وكتاي خان كثيراألهذا كان      
الصغيرة منها والكبيرة التي تخص مصالح الدولة ، ولم يكن يحيد عمـا  

و عسـكري  أقدم على اتخاذ أي قرار سياسي أ، فكان اذا )١("تراه صالحا
والً وقبل أي شخص حتى ال أمثل توجيه جيشه لجهة ما يبدأ بأستشارتها 

  . )٢(مور عن مسارها الصحيح تنحرف األ
رتفعت منزلته ومكانته على اجـراء  أحد مهما أي ولم يكن يسمح أل     

لسياستها الحكيمة  "ونظرا. )٣(وامرها أو تعديل في قراراتها وأأي تغيير 
كثر مـن غيـرهم بالحمايـة    أتباعها يتمتعون أولكياستها فقد كان معظم 

و نزاع يخالف القوانين أحترام ، فلم يصدر عنهم أية فتنة هتمام واألواأل
ها ؤبناأوكانت تشعر بالفخر هي و،  )٤( .نظمة القديمة منها والحديثة واأل

مغـول نظـراً لحسـن تصـرفها     عند حضور أي حفل لتتويج حاكم لل
  )٥( .خرين مراء المغول األمور بعكس األوكياستها وتبصرها بعواقب األ

وخير دليل على حكمتها وسياستها الحكيمة وقدرتها الواضحة فـي       
احتواء النزاعات قبل نشوبها هي القرارات التي اتخذتها بحق مثل هـذه  

  .مور األ
لفين مـن  أاي خان بمنح ابنه كوتان وكتأمر أفبعد وفاة تولوي خان      

بنائه، أجنود سلووس ممن كانوا من جملة الجنود التابعين لتولوي خان و
                                                             

 ١٩٧خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ ب لتواريخ ، الجزء الخاصالهمذاني ، جامع ا)١(
  .١٧٦؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص 

  . ١٨٦، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(
خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٣(

١٩٧.  
خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ بالهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )٤(

١٩٧.  
   ١٩٧خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٥(



 

  

٣٨١    

 

سرة المغوليـة الحاكمـة ،وعنـدما    مراء األأمن  "حداأن يستشير أدون 
ظهروا انزعاجهم وعـدم  أمراء المغول ذلك الى معظم األ خبارأوصلت 
ي بيكي وابنها منكـو  تقوقيتيمام سيورأوعلقوا على ذلك  ، )١( .رضاهم 

ان هـذين  : (سرة الحاكمـة قـائلين   مراء األأخان وبحضور عدد من 
لفين من جنود سلووس يئولون الينا بموجب مرسوم جنكيـز خـان ،   اآل

مـر ،  فكيف نتـرك هـذا األ   –أي كوتان  –ولكن القاآن سلمهم لكوتن 
سوف نعرض هذا الموضـوع علـى   ! .... ونغير فرمان جنكيز خان ؟

  .)٢( )حضرة القاآن
بتعاد قدر رادت اقناعهم بالصواب واألأغير ان سيورقوقيتيتي بيكي      

ولكننا ال . ان ما تقولونه صواب : ( لهم " المستطاع عن أي نزاع قائلة
ن نتمسـك  أموال الموروثة والمكتسبة ، وال ينبغـي  ينقصنا شئ من األ

رواحنا كذلك ملـك  أوان جنودنا بل . حوال بهؤالء الجنود بحال من األ
مر بـه ، ونحـن لـه مطيعـون     للقاآن فيكون الحكم حكمه لكل ما يـأ 

كالم سيورقوقيتيتي بيكي ، بمراء المغول قد انبهر األ، و )٣( .) ومنقادون
عن انها " فضال ،)٤(فالتزموا الصمت معبرين عن مدى اعجابهم بكالمها 

مير كوتان األ زمة ومشكلة معأو أي ألم تكن ترغب في اثارة أي نزاع 

                                                             
خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الجزء الخاص ب ،الهمذاني ، جامع التواريخ )١(

١٧١.  
خلفاء جنكيز خان ن ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٢(

١٧١.  
خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٣(

١٧١.  
خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)٤(

  .١٧٢ص  -١٧١



 

  

٣٨٢ 

 

  

ـ وكتاي خان ،واألأبن  رص ـمراء المغول ، فكانت كثيراً ما تودهم وتح
   )١( .على التقرب منهم 

دارة وكان لسيورقوقيتيتي بيكي دور مهم وبـارز فـي مجـال األ        
نحـاء  أع ـوكتاي خان دوراً للبريد في جميأقام المغول في عهد أفعندما 

، " تايـاه مـاه  " ا اسـم  ـقوا عليهطلأالتي ، البالد الخاضعة لسيطرتهم
مـن الرسـل   " شراف على تنظيم هذه الدور عينـوا عـددا  ولغرض األ

" مـرا أمراء المغول ، فأصدرت سـيورقوقيتيتي بيكـي   بأمرعدد من األ
، فسار هذا بأمرها  "الجيقة"حد الرسل لهذا الغرض وكان يدعى أبتعيين 

  ، )٢(الداء واجباته التي كُلف بها 
ميـر بيكـة   مرت األأمن المصادر التاريخية انها  في عددوقد ذكر      

   )٣(عنها لمساعدة والي خراسان " ليكون مندوبا
                                                             

خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)١(
١٧٢.  

  . ٥٤خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الجزء الخاص ب الهمذاني ، جامع التواريخ ،)٢(
اسم االقليم وهي بالد واسعة ، اول حدودها مما يلي العراق ، واخر : خراسان )٣(

حدودها الهند و طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ، تضم مدن وكور عدة منها 
خلل ذلك وما يت ،د ، سرخس رالطالقان ، نسا ، ابيو ،نيسابور ، هراة ، مرو ، بلخ 

من المدن ، وفي خراسان اجود انواع الدواب والرقيق واالطعمة و الملبوس وسائر 
فانفس الدواب من بلخ ، واجود انواع ثياب القطن واالبريسم  ،ما يحتاج اليه الناس 

في نيسابور ومرو ، واجود انواع البز في مرو ، وانجب اهل خراسان واكثرهم 
: ينظر لمزيد من التفاصيل.والدين والنظر والكالم علما هم من بلخ ومرو في الفقه 

االصطخري ، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ، مسالك الممالك ، بريل ، ليدن ، دار 
؛ ابن حوقل ، ابو القاسم  ٢٨٦ص  – ٢٥٣، ص  ١٩٧٢صادر ، بيروت ، 

،  ١٩٣٨،  ٢ط ،النصيبي ، صورة االرض ، بريل ، ليدن ، دار صادر ، بيروت
؛ الحموي ، ابو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا ، معجم  ٤٥٨ص  – ٤٢٦، ص ٢ج

  .٣٥٤ص  – ٣٥٠، ص  ٢ج ،ت . البلدان ، دار الفكر ، بيروت ، بال 



 

  

٣٨٣    

 

  .)٢( .في ادارة البالد )١(مير جنتيموراأل
مـورالبالد وضـبط   ألقد تمكنت سيورقوقيتيتي بيكي من تنظـيم        

فقد برهنت للجميع عما كانت تتصـف  حوال الدول بكفاءة وهمة كبيرة ،أ
ـ أسن رمن ح به ـ بـاأل  ةي ودراي حـد  أي ذا لـم تسـمح أل  ـمور ،له

لهذا وصفت بأنه لم يكن لها نظير في ادارة شؤون الـبالد   ،)٣(.بخداعها
  )٤( .والحكم،ولشهرتها بالجود والكرم

شـراف علـى المبـاني    وحرصت سيورقوقيتيتي بيكي علـى األ       
، فمنحـتهم  " وغربـا " بالرعية شـرقا " كبيرا" بدت اهتماماأو. )٥(بنفسها
  .)٦(اة المترفة ـمستلزمات الحيمعظم ا ووفرت لهم ـرعايته

                                                             
على  بن جنكيزخان جوجي خانبأمر من الخطا ، عين قبيلة اصله من : جنتيمور )١(

ي جورماغون ، ثم ترقى ف المغولي ميرلأل "صبح معاوناأشحنة خوارزم ، ثم 
كوكروخ وعدة منها يازر ، ونسا ، "خضع مدناأ، و "صبح حاجباأمراتبه حتى 

وغيرها ، بعضها بالسلم والبعض االخر بالحرب ، ثم تولى امارة خراسان و 
 – ٦٣٠(خالل السنوات  "ان ، وكان اول امير يعين عليهما ، وبقي اميرارمازند
 ١١٢٣٥/ ـ هــ ٦٣٣حتى توفي سنة ) م ١٢٣٥ – ١١٢٣٢) / (هـــ ٦٣٣

 ١١٦، ص  ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م: ينظر لمزيد من التفاصيل. م 
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص  ١٢١ص  – ١١٧وهامشها ، وص 

تاريخ المغول ،  ،؛ اقبال ، عباس  ٥٢ص  – ٤٩خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ ب
  .١٨٦ص 

، وهامشها ذكر اسم االمير  ١١٦، ص  ١، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(
جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز  ،بيكة أي العظيم ؛ الهمذاني 

  .٤٩خان ، ص 
  .١٨١، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(
  . ١٧٦ص  – ١٧٥اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص )٤(
  . ١٨٦ ، ص٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٥(
  .١٨٧، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٦(



 

  

٣٨٤ 

 

  

بتنظيم شؤون القصروالبالط المغولي وفـي كيفيـة   " يضاأهتمت أو     
و أقـارب  م من األأدخول وخروج الزوار منه سواء كانوا من الحاشية 
  .)١(غول محتى من الغرباء وبشكل يعجز عن تنظيمه خانات ال

راقبة العمال والوالة وكبار العسـاكر والقـادة وبمـدى    هتمت بمأو     
حد منهم مخالفتها منفـذين  أوامرها ، لهذا هابوها ولم يستطع أالتزامهم ب

وامرها ، ومن خالل ممارسة الصالحيات الممنوحة لهـم وعلـى   أكافة 
من شدة " وخشية" نصاف للرعية خوفاحسن وجه وبما يحقق العدل واألأ

  .)٢(سياستها وحزمها 
هتمت سيورقوقيتيتي بيكي ومنذ وفاة زوجهـا تولـوي خـان    أوقد      

جانـب مـن خـالل    قارب والعشائر واستمالة العساكر واألبمراعاة األ
 "السؤال عنهم وتقديم الهدايا والتحف اليهم ، لهذا حرص هؤالء جميعـا 

وكانت الوفود والرسل التي تتوافـد  . )٣(علنوا الوالء لها أعلى طاعتها و
  . )٤(حترام والتقدير لها ا تقدم وافر األلزيارته

شارت المصادر التاريخية الـى  أما عن سياستها حيال المسلمين فقد أ   
،  )٥(ي دين انه وعلى الرغم من اعتناقها المسيحية فلم تبد أي تعصب أل

نشـر  والسعي ل، هتمام بالمسلمينبأستمرار على األ" بل  كانت حريصة
بين عامة المسلمين وفي معظم الـبالد التـي   وتطبيقها  مبادئهسالم واأل

                                                             
  .١٨٨، ص ٣، ج٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(
  .١٨٧، ص  ٣، ج٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(
جامع التواريخ ، ،؛ الهمذاني  ١٨٨ص  ٢، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

  .١٩٧خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الجزء الخاص ب
  .١٨٦، ص  ٢، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(
  .١٧٦صاقبال ، عباس ، تاريخ المغول ،)٥(



 

  

٣٨٥    

 

ئمة وكانت تغدق الهدايا والعطايا على األ. )١(كانت تحت سيطرة المغول 
 )٣( "بالش " لف كيس من الفضة أقد منحت ، ف  )٢(المسلمين ومشايخهم 

شراف عليهـا  ن يتولى ادارتها واألأمرت أالقامة مدرسة في بخارى ، و
  ، )٤(اخرزي سالم سيف الدين البشيخ األ

                                                             
اريخ ، و؛ الهمذاني ، جامع الت١٨٨، ص ٢، ج٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(

؛ ميرخواند ، مير محمد بن ١٩٨خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ الخاص بء الجز
تاريخ روضة الصفا ، شيوه شرو نكارش كم نظير  سيد برهان الدين خواوندشاه ،

هـــ ،  ١٣٣٩دراد بيات فارسي درسده نهم هجري ، كتابفروشيهاي ، تهران ، 
اقبال ، عباس ،  ؛٢٤، ص ٢جتلفيق االخبار ، ،؛ الرمزي ،م، م ١٧٦، ص  ٥ج

  .١٧٦اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص  ؛ ٤١٦تاريخ ايران ، هامش ص 
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ١٨٨، ص  ٢، ج ٢اريخ جهانكشاي ، مالجويني ، ت)٢(

؛ ميرخواند ، تاريخ روضه  ١٩٨خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ ، الجزء الخاص ب
؛ ٤١٦؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، هامش ص ١٧٦، ص  ٥الصفا ، ج

  .٢٤، ص  ٢الرمزي ، م ، م ، تلفيق االخبار ، م
قيمتها خمسمائة مثقال ذهب او فضة ،وقيمة البالش من : جمعها بالشات :بالش )٣(

 ١الجويني ،تاريخ جهانكشاي ، م: ينظر."الفضة بحدود خمسة و سبعون دينارا
الخاص بتاريخ ؛الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء  ٦١ص  – ٦٠، ص ١،ج

  .٣٧٧،ص  ٤؛ الشيرازي ، تاريخ وصاف ،م ٢١٩،هامش ص غازان خان
: زي رلمعالي سعيد بن المطهر بن سعيد بن علي القائدي الباخسيف الدين ابو ا)٤(

 وقع ، له "، ثريا "، تقيا "ورعا ،"فصيحا ، "محدثا "اكان امام ،وهو نزيل بخارى 
في القلوب ومهابة النفوس ، هو المحدث الحافظ الزاهد الواعظ ، صحب عدد من 

مود االشنهي و غيرهم ، العلماء والفقهاء منهم بهاء الدين السالمي وتاج الدين مح
قرأ في خراسان على المؤيد الطوسي ، وفضل اهللا بن محمد بن احمد النوقاني ، 

. وقرا على الخطيب جالل الدين بن الشيخ شيخ االسالم بن برهان الدين المرغياني 
الذهبي ، شمس الدين ابي عبد اهللا محمد بن احمد بن : ينظر لمزيد من التفاصيل
 =محي هالل. بشار عواد معروف و د. د: م النبالء ، تحقيق عثمان ، سير اعال



 

  

٣٨٦ 

 

  

مرت بشراء الضياع والقرى وجعلها أو ،)١(وقد سميت المدرسة الخانية 
ختير المدرسون وطالب العلم للدراسة في أ، وقد  )٢(وقف لهذه المدرسة 

     .  )٣(هذه المدرسة وكان معظمهم من المسلمين 
مدرسـة  : ( وقد وصف الرمزي ، م ، م هذه المدرسـة بقولـه          

الـى  " يضاأشار الرمزي م ،م أ، و)٤() على ثالث طبقات عالية مشتملة 
بالقرب من مرقـد الشـيخ   تقع ان هذه المدرسة سميت فيما بعد فتح آباد 

لـف طالـب   أوقد بلغ عدد طالب العلم فيهـا  .)٥(سيف الدين الباخرزي 
  .)٧(سالمية ، وقد درست فيها مختلف العلوم األ)٦(مسلم

                                                                                                                                     
، ص ٢٣م ، ج١٩٨٥/ هـــ  ١٤٠٥السرحان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، =

  .٣٦٨و ص  ٣٦٣
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ١٨٨، ص ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(

تاريخ روضة  ،؛ ميرخواند  ١٩٨خلفاء جنكيز خان ، ص تاريخ ، الجزء الخاص ب
؛ اقبال  ٤١٦؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، هامش ص  ١٧٦، ص  ٥الصفا ، ج
؛ الرمزي ،  ٦٧؛ بارتولد ، تركستان ، ص ١٧٦تاريخ المغول ، ص  ،، عباس 

  .٢٤،ص  ٢م، م ، تلفيق االخبار ، ج
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ١٨٨، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(

؛ اقبال ، عباس ، تاريخ  ١٩٨الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص ، 
  . ٢٤، ص  ٢م ، م ، تلفيق االخبار ، ج ،؛ الرمزي  ١٧٦المغول ، ص 

؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ، ١٨٨، ص ٣، ج٢ي ، ماالجويني ، تاريخ جهانكش)٣(
  .١٩٨الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 

  .٢٤، ص ٢خبار ، جتلفيق اال)٤(
  .٢٤، ص  ٢تلفيق االخبار ، ج)٥(
  .٦٧٠تركستان ، ص  ،بارتولد )٦(
  .٤١٦اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، هامش ص )٧(



 

  

٣٨٧    

 

على ارسال الصـدقات  " يضاأ" يصةوكانت سيورقوتيتيتي بيكي حر     
لكـل  " ونظرا. )١(نحاء البالد أللفقراء والمساكين من المسلمين في جميع 

بنـائهم وفـي   أمراء والقادة المغـول و ذلك فقد بادلها معظم الرعية واأل
حتـرام والتقدير،مقـدمين لهـا    معظم البالد البعيدة منها والقريبة كل األ

ـ  ذــله، )٢(فروض الوالء والطاعة  الد ،ولـم  ـا وثق بها سـكان الب
  .)٣(وامرها أحد منهم أيخالف أي 

ـ أاية زوجة ــبرع" اـيضأوحظيت سيورقوقيتيتي بيكي       اي ـوكت
ـ  ٦٤٤-٦٣٩ ( )٤(اتون ـواركينا خـخان ت )  م ١٢٤٦-١٢٤١)/( هـ

                                                             
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ١٨٨، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(

  .١٩٨، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
  . ١٨٧ص  -١٨٦، ص  ٣، ج ٢يخ جهانكشاي ، مالجويني ، تار)٢(
؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ١٨٨، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

  .٧٦المغول ، ص
هي زوجة اوكتاي خان الكبرى ، تميزت بالحصانة والحكمة : تواركينا خاتون )٤(

وجها خالل بعد وفاة ز ية المغولاالمبراطورية والكفاءة ، تولت امور  ،والدهاء 
حتى يحين موعد ) م  ١٢٤٦ – ١٢٤١) / (هــــ  ٦٤٤ -٦٣٩(المدة 

االجتماع الرسمي العام الختيار خان جديد ، فتولت ادارة البالد و بمساعدة اكفاء 
بطت ضالعصر ، حتى ال تختل القوانين، واثبتت براعة في متابعة حكم الخان  ، ف

االقوياء بانواع االصطناع والهدايا   امور البالد بلطف وحيلة ، وجذبت البها قلوب
و انضووا تحت قوانينها ، وقد ،ورغبة  "فانقاد الناس الى اوامرها طوعا ،والتحف 

 ٦٤٧سعت جاهدة لتولى ابنها كيوك خان الحكم فتم لها ما ارادت ، توفيت سنة 
الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، : ينظر م ، لمزيد من التفاصيل ١٢٤٩/ هـــ 

الخاص  ؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء ٢٢٥ص  – ٢٢٢ص ،  ٢،ج١م
؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول  ١٧٩ص  – ١٧٦ص ،بتاريخ خلفاء جنكيز خان 

و ص  ٣٨٠، ص  ١؛ الرمزي م ، م تلفيق االخبار ، ج ١٧٤و ص  ١٧٣، ص
 =١٩٦صو ١٩٥المغول في التاريخ ، ص  ،فؤاد عبد المعطي . ؛ الصياد، د ٣٩١



 

  

٣٨٨ 

 

  

ـ ٦٣٩مور البالد بعد وفاته سنة أالتي تولت ادارة  م ،فلـم  ١٢٤١/ هـ
ية ضرائب ولـم تخضـعهم ألي قـانون    أ والدهاأوعلى أتفرض عليها 

  )١( .معين
حتلت سيورقوقيتيتي بيكي مكانة مميزة لدى كيوك خـان ،فقـد   أو     

والدها من المؤيدين لتوليه حكم المغول بعـد وفـاة والـده    أكانت هي و
مـراء  السيما بعد اخـتالف األ .)٢(م ١٢٤١/ هـ٦٣٩وكتاي خان سنة أ

المناسب ليتولى العرش بعد وفـاة  المغول فيما بينهم في اختيار الشخص 
وكتاي خان كان قد عين قبل وفاتـه حفيـده   أوكتاي خان، السيما وان أ

ولياً للعهد، اال ان تواركينا خـاتون زوجتـه    -سيرامون –شيرامون أو 
  .)٣(مراء المغول لم يرضوا بذلكمن األ" وعددا
ن بـن  شار الجويني الى ان البيت المغولي كان قد رشح  كوتاقد أو     

ما شيرامون فقـد  أ،"ليتولى العرش وكان هذا مريضا" يضاأوكتاي خان أ
، وكانت تواركينا خاتون تؤيد اعتراض ابنها كيوك خـان  " كان صغيرا

والدهـا ،  أيدتها في ذلك سيورقوقيتيتي بيكي وأعلى هذين المرشحين، و
معللين ذلك بأحقية كيوك خان  )٤( .مراء المغول عن عدد من األ" فضال

عن مرض كوتـان ،لهـذا   " فضال ،كبر سناً من شيرامونأنه العرش ألب
                                                                                                                                     

؛  ١٨٩ص  – ١٨٨السيد الباز ، المغول ، ص . د  ؛ العريني ،١٩٨صو=
اسعد . د ؛ حومد ، ٤٣٥، ص  ٣، جالصليبيةرنسيمان ، ستيفن ،تاريخ الحروب 

  .٣٣٣وص  ٧٩،ص  ٢م، ج ٢٠٠٢محمد ، تاريخ الجهاد لطرد الغزاة الصليبين، 
تاريخ ؛ اقبال ، عباس ،  ٢٢٤ص ، ٢، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي، م)١(

  . ١٧٥المغول ، ص 
  .٢٣٢، ص ٢٣١، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(
 ١٢٢الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٣(

  .١٧٣؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص ١٨٠و ص 
  .٢٣٢و ص ٢٣١، ص  ١، ج ١تاريخ جهانكشاي ، م)٤(



 

  

٣٨٩    

 

مـراء  بـين األ " كبر سـنا لكونه األ )١(مير باتو خان طالبوا بحضور األ
عـنهم الجـالس   " وليصدر القرار النهائي نيابة "وسعهم سلطةأالمغول و

  .)٢(كيوك خان على العرش
وسـيورقوقيتيتي  مير باتو خان وقد ذكر المؤرخ عباس اقبال ان األ     
يضـاً،  أرملة تولوي خان قد رفضا تعيين شيرامون على العرش أبيكي 

                                                             
هو ابن جوجي خان بن جنكيز خان ، يعد المؤسس : ن المغولي االمير باتوخا)١(

الحقيقي لدولة القبيلة الذهبية بعد وفاة والده ، استمرت مدة حكمه للمدة الممتدة ما 
، ضمت سلطته معظم ) م ١٢٥٦ -١٢٢٧) / (هـــ ٦٥٤ - ٦٢٤(بين السنوات 

قعة غرب نهر ارتش بالد القفجاق الغربي ، ومعظم البالد التي ورثها عن والده الوا
، فضال عن المناطق التي اصبحت تحت سيطرته مثل المناطق المجاورة لخوارزم 
واالراضي المحيطة بالشاطئ االيسر لنهر الفولغا ، قام ببناء مدينة السراي ، توفي 

الجويني ، تاريخ : نظر ي لمزيد من التفاصيل. م  ١٢٥٦/ هــ  ٦٥٤سنة 
بن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ؛ ا ٢٤٤، ص  ١، ج ١، مجهانكشاي

؛ مستوفي قزويني ، حمد اهللا بن ابي بكر بن احمد بن نصر ، تاريخ كزيده ٢٦١ص
مؤسسه طبع ، حسين نواتي : ، باهتمام وتصميم الحواشي و الفهارس دكتر 

؛ الشيرازي ، تاريخ وصاف ٥٧٣م ، ص ١٣٣٩ومنشورات امير كبير ، تهران ، 
؛ ميرخواند ، تاريخ روضة ٦٣، ص  ٥ن ، تاريخ ، ج؛ ابن خلدو ٣٣١، ص ٤، م

و ص  ١٧٢و ص  ١٧١؛ بارتولد ، تاريخ الترك ، ص ١٣٤، ص  ٥الصفا ، ج
، االسرات الحاكمة في التاريخ االسالمي ، . أ . ؛ بوزورث ، كليفورد  ١٧٤

سليمان . د: حسين علي اللبودي ، مراجعة : دراسة في تاريخ االنساب ، ترجمة 
مؤسسة الشراع العربي ، الكويت ، باالشتراك مع مؤسسة عين  ،لعسكري ابراهيم ا

و  ٢٠٠م ، ص  ١٩٩٥،  ٢ط ،للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ، مصر 
 ٣٥٨، هامش ص  ١؛ الرمزي ، م، م ، تلفيق االخبار ، ج ٢١٤و ص  ٢٠١ص 

و  ٣٩٤و ص  ٣٩٢و ص  ٣٨٩ص  ٣٦٥ص  – ٣٦٤ص  – ٣٥٩و ص 
  . ٤٠٢و ص  ٤٠١و ص  ، ٣٥٩هامش ص 

   ١٢٥بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )٢(



 

  

٣٩٠ 

 

  

مير باتو خان يرغـب بتنحيـة   إذ كان األ. )١(خرأمراً أوكانا يدبران معاً 
السيما وانه كان غير راض عن .)٢(وكتاي خان عن تولي العرشأاسرة 

ـ  مر فـأن األ ومهما كان األ .)٣(تولي كيوك خان العرش  ين خـتالف ب
مراء المغول حول اختيار الحاكم الجديد قد انتهى  بتولي كيوك خـان  األ

بنائها في أقيم حفل كبير لتتويجه فكانت سيورقوقيتيتي بيكي وأالعرش ،و
مقدمة الحضور،وقد انبهر الجميع بقدومهم ،فقد حضروا وهم مـزدانين  

  .)٤(بهة تامة أنواع الزينة ،وفي أب
وقد وصلت بـادئ ذي بـدء   : (ذلك بقوله شار الجويني الى أوقد       

ذن أت وال أوالدها بأبهة وعـدة بمـا العـين ر   أسيورقوقيتيتي بيكي و
لما كانت تتمتع به من حكمة بالغة فقـد التزمـت    "ونظرا. )٥() سمعت 

، والسير بمقتضاه  )٦( -اليساق –و أحكام قانون المغول الياسا أبنائها بأو
                                                             

  .١٧٥اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص )١(
؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، ص  ١٧٣اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص )٢(

  .٤١٢وص ٣١٧
  .٣٩٠ص  ، ١تلفيق االخبار ، ج ،الرمزي ، م ، م )٣(
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٤(

، ذكر فقط انها حضرت حفل  ٣٢٧، ص  ٤؛ الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م١٨٠
  .التتويج دون ان يعلق على مظهرها 

  .٢٣٠، ص ١، ج ١تاريخ جهانكشاي ، م)٥(
ا زعيم المغول جنكيز خان و هي مجموعة قوانين وضعه: " اليساق "او،الياسا )٦(

سماها الياسة الكبرى ،  "وحدد فيها حدودا "قررها من تلقاء نفسه ، رتب فيها احكاما
مر ان تكتب على صفائح من الفوالذ ، وجعله شريعة لقومه فالتزموا أبها وتوقد اكت

ان من زنى قُتل ومن تعمد : بها في حياته وبعد مماته ، ومن اهم قوانين اليساق 
واعان ،و دخل بين اثنين وهما يختصمان ،أحد أو تجسس على ،أو سحر أذب الك

ومن  ،ل بعد الثالثة قتاحدهما على االخر قُتل ، ومن اعطى بضاعة فخسر فيها ي
 =قد "و اسيراأ "هاربا "و كساه بغير اذنهم قُتل ، ومن وجد عبداأاطعم اسير قوم 



 

  

٣٩١    

 

بنائهـا  أعترضها ، ولم تتجاوز مـع  في حل معظم المشاكل التي كانت ت
: "شار المؤرخ عباس اقبال قـائال أ، لهذا  )١(. العادات والتقاليد المغولية

  .)٢( )لم يكن لها نظير في عصرها من حيث احترامها للياسا الجنكزية (
صدر أكثر من مناسبة، ففي عهد كيوك خان أمر وقد توضح هذا األ     

حكام القانون المغولي من خـالل  تجاوزين ألبمعاقبة المخالفين والم" مراأ
مـوال  ارتكابهم لمخالفات خطيرة التي تجسدت من خـالل مـنحهم األ  

للمقربين اليهم ،وكانت سـيورقوقيتيتي بيكـي    )٣(والحوالت والبايزات 

                                                                                                                                     
لمزيد من . عن قوانين اخرى  "فضال ،ولم يرده على من كان في يده قُتل  هرب=

؛ ابن  ١٣٩ص  – ١٣٨، ص ١٣ابن كثيير ، البداية والنهاية ، ج: نظر يالتفاصيل 
،  ٤؛ القلقشندي ، صبح االعشى ، ج ٥٢٧ص - ٥٢٦، ص  ٥خلدون ، تاريخ ، ج

، المقريزي ، نقي الدين ابي العباس احمد بن علي ،  ٣١١ص  – ٣١٠ص 
مطبعة البوالق ،  ،"الخطط المقريزية"ثار االالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط و

 ٢٢٠، ص  ٢، ج ١٩٧٠ثنى ، بغداد ، مدت طبعه باالوفيست مكتبة الامصر ، اع
  .٢٢١ص  –
 ١٧٨الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

  .١٧٥؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص 
  .١٧٥تاريخ المغول ، ص )٢(
همها ، وهي عبارة عن أوسمة وعظم األأمفردها بايزة ، هي من : البايزات )٣(

و الخشب وذلك حسب رتبة المهدى اليه ، وهي تشبه أو الفضة ألوحة من الذهب 
الميدالية في العصر الحديث ، وتهدى البايزة الى من يثق بهم المغول من كبار 

الطاعة على كل من في دولة  رجال الدولة ، ويتمتع حاملها بامتيازات عدة فله
المغول ، ومن اسمى انواعها ما كانت تزينه صورة االسد ، وهي خاصة بالملوك ، 

من السابقة  "وهناك بايزات تهدى الصحاب الرتب ،المتوسطة وتكون اصغر حجما
 بهموينقش عليها اسم الشخص الذي تمنح له ، و كان لرسل البريد بايزات خاصة 

تب عليها بايزة الخزانة ، اما رسل البريد الرسمي للدولة ذات شكل مستدير ويك
 =عن انواع اخرى "فكانت لهم بايزات مستطيلة مرسوم عليها صورة القمر ، فضال



 

  

٣٩٢ 

 

  

يـة  أوابناؤها مرفوعي الرؤوس، فخورين بانفسهم ،اذ لم توجـه الـيهم   
مـا  " قد كان كيوك خـان كثيـرا  ، ف" و تهمة ، بل العكس تماماأمخالفة 

خرين ويثني عليهم، فقد كان تصرفهم مبنـي  يتمثل بهم في حديثه مع األ
مراء البيت المالـك  أوألنهم من بين سائر . )١(ة التامة نماساس األأعلى 

ي تصرف طائش خالل المدة التي كان أمتنعوا عن أقد تمسكوا بالياسا و
  .)٢( .ي حاكم أمن " فيها العرش المغولي خاليا

كد من خاللها الى ماكانت تتمتع به أ" شار الجويني الى روايةأوقد      
مـراء منذئـذ   وكان األ ....": (قائالذكاء ورجاحة عقل هذه المرأة من 

ويأمر  يبحثون عمن يحرف في هذا القانون ، ومن الذي يوزع البايزات 
. القـاآن  بالمراسيم من غير مشورة ، ليستعيدوها ممن تسلمها بعد وفاة 

مـوال  مـر بـاطالق األ  وقد خجل في القوريلتاي العام كل من شمله األ
بنائها أمراء ، اال بيكي ووالتولية وصرف العمال حين عرضت على األ

                                                                                                                                     
لمزيد . من البايزات كانت تمنح المراء الثغور والبناء االمراء المغول والخواتين=

؛  ١٨٧امش ص ، ه ٣،ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م: نظر يمن التفاصيل 
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، هامش ص 

 - ٣٣٣وهامشها ، وص  ٣٣٢، والجزء الخاص بتاريخ غازان خان ، ص  ٨
فؤاد عبد .؛ الصياد ، د ٣٧٧ص  ،٤متاريخ وصاف ، ،؛ الشيرازي  ٣٣٧ص

 ١، تاريخ العراق ، ج؛ العزاوي ، عباس  ٣٥٨المعطي، المغول في التاريخ ، ص 
محمد صالح داود ، الحياة السياسية في العراق ، . ؛ القزاز ، د ٢٣٦، هامش ص 

  .٨٤هامش ص 
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ١٨٧، ص  ٣، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(

  .١٨٣، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
  .٦٧٦تركستان ، ص  ،بارتولد )٢(



 

  

٣٩٣    

 

، فأنهم لم يأبهوا ، وهذا غاية في التعقل وضبط الـنفس والتفكـر فـي    
  . )١(....) مورعواقب األ

وكل اليها مهمـة  أبيكي فقد  لثقة كيوك خان بسيورقوقيتيتي" ونظرا     
فـراد البيـت الحـاكم    أمراء المغول والقيام بتوزيع الهدايا على كافة األ

  .)٢( .لهم وألجماعهم على توليه العرش "سمه بعد توليه الحكم اكراماأب
ميـر باتوخـان   كثر والمساند لألأوقد برز دور سيورقوقيتيتي بيكي     

منه واخضـاعه بسـبب موقفـه    نتقام السيما عندما قرر كيوك خان األ
وكتـاي  أسرة أالرافض لتوليه الحكم بشكل خاص ،ولموقفه العدائي من 

  .)٣(خان بشكٍل عام ، فضالً عن أنه لم يحضر حفل تتويجه 
ن نستعرض السبب الرئيس للخالف بين الطرفين ،فقـد  أوالبد لنا       

لـذي  ورد في عدد من المصادر التاريخية ان السبب الرئيس للخـالف ا 
بن عمه األمير باتوخان قد بدأ منذ قيام  كيـوك  انشب بين كيوك خان و

خان بتمرد على قيادة األمير باتوخان للجيش  المغولي المتوجه للسيطرة 
  . )٤(م  ١٢٤١/هـ٦٣٩على روسيا سنة 

شار اليها عدد من المؤرخين وهي ان كيوك أخرى أوهناك رواية       
مير بـاتو  لقتال األ )٥(ي ايميل قوجين خان  قد سار مع جيشه الى نواح

                                                             
  .١٨٧، ص  ٣، ج ٢اريخ جهانكشاي ، مت)١(
  .٦٧٦بارتولد ، تركستان ، ص )٢(
؛ القزاز ،  ١٢٧فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . الصياد ، د)٣(
  .٥٧محمد صالح داود ، الحياة السياسية في العراق ، ص .د
؛ القزاز ،  ١٢٧فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . الصياد ، د)٤(
  .٥٧محمد صالح داود ، الحياة السياسية في العراق ، ص .د
؛ بروكلمان ، كارل ، تاريخ  ٢٤٠، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي  ،م)٥(

 =محمد صالح داود ، الحياة. ؛ القزاز ، د ٢٧٠، ص  ٢الشعوب االسالمية ، ج



 

  

٣٩٤ 

 

  

مير باتو خان من هذا المكان، شعر بالقلق مـن  خان، وعندما اقترب األ
  )١( .نية كيوك خان حياله

وقد ذكر بارتولد انه عندما وصل كيوك خان الى منطقـة ايميـل        
مير باتو خـان  لأل" بأنه يضمر شرا سيورقوقيتيتي بيكي شعرتقوجين 

تحذيره من نية كيوك خـان  بسرعت ألهذا  )٢(قة بينهما بسبب سوء العال
حياله نظراً للصداقة الحميمة التي كانت ممهدة وموطدة منذ عهد جنكيز 

" ، فبعثت سراً رسـالة )٣( .سرتيهماأخان بين جوجي خان وتولوي خان و
إن مجيء كيوك خان الـى تلـك   : ( له فيها" مير باتو خان  قائلةالى األ

وذكر الهمذاني انها قالت له في هـذه  ،  )٤( )من خدعة النواحي ال يخلو
كن مستعداً، ألن كيوك خان متجه بجيش جـرار الـى تلـك    :( الرسالة
مير باتو خان كثيراًُ على منتها هذه وموقفهـا  ، فشكرها األ)٥( ).الجهات

مير باتو خان قلقاً وتخوفاً من ذلك، وصار ، فازداد األ)٦( .يجابي منه األ

                                                                                                                                     
معلومات لم اعثر على : ايميل قوجين  .٥٧السياسية في العراق ، هامش ص =

  .وافية عنها 
 ١٢٢الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

  .١٧٤؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص 
  .٦٨٠بارتولد ، تركستان ، ص )٢(
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٣(

١٢٢.  
 ١٢٢التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع )٤(

  .١٧٢، و ص 
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ن ص )٥(

١٨٥.  
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٦(

١٨٥.  



 

  

٣٩٥    

 

 ،)١(.لقتاله "صبح مستعداكيوك خان اليه في حذر كبير وايترقب وصول 
جل ن يصل الى حدود سمرقند حتى وافاه األأان كيوك خان ما كاد غير
  .)٢(م ١٢٤٩/ هـ٦٤٧سنة 
وغول غايميش الرسـل الـى   أرملته أوبعد وفاة كيوك خان بعثت      

بـأ  مير باتوخان العالمهما بنرملة تولوي خان سيورقوقيتيتي بيكي واألأ
فـي  " مير باتو خان كان موجـودا ، ومن الجدير بالذكر ان األ )٣(وفاته 

،الواقعة على سبعة مراحل من مدينـة   )٤(قماق ذلك الوقت في مدينة اآل
ألصابته في قدمه " وال يستطيع الحراك نظرا" ، وكان مريضا )٥(قياليق 

                                                             
تاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص ب)١(

  .١٨٥و ص ١٢٢
فؤاد عبد . ؛ الصياد ، د٢٤٥، ص ١، ج١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(

السيد الباز ، المغول ، . ؛ العريني ، د ١٢٧المعطي ، المغول في التاريخ ، ص 
ذكر انه توفى عند وصوله الى  ٤١٤؛ اقبال ، عباس، تاريخ ايران ، ص ١٩٣ص 

  .باليغ  –مدينة بيش 
  .٢١٠، ص ١، ج١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(
ويبدو انها تقع ،لم اعثر على معلومات جغرافية عن هذه المدينة : مدينة االقماق )٤(

. في مواضع عدة من كتابه تركستان  بارتولد ذكرها ، وقد    في بالد القفجاق
  .٦٨٢و هامش ص  ٦٨١ص : نظريلمزيد من المعلومات 

و هي سهل جميل للغاية ، كانت هذه البالد تحت :  - قياليغ  –او  ،قياليق مدينة)٥(
سلطة كورخان الخطا ، و كان اميرها النائب عنه يلقب بلقب ارسالن خان ، و بعد 
تدهور دولة الخطا وتمرد امراء االطراف عليه خضعت هذه البالد مع ما تجاورها 

على قياليغ وهو ابن ارسالن  "ا اميرامن البالد مثل الماليغ لسيطرة المغول ، ووكلو
عنه  "خان اميرها السابق الذي قام ابنه بدس السم البيه حتى توفي وتولى الحكم بدال

دمة المغول واعلن والئه لهم وزوجوه فتاة منهم ، وقدم هذا مع خ، ودخل هذا في 
ة على امير الميالغ سقناق بن اوزار المساعدة للمغول عندما شنوا حمالتهم العسكري

 =من الرجال لمساعدة جنكيز خان ، وعندما "كبيرا "اذ بعثوا عددا ،هذه الممالك 



 

  

٣٩٦ 

 

  

وبعـث   ،)١( .، لهذا بعث رسله للقيام بكل ما يلزم ألكمال مراسيم الدفن 
  . )٢(ألستمالتها ومواساتها في مصابها  الى أرملة كيوك خان رسله
وغول غايميش المقربين لها حـول عودتهـا الـى    أاستشارت قد و     

م الى معسكر زوجها كيوك خان الواقع في أ،  القديممعسكر جنكيز خان 
ويبدو انها لم تنتظر الرد منهم، فقد أسرعت في . )٣(منطقة ايميل قوجين 

قامـت  أالتوجه الى المعسكر القديم لزوجها الواقع في ايميل قـوجين ، و 
لرغبتهـا فـي    الذي كان يقيم فيه زوجها كيوك خـان  هفي المكان نفس

                                                                                                                                     
ولى احد ابناء ارسالن خان برعايته وكان يدعى اوزجند أمنكو خان الحكم  تولى=

الجويني ، : نظر يلمزيد من التفاصيل   .على منطقة نهر سيحون  "الذي كان واليا
تركستان ، ص  ،بارتولد  ؛وهامشها  ٩٥، ص  ١، ج ١تاريخ جهانكشاي ، م

  .٦٨٣و ص ٥٧٦
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ،  ٢٥٨ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص )١(

؛ بارتولد ، تركستان ، ص  ١٩٨الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيزخان ، ص 
محمد صبحي : ستانلي لين ، الدول االسالمية ، ترجمة  ،؛ بول  ٦٨١ص  – ٦٨٠

محمد امين دهمان ، مع اضافات و : ، اشرف على ترجمته وعلق عليه فرزات 
ت ، . تصحيحات بارتولد ، وخليل ادهم ، مكتبة الدراسات االسالمية ، دمشق ، بال 

؛  ١٢٨فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . ؛ الصياد ، د٥٠٦، ص  ٢ج
نقله  ،جم االسرات الحاكمة احمد السعيد ، تاريخ الدول االسالمية ومع. سليمان ، د

احمد السعيد سليمان ، دار المعارف ، مصر ، . د: عن التركية بزيادات وتعليقات 
 – ١٤١،ص ١،ج؛ العزاوي ، عباس ، تاريخ العراق  ٤٧١، ص  ٢ت ، ج. بال 
عبد السالم . ؛ فهمي ، د ١٩٣السيد الباز ، المغول ، ص . ؛ العريني ، د ١٤٢ص 

  . ١٠٦ص  – ١٠٥الدولة المغولية ، ص  عبد العزيز ، تاريخ
ص ،الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان )٢(

  .١٨٦ص  -١٨٥
  . ٢١٠، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(



 

  

٣٩٧    

 

يقضي بنقل رفات زوجها كيوك خـان الـى   " ، فاصدرت فرمانا)١(.ذلك
  . )٢(ناحية ايميل قوجين 

بعثـت  لمغول فقـد  من العادات والتقاليد عند ا" لما كان متبعا" ووفقا   
  )٤(رسلت اليها البوقتـاق أو)٣(سيورقوقيتيتي بيكي لها التعازي والنصائح 

  )٥(  .لثيابوا
وأمر األمير باتوخان أن تفوض أمور الدولة خالل هذه المـدة إلـى       

وغول غايميش ، إذ بعث لها رسـوالً حـامالً معـه    خان أرملة كيوك أ
في ُأمور الممالك المغولية حتـى  اليها  يأذن لها فيها بالتصرف " رسالة

ليتـولى الحكـم،    أختيار الشخص المناسـب  مراء المغول علىيتفق األ
وزير اوكتـاي   )٦(يغاوجعل معها من يساعدها في ذلك وهو األمير جين

                                                             
  .٢١٠، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(
يخ خلفاء جنكيز خان ، ص تارالجزء الخاص بالهمذاني ، جامع التواريخ ، )٢(

١٨٥.  
 ،؛ الهمذاني ، جامع التواريخ  ٢٤٠، ص ١، ج١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

  .١٨٥الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
يكتب هذا اللفظ المغولي باشكال عدة مثل بغتاغ ، بوغتاق ، بجتاق ، : البوقتاق )٤(

وكانت ترتديها السيدات المغوليات العريقات ، ويعني القلنسوة المرصعة بالجواهر ، 
ان المقصود فبها هي الضفائر الحريرية كانت تعلقاها المتزوجات " وذكر ايضا 

،  ٢، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م: نظر ي" . على شعورهن بواسطة قبعة
جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز  ،؛ الهمذاني  ٢٤٠هامش ص 

  .١٨٥ان ،هامش ص خ
؛ الهمذاني ، جامع  ٢٤٠ ، ص ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٥(

  .١٨٥، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص التواريخ
،وذكر انه وتعود اصوله الى القبيلة المغولية الكراييت:  - جينغاي  –او  ،جينقاي )٦(

خان فاصبح مستشار  ، كان مسيحي الديانة ،حظي بثقة جنكيز أويغوري
 ="من مرسوم يصدر عن الصين الشمالية اال مقترنا ا فم ،االمبراطورية المغولية 
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وغـول  أانه ينبغـي أن تقـوم   : ( ، وكان مضمون هذه الرسالة)١(خان
ـ   -كالمعتاد سابقاً –،"أوغل غايميش"  ،قيمش ئون الملـك  بتصـريف ش

ركان الدولة، وال تهمل ذلك مطلقاً، اذ انـه  أو "جينغاي"، بمشورة جينقاي
خوة، وتقومـون جميعـاً بمـا يلـزم     أنتم هنالك أو. ال يمكنني الحركة

  .)٢()لذلك
                                                                                                                                     

بالكتابة االويغورية ، وحظي بمكانة كبيرة في عهد اوكتاي  "بخطه فقد كان عارفا=
خان فاصبح الوزير االعظم لديه ، وبعد وفاة اوكتاي خان حاولت زوجته تواركينا 

و تقويض نفوذه غير انها فشلت في ذلك ، وفي عهد كيوك خاتون القضاء عليه 
خان حظي بدعم كبير من لدنه فواله الوزارة و شمله بعطفه ورعايته ،وكان له دور 
كبير في التاثير على كيوك خان لالهتمام بالديانة المسيحية و بالمسيحيين فارتفع 

يميش وولداه وغول غاأشانهم في عهده ، وبعد وفاة كيوك خان ، تولت زوجته 
لهم ، قُتل في عهد منكو خان وعلى يد دانشمند الحاجب في  "الحكم فاصبح مستشارا

الجويني ، : نظريلمزيد من التفاصيل . م  ١٢٥٢/ هـــ  ٦٥٠رمضان  سنة 
 ١٢٩و ص  ١١١٢٥و ص  ١١٤و ص  ١١٣، ص  ١، ج ٢تاريخ جهانكشاي ، م

العبري ،  ؛ ابن٢١٩، ص  ٣، ج ٢، و م١٣٨و ص ١٣٣و ص  ١٣١و ص 
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص  ٢٥٧تاريخ مختصر الدول ، ص 

و ص  ١٧٩و ص  ١٧٧و ص  ١٧٦، ص  ٧٠بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
م ، تلفيق االخبار ، . ؛ الرمزي ،م  ٢١٢و ص  ١٨٨و ص  ١٨٦و ض  ١٨٤

ص  و ١٧٥، و ص  ١٧٣؛ اقبال، عباس ، تاريخ المغول ، ص  ٣٩٧ص  ، ١ج
، و ص  ١٩٦المغول في التاريخ ، ص  ،فؤاد عبد المعطي . ؛ الصياد ، د ١٧٧
و  ١٨٨و ص  ١٦٣و ص  ١٦٢المغول ، ص ،السيد الباز . ؛ العريني ، د ١٩٩
الدولة المغولية ، تاريخ عبد العزيز عبد السالم ، . ؛ فهمي ، د  ٢٠٥و  ١٩٢ص 
  .٤١٥و ص  ٤١٤ص 

جزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، ال)١(
١٨٦.  

 ١٢٢الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيزخان ، ص )٢(
  . ٣٩١، ص  ١؛ الرمزي ، م، م ، تلفيق االخبار ، ج
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ويبدو أن األمير باتوخان أراد من خالل ذلك أن يفـرض أرادتـه        
كيـوك خـان؛    وشخصيته بشكٍل واضح على األمراء المغول بعد وفاة

إدراكاً منه لحاجتهم لشخصٍ قوي ينهي الصراع الدائر بينهم ويضع حداً 
  .للطامعين بالحكم 

نحـاء  أمير باتو خان قد شاع فـي جميـع   ولما كان نبأ مرض األ     
رملة تولوي خان ابنها منكو خان اليه أتيتي بيكي يالبالد، بعثت سيورقوق

خرون لن يذهبوا الى باتو، وهو سـيد  ما دام األ: (له" ، قائلة)١( .لعيادته
    .  )٢( )نت بالذهاب اليه بحجة عيادتهأالجميع ومريض، بادر 

بنائها بالتوجـه الـى   أوذكرالمؤرخ عباس اقبال انها أوصت معظم      
مـراء  كبر لكـل األ خ األان باتو هو األ:( لهم" قائلة )٣(مير باتو خاناأل

وأوصت ابنها منكو . )٤( )خالفتهوطاعته واجبة عليهم جميعاً وال يجوز م

                                                             
 ١٧٢الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

  .١٩٩و ص 
؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص ٤١٦اس ، تاريخ ايران ، ص عب ،اقبال )٢(

١٧٦.  
  .١٧٦؛ تاريخ المغول ، ص  ٤١٦تاريخ ايران ، ص )٣(
وهامشها؛ الهمذاني ، جامع   ٢٠٤، ص  ١،ج١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(

ذكر انهم اصروا  ١٩٨التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
الموطن االصلي لجنكيز خان ؛ خواند مير ،  "كلوران "او ،قاده في اونانعلى انع

از  ،الدين بن همام الدين الحسيني ، تاريخ حبيب السير في اخبار افراد بشر  ياثغ
،  ٣هـــ ، م ١٣٣٣هران ، تانتشارات كتابخانه خيام ، خيابان ناصر خسرو ، 

 ١، م ، تلفيق االخبار ، ج؛ الرمزي ، م ٦٨٢؛ بارتولد ، تركستان ، ص  ٥٨ص 
فؤاد عبد . الصياد ، د؛ ١٧٦؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص  ٣٩١، ص

و ذكر ان االمير باتو خان  ٢٠٨و ص  ٢٠٧المعطي ، المغول في التاريخ ، ص 
 =عبد السالم. فهمي ، د ؛اراد عقد االجتماع في بالد القفجاق حيث كان يقيم هناك 



 

  

٤٠٠ 

 

  

يضاً بمالزمة األمير باتو خان وطاعته، وقد نفذ وصيتها، إذ ذهب أخان 
ليه ونفذ كل ما أمره به، ولهذا كـان  اجتماع الذي دعا بنفسه لحضور األ

بنـاء  أمحط إعجابه، في حين خالف عدد من األمراء المغـول السـيما   
ير باتوخان في أمر تحديـد  رأي األم وغيرهم وكيوك خان خان، وكتايأ

جتماع، إذ أصروا على انعقاده في مدينة المكان الذي سوف يعقد فيه األ
علـى العـادة   " صلي لجنكيز خان جريافي منغوليا المقر األ )١(قراقورم

عتذر لهم بعدم قدرته على السفر الى أمير باتوخان ان األغير المتبعة ، 
ر على انعقـاده فـي مدينـة    مدينة قراقورم لسوء حالته الصحية ، فأص

كتفوا بأرسـال  أمراء عن الذهاب اليها ، واآلقماق ، لهذا امتنع هؤالء األ
  . )٢(عدد من المندوبين عنهم 

                                                                                                                                     
ع عقد في مدينة ا، ذكر ان االجتم ١٠٦ولة المغولية ، ص عبد العزيز ،تاريخ الد=

  .سراي باتو 
و هي مدينة تقع في اقاصي بالد الترك الشرقية ، :  –قراقوم  –او  ،قراقورم)١(

الن قرا في لغتهم تعني اللون  ،–الرمل االسود  –معنى اسمها في اللغة التركية 
اصمة المغول وهي خالصة التتر االسود ، وقوم تعني الرمل ، كانت هذه المدينة ع

ن الكبير ، لخا،وفي جهاتها بالد المغول ، ومنها خاناتهم ، وفيها غالب عساكر ا
ابو : نظريلمزيد من التفاصيل . فائقةوفيها يصنع القماش الفاخر واهلها اهل صنائع 

الفدا ، عماد الدين اسماعيل بن الملك االفضل نور الدين ، تقويم البلدان ، اعتنى 
 ،والبارون ماك كوكين ديسالن ، دار الطباعة السلطانية ،رينود : بتصحيحه وطبعه 

 – ٤٨٠، ص  ٤؛ القلقشندي ، صبح االعشى ، ج ٥٠٥م ، ص  ١٨٤٠باريس ، 
  .٤٨١ص 

هي كلمة مغولية معناها رئيس تومان أي رئيس فرقة :  - نويين  –او  ،نويان)٢(
عند المغول اربع طبقات اعالها مكونة من عشرة االف رجل ، اذ ان االمراء  

وهو امير العشرة االف و يدعى امير تومان ، اذ ان تومان تعني عندهم  ،نوين 
: نظريلمزيد من التفاصيل  . م امير مائة ثم امير عشرة ثامير الف  ،عشرة االف 

 =والجزء الخاص بتاريخ ٢١٤، هامش ص  ١، ج ٢الهمذاني ، جامع التواريخ ، ج



 

  

٤٠١    

 

أما األمراء المغول ممن اتفقوا مع رأي األمير باتوخان في انعقاد       
جتماع في مدينـة اآلقمـاق فقـد توجهـوا جمـيعهم أليهـا سـنة        األ

جتماع أيضاً أبناء كيـوك خـان وهمـا    حضر األم ، و١٢٥٠/هـ٦٤٨
مـراء المعارضـين لعقـد    عن بعض األ ائبينن كانا ناخواجه وناقو اللذ

قـدوم    مير باتو خان بعدم ضرورةجتماع في هذه المدينة ، وأمر األاأل
انهما لم يبقيا في غيرقداق معهما الذي كان قسيس  كيوك خان ومربيه ، 

قوال أما صدر عن قداق من حماقات و مدينة اآلقماق سوى يومين بسب
مهمـا  أنـاقو و  لعلو منزلته ومكانته ، لهذا نفر منه خواجـه واخـوه   

، مفوضـين  )١(ستنابوا عنهما أحد النبالء الذي كان يدعى تيمور نويانأو
ليه الحق في تمثيلهما والموافقة والتوقيع باسمهما على أي قرار يجمـع  ا

ميـر بـاتو خـان    عندما استقر رأي األو ، )٢(عليه أمراء البيت المغولي
تماماً على ترشيح منكو خان على العرش، بعث الرسل الى كل من لـم  

وكتـاي  أجتماع ومنهم زوجات جنكيز خان، وزوجـات  يحضر هذا األ
رملة تولـوي خـان، ومعظـم    أتيتي بيكي يوالى سيورقوق ،بنائهأخان و

شـيحه لمنكـو   مراء الميمنة والميسـرة، يعلمهـم بتر  أمراء المغول واأل

                                                                                                                                     
؛ القلقشندي ، صبح االعشى ، طبعة دار  ١٨١ن ، هامش ص خلفاء جنكيز خا=

؛  ٤٢٣، ص  ٤م م ، ج ١٩٢٢/  هـ١٣٤٠الكتب المصرية ، القاهرة ، 
،  ٢تلفيق االخبار ،ج ،؛ الرمزي ، م، م ٣٨١، ص  ٤،مالشيرازي ، تاريخ وصاف

فؤاد عبد المعطي ، . ؛ الصياد ، د ٢٠١؛ بارتولد ، تاريخ الترك ، ص  ١٤ص 
؛ القزاز  ٣٩١عباس ، تاريخ ايران ، ص  ،؛ اقبال  ٣٦٠ول في التاريخ ، ص المغ
  . ٤٨٤هامش ص  ،محمد صالح داود ، الحياة السياسية في العراق . ، د

الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(
٢٠٠.  

؛  ١٩٤و ص  ،هاوهامش ١٩٣ن ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(
  .٣٢٩، ص  ٤الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م



 

  

٤٠٢ 

 

  

مراء المغول  يبـايعون ويعلنـون   قبل جميع األأثر ذلك أ، وفي )١(.خان
نتشـرت  أفي السنة الجديدة ،و" عظيما" ن يقيموا احتفاالأ التبعية ،وقرروا

وتلطفـت والـدة منكـو خـان      ،نحـاء الـبالد  أخبار ذلك في جميع أ
سـاليب  أجانب ، واستمالت بسيورقوقيتيتي بيكي مع جميع الضيوف األ

  . )٢(قارب الى جانبها الرفق والذكاء معظم العشائر واأل
ن وافق الجميع على تعيين منكو خان الحكم وقع تيمور نويان أوبعد     

وغول غايميش وولديها ناقو وخواجه معهم علـى  أعن " الذي كان ممثال
بناء كيوك خـان  أخوين خواجه وناقو ذلك مع مراعاة بقاء الحكم بيد األ

 .فـي السـنة القادمـة    جتماع الرسمي العـام يتم عقد األرملته، حتى أو
بناء الملوك الى بالدهم بعد اتفاقهم أمراء المغول وومن هناك عاد األ،)٣(

" جتماع الرسمي العام، وعندما عاد تيمور نويان مواصـال على موعد األ
مراء المغـول علـى   علمهم بأتفاق األأخدمته لخواجه وناقو ووالدتهما و

خـوين  ن الحكم وبأنه وقع على ذلك باسـمهم، اال ان األ تعيين منكو خا
له للنيـل منـه، اال   " عدوا كميناأطاحة بمنكو خان، وخططا للغدر واأل

خوين عن مساعيهما فـي  متنع األأمخططهما سرعان ما  كشف، عندها 
  . )٤(ذلك
ها يتولون زمام ؤوغول غايميش وابناأوخالل هذه المدة كانت     

ن، ـال الديـل الى قضاء معظم وقتها مع رجـيت تمـالحكم،فقد كان

                                                             
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

٢٠٠.  
  .وهامشها ٢٤١، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(
ابن العبري ،  ؛ ٢٤٢و ص  ٢٤١، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

  .٤١٧؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، ص  ٢٦١تصر الدول ، ص تاريخ مخ
  .٢٤٢، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(



 

  

٤٠٣    

 

ا اللذين كانا يتصرفان على وفق ـالف دائم مع ولديهـوكانت على خ
ى هواهم ـمراء المغول يحكمون ويتصرفون علهوائهما، لهذا كان األأ

د ـحأر ويحررون الرسائل من غير استشارة ـوامويصدرون األ
مراء الذين يرغبون و األوم فقد كانوا يميلون نحـة القـما عليأمنهم،

م ن األـرقة بيـذا ازدادت الفـاليهم ويحققون لهم مصالحهم، له
صدقاء والمقربين من األ" وولديها ال سيما بعد تدخل عددا

صبح هناك ثالثة حكام في أواب بحيث ـدوا عن جادة الصـبينهم،وابتع
لهم في الحكم في " اي الذي كان مساعداغـل جينـوقت واحد،وفش

راً ـصبح حائأم وـه لهـم لسماع نصائحـم ورفضهـالح بينهـصاأل
ة ـبناء بأرائهما الخاطئور،اذ استبد األـه لالمـة تصريفـفي كيفي

هل أمهما عن أم ،وابتعدت ـة خبرتهـم وقلـر سنهـب صغـبسب
رسل لهم ـكي تـيتي بيـتيورقوقـت سيـوكان ،)١( .الرأي والصواب
تولت وخالل المدة التي ، )٢( .ح ولكن دون جدوى ـالمواعظ والنصائ

قام ملك فرنسا لويس التاسع بارسال  الحكم وغول غايميش وولديهاأفيها 
خيه الى منغوليا لمقابلتها أمبعوثيه من الرهبان برئاسة اندريا لونجيمو و

نباء عما يكنه بعض المغول السيما ن وردت اليه األأوولديها السيما بعد 

                                                             
؛ الشيرازي ، تاريخ  ٢٤٢، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)١(

و ص  ٥٨، ص  ٣؛ خواندمير ، تاريخ حبيب السير ، م ٣٣٠، ص  ٤وصاف ، م
خ مفصل ايران ، از استيالى مغول تا اعالن ؛ اقبال ، عباس ، تاري ٥٩

هـــ،   ١٣٤٧مشروطيت ، مؤسسة جاب سوم ، انتشارات امير كبير ، ايران ، 
محمد صالح داود ، الحياة السياسية في العراق ، ص . ؛ القزاز ، د ١٥٦، ص  ١م

  .٢٧٠، ص  ٢؛ بروكلمان ، كارل ، تاريخ الشعوب االسالمية ، ج ٥٩و ص  ٥٨
  ١٨٦ي ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذان)٢(



 

  

٤٠٤ 

 

  

شار بارتولد الى أوقد  ،)١( .انة المسيحية من الحكام من عطف وميل للدي
وغول غايميش وولديها هم ما تضمنته رسائل الملك لويس التاسع ألأ

ن يتبعوا أان كنيسة روما سترحب بهم كأبناء بررة ، على شريطة :(
 لجميع الكنائس" مبادئ الكاثوليكية ويعترفوا بكنيسة روما اما

لك لويس التاسع في نشر الديانة ويتضح لدينا هنا رغبة الم، )٢(.......).
المسيحية الكاثوليكية بين المغول ، ويبدو ان هدفه من هذا كله هي 

لشدة المغول وبأسهم " عدائه نظراأرغبته في جعل المغول حلفاء له ضد 
  .ذاهم عنه أفي القتال والستعداداتهم العسكرية ، ولدفع 

قراقـورم سـنة    وقد وصلت سفارة الملك لويس التاسع الى مدينـة      
حسن استقبال أوغول غايميش هذه السفارة أم فاستقبلت ١٢٥٠/ هـ٦٤٨

بقدومهم اليها ، واستلمت من الرسل هدايا الملك لويس التاسـع  " مرحبة
، )٣(.مثابة جزية يؤديها الملك للسلطانهذه الهدايا بعدت نها أاليها ،غير 

ب بحجـة  وفي الوقت ذاته امتنعت عن ارسال حملة ضخمة الى الغـر 
  )٤( .المشاكل التي كان يواجهها البيت المغولي 

مر يؤكد لنا ان الملك لويس التاسع كان يرغب في طلـب  وهذا األ     
ذكى منه فلم ترغب فـي  أالمساعدة العسكرية من المغول ، لكنها كانت 

عن عـدم المامهـا   " اقحام نفسها والمغول في مشاكل خارجية ، فضال
  .سكرية مور السياسية والعباأل

                                                             
السيد الباز ، المغول . ؛ العريني ، د ٦٩٦و ص  ٦٩٥بارتولد ، تركستان ، ص )١(

  .١٩٠، ص 
  . ٦٩٦و ص ٦٩٥بارتولد ، تركستان ، ص )٢(
  . ٦٩٦بارتولد ، تركستان ، ص )٣(
  .١٩١السيد الباز ، المغول ، ص . العريني ، د)٤(



 

  

٤٠٥    

 

ن مكـث فـي   أل الملك لويس التاسع اليه بعد ودما عاد رسـوعن     
وغـول  أمنغوليا لمدة ثالث سنوات لم يحمل معه سـوى رسـالة مـن    

عربت له فيها عن شكرها الجزيل على ما قدمه لها من هـدايا  أغايميش 
ن يبعث لها باستمرار بالهـدايا كـل   أ،وطلبت منه حيالهاوعن اهتمامه ،

وغـول  أمـن موقـف    "لويس التاسع كثيـرا  ملكتعجب الوقد ،)١( .سنة
الل ـا وخـش وولديهـوغول غايميأت ـد كانـقل ، )٢( .غايميش هذا 

ولي منكو خـان العـرش ، فقـد    ـدون ت ةدة منشغلين للحيلولـهذه الم
ذا مـا  ـول ،وهـللمغ" اـروا على رأيهم في رفض تعيينه حاكمـصأ
ميـر  والرسائل التي بعثوا بها لألح فيما بعد من خالل تصرفاتهم ـتضأ

  .باتو خان وغيره 
مير باتو خان رفضهم تـولي  كدوا في رسالتهم التي بعثوها لألأوقد     

نه يكون بذلك قد خالف قوانين جنكيزخان ويطلبون أمنكو خان الحكم، و
، وكان نص )٣( .وكتاي خان ، ليتولى حكم المغولأبناء أحد أمنه ترشيح 

ان تثبيت خـانية منكوخـان ال شك سيعود خيرها  : (رسـالتهم هـذه
بـن  وبعثوا نماذج من هذه الرسائل الى ييسو بـن جغتـاي   ، )٤( )عليك 

ما يكتب لهم الرسائل يحـثهم فيهـا علـى    " الذي كان كثيراجنكيزخان 
ميـر بـاتو خـان    شفاق على والدتهما، وكان األالمصافاة والتوافق واأل

  )٥( ." يضاأح لهما يسعى باستمرار في اسداء النصائ

                                                             
  .١٩١السيد الباز ، المغول ، ص . العريني ، د  )١(
  .١٩١السيد الباز ، المغول ، ص . العريني ، د)٢(
  .٢٤٣، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(
  . ٢٤٢، ص  ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(
  .٢٤٣ص  ، ١، ج ١الجويني، تاريخ جهانكشاي ، م)٥(



 

  

٤٠٦ 

 

  

مـور بمنظـار البطـر    لقد كان ناقو وخواجه ينظـران الـى األ       
صـرا علـى   أوالصبيانية ، ولم تعظهما تجارب الحياة ولم تؤدبهمـا اذ  

ي أوافقهما الـر  المشرف على تربيتهما قد عن ان قداق" رأيهما، فضال
ان مـن  خوين كان يهدفمما التحمد عقباه، ومما ال شك فيه ان األ" خوفا

جتماع الرسمي العام، محـاولين  عقد األدون ذلك تثبيط الهمم والحيلولة 
مراء المغول تأجيله قدر استطاعتهما ، والعمل على بث الخالف بين األ

  .)١(جتماعبشأن عقد هذا األ
مهما المعارضين الوحيدين لترشيح منكـو  أولم يكن خواجه وناقو و     

فراد اسرة أوكتاي خان، وكيوك أ عدد منيدهم في ذلك أخان العرش بل 
وكتـاي خـان   أخان، وكانوا يرغبون بتعيين شيرامون بن كوجو بـن  

علنوا استنكارهم للطريقة التي تم بها انتخاب منكو خـان فـي   أالحكم، و
  )٢( .ولىالمرة األ

وكان بعضهم يظهر امتعاضه واعتراضه على تعيين منكـو خـان       
بطرائق شتى من المكر والخديعـة،  الحكم، ويسعى الى اطالة المفاوضة 

وكتاي أويؤلف القصص والروايات بحجة ضرورة بقاء الخانية في نسل 
مير باتو خان وشـرحوا لـه   رسلوا الرسل الى األأخان وكيوك خان، و

                                                             
 ٢٠١الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

، ص  ١؛ اقبال ، عباس ، تاريخ مفصل ايران ، م٦٨٢ارتولد ، تركستان ، ص ؛ ب
فؤاد عبد المعطي، . ؛ الصياد ، د٤١٧؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، ص  ١٥٦

السيد الباز ، المغول ، . د ،؛ العريني  ٢٠٨و ص  ٢٠٧المغول في التاريخ ، ص 
؛  ١٠٦لدولة المغولية ، ص ؛ فهمي ، عبد السالم عبد العزيز ، تاريخ ا ١٩٣ص 

محمد احمد موسى ، محاضرات في تاريخ المغول والمماليك ، مطابع . هياجنة ، د
  .٤٠، و ص  ١٩٩٠االردن ،  ،الدستور التجارية ، اربد 

؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ،  ١٩٧، ص  ٣الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، ج)٢(
  .٢٠١الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 



 

  

٤٠٧    

 

هم الرسائل التي بعثوها له معلنـين لـه فـي    أومن . )١(رغبتهم في ذلك
، )٢( ).ن هذا الميثاقتفاق ،معرضون عاننا مخالفون لهذا األ:(مضمونها 

ان الملك يصل الينا باالرث، فكيف نعطيـه شخصـاً   : ( واضافوا قائلين
  .)٣(!...)اخر ؟

نحن : (هم ما جاء في مضمونهاألهم " مير باتو خان رسالةفبعث األ     
خوة الكبار والصـغار، وانتهـى   قررنا هذه المصلحة باالشتراك مع األ

لم تسيروا معنـا عليـه، ورشـحتم     واذا. تفاقمر وال يمكن فسخ األاأل
مور، واختل قانون المملكـة  خر غير منكو خان انحل عقد األأ" شخصا

معنتم الفكر فـي هـذا   أنتم أوان . خر محالأمر أمر الرعية، فتالفي أو
. حفـاده أبناء خان وأمر راعى جانب دركتم في النهاية ان هذا األأالعمل 

مشرق الى منتهـى المغـرب ال   ن مثل هذا الملك الذي بلغ من مبتدأ الأل
واسـتمرت المراسـالت   .)٤( )طفال، لقلة معرفتهم ن يسلم الى األأيجوز 

ن تجـدي   أخـر مـن غيـر    أبين الطرفين مدة سنة، وانتصف عـام  
مه سيورقوقيتيتي بيكـي يراسـالن   أالمحادثات نفعاً، وكان منكو خان و

، والموالة، نتخابه، متبعين معهم اسلوب المراعاةالجماعات المعارضة أل
،لهذا اتبعا اسـلوب  " والمهادنة ،والمناصحة، اال ان ذلك كله لم يجد نفعا

اللطف ،والتشديد ،والتكلـف ،والتهديـد محـاولين اقنـاعهم بـالحجج      
ولكي يستيقظوا من نـوم  ،.والبراهين لعلهم يقتنعون ويتعظون بتفكيرهم

                                                             
؛ الهمذاني ، جامع التواريخ ،  ١٠٧، ص  ٣الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، ج)١(

  .٢٠١الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
   ٢٠١بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )٢(
لتواريخ جامع ا ،؛ الهمذاني  ١٩٧، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

  مع اخالف بسيط في النص  ٢٠١، ص  ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان
  .١٩٨، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(



 

  

٤٠٨ 

 

  

تسـتميل   ، وبدأت سيورقوقيتيتي بيكـي )١( .الغفلة ويبتعدوا عن الغرور
جتماع باللطف والحفاوة ، وتدعوهم لحضور األ" يضاأقارب والعشائراأل

  )٢( .ألنتخاب ابنها منكو خان
: مير باتو خان قائالً له فيهاخيه األأالى " رسالة)٣(ارسل بركة خانف     
لقد مضى عامان، ونحن نريد اجالس منكو قاآن على العرش، وسبب ( 

                                                             
 ٢٠١الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

  .١٥٦، ص  ١؛ اقبال ، عباس ، تاريخ مفصل ايران ، م ٢٠٢و ص 
لهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص ا)٢(

٢٠١.  
هو ابن جوجي خان بن جنكيزحان، وصف هذا األمير بأنه كان :بركة خان)٣(

شجاعاً ، جواداً ، حازماً ، عادالً ، حسن السيرة ، حالماً ، رزناً وصفوحاً ،تولى 
ان،وقيل بعد وفاه اوالغجي بن باتوخان حكم القبيلة الذهبية بعد وفاة سرتاق بن باتوخ

م، كان األمير بركة خان يحكم خالل سنوات حكمه معظم بالد ١٢٥٦/هـ٦٥٤سنة 
أبيه جوجي خان فضالً عن بالد ما وراء النهر شأنه في ذلك شأن اخيه األمير باتو 
خان ، ،كانت بالده مملكة عظيمة متسعة جداً عاصمتها مدينة السراي ،ويعد هو 

مير مغولي يعتنق االسالم ، فقد ورد في بعض المصادر التاريخية  انه اعتنق أول ا
اإلسالم قبل ان يعتلي عرش القبيلة الذهبية عندما كان أخوه األمير باتوخان حاكماً 
عليها ، وأنه تعلم ودرس القرآن الكريم في حداثته عندما كان في مدينة خوقند، وأنه 

ها، ،وذكر انه اعتنق االسالم على يد الشيخ سيف اعتنق اإلسالم على يد أحد فقهائ
الدين أبو المعالي سعيد بن المطهر بن سعيد بن علي القائدي الباخرزي نزيل 
بخارى، وقد أنعكس اعتناق األمير بركة خان لإلسالم وحبه له وللمسلمين على 

اليه ، اهتمامه بالعلم والعلماء، فقد كان يعظم العلماء والفقهاء ويجلهم ويقربهم 
ألعتناقه االسالم فقد واجه معارضة شديدة " وكانت خيراته متواصلة اليهم ،ونظرا

من قبل االسرة المغولية وعلى رأسهم أخوه باتو خان وابن عمه هوالكو، السيما بعد 
تقوية عالقته مع الظاهر بيبرس وعقد معاهدة معه،وقد اصطدم مع هوالكو وابنه 

م بسب اصابته ١٢٦٦/ هـ٦٦٥ى وفاته سنة أباقا في معارك عسكرية عدة حت
 =بمرض القولنج، ولم يكن لديه أبن يرث عرشه ، فتولى عرش القبيلة الذهبية من



 

  

٤٠٩    

 

وك خان وييسومونككا بـن جغتـاي لـم    بناء اوكتاي قاآن وكيأذلك ان 
نـت علـى   أجلسـه  أ: ( مير باتو خان قـائالً ، فأجابه األ)١( ).يحضروا

                                                                                                                                     
بعده األمير منكو تيموربن طغان بن باتوخان بن جوجي خان بن جنكيزخان  =
- ٣٣٢، ص١،ج ٢الهمذاني، جامع التواريخ ، مج: لمزيد من التفاصيل ينظر.

سى بن محمد بن عبد اهللا البعلبكي ، ذيل مرآة الزمان ، ؛ اليونيني، مو٣٣٥ص
هـ  ١٣٧٤، ١مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدراباد الدكن ، الهند ، ط

: ؛الذهبي ، سير أعالم النبالء ، اعتنى به  ٥٤٢و ص٣٦٥،ص ١م ، ج١٩٥٤/ 
م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣،  ١محمد بن عيادي بن عبد الحليم ، مكتبة الصفا ، القاهرة، ط

؛ الذهبي ، تاريخ اإلسالم ووفيات ٣٦٦وص٣٦٣وص٥٠وص ٤٩، ص ١٤،  ج
عمر عبدالسالم التدمري ، دار الكتاب اللبناني ، . د: المشاهير واالعالم ، تحقيق 

هـ ، ٧١٠ – ٦٦١م ، حوادث ووفيات السنوات ، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣بيروت ، 
صالح . د :؛ الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق   ١٩١ص – ١٨٩ص

و  ١٩٨، ص ٥م ، ج١٩٤٨، ٢الدين المنجد ، مطبعة حكومة الكويت، الكويت ، ط
. ؛ الكتبي ، محمود بن شاكر بن أحمد ، عيون التواريخ ، تحقيق ، د ٢٨٠ص

،  ١٩٧٧نبيلة عبد المنعم، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، : فيصل السامر ، وأ 
و ٥٩٧،ص ٥يخ ، ج؛ ابن خلدون ، تار  ٣٥٠و ص٣٢٠وص٢٩٠،ص ٢٠ج

؛ ٤٧٤، ص ٤؛ القلقشندي ، صبح االعشى ، ج ٦٠٧وص٦٠٤وص ٦٠٣ص
 ١٠٨وص١٠٣وص١٠٢وص ٧٥، ص ٣خواندمير ، تاريخ حبيب السير ،م

؛ اقبال ، عباس ، تاريخ مفصل ٢٧ص-٢٦،ص٢؛الرمزي ،م،م،تلفيق االخبار،ج
، الدعوة الى . و.؛ ارنولد ، سيرت ١٩٧وص ١٥٧، هامش ص ١إيران ، م

حسن ابراهيم حسن ، : بحث في تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية ، ترجمة  – اإلسالم
ت .وعبدالمجيد عابدين واسماعيل النحراوي ، مكتبة النهضة المصرية، مصر ، بال

؛ ٧٠٢وص٦٩٤ص-٦٩٢؛بارتولد تركستان، ص ٢٠٦وص١٩٨وص١٩٧ص
محمد جمال الدين ،دولة .؛ سرور ، د١٧٩ص -١٧٧بارتولد، تاريخ الترك، ص

 ١٠٢م ،ص١٩٦٠هر بيبرس في مصر ، دار الفكر العربي ، الظا
  .١٠٦وص١٠٤وص١٠٣وهامشها،وص

  .٢٠٢الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان، ص )١(



 

  

٤١٠ 

 

  

وفي اثنـاء ذلـك   .)١( )العرش، وكل شخص يخالف الياسا، يطاح برأسه
مراء المغول ممن اتفقوا على انتخاب منكـو  اتجه الى قراقورم معظم األ

ته بركة خان وتقـاتيمور  مير باتو خان اخورسل األألهم، و" خان حاكما
لغ  أمراء المغول القادمين من معسكر نيابةً عنه، وتوجه عدد كبيرمن األ

  ، )٢( .جتماع لحضور األ –أي معسكر جنكيزخان  -ايف 
الى ناقو بن كيوك خان وقـد كـان   " وبعث االمراء المغول رسالة     

، )٣( .)جتماع فأننـا سـنعين منكوخـان   اذا لم تبادر الى األ:( مضمونها 
اننا سنصل فـي الموعـد   :(علنواأيقنوا انه يماطلهم لهدف معين أوحين 
تحركوا بعساكرهم وكتائبهم ومراكبهم وفرسـانهم   "، وفعال)٤(). الفالني

  )٥(. جتماعترافقهم الجمال المحملة لحضور األ
مير المغولي مراء المغول قرروا ارسال األوبعد ان تجمع معظم األ     

رسلوا رسـولهم  أغول غايميش وولديها خواجه وناقو، ووأيرامون الى ش
غلب نسل ألقد تجمع : (،وقد كان مضمون الرسالة )٦( .رسالة لهم "حامال

حتى قدومكم، وال نقبـل  " جنكيز خان ، وعمل القوريلتاي سيبقى مستمرا
نضمام فعليكم الحضور، لنعيد فأن كنتم تطمحون الى األ. أي عذر منكم

ة، ونزيل النقاب عن الشوائب ونمحو النفاق عـن  دراسة مصالح المملك
                                                             

وهامشها ؛ الهمذاني ، جامع ١٩٨، ص  ٣، ج٢الجويني، تاريخ جهانكشاي ، م)١(
  .٢٠٢ز خان ، ص التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكي

الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٢(
٢٠٢.  

  .٢٠٢و ص ٢٠١، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(
  .٢٠٢و ص  ٢٠١، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٤(
همذاني ، جامع وهامشها ؛ ال ٢٠١، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٥(

  .٢٠٢الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص  ،ريخ االتو
  .٢٠١، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م: نظريلمزيد من التفتاصيل )٦(



 

  

٤١١    

 

لقد اجتمع : ( خر للرسالة وهوأ" وذكر الهمذاني نصا، )١( .)وجه الوفاق 
ن بسـبب  سرة جنكيز خان، ولم ينعقد القوريلتاي حتـى اآل أفراد أكثر أ

واذا كنتم تفكـرون فـي   . وليس ثمة مجال لالعتذار والمماطلة. تخلفكم
ن تحضروا مجلس الشورى حتى تبرم مصالح أي تحاد، فينبغالوفاق واأل

بناؤها فـي تحقيـق   أوغول غايميش وأولهذا فشلت  .)٢( )الملك بتضامننا
بناء الملوك أاياهم بوصول " ن وفدت الرسل مفاجأةأهدافهم السيما بعد أ

جتماع، وحين علموا ان ال مناص من تلبية الدعوة مراء لحضور األواأل
مراء المغول خر من األأقداق نويان وعدد جتماع سار ناقو ولحضور األ

خذ بالتحرك على الرغم مـن انـه   أما خواجه فقد أمن بيت كيوك خان، 
تأجيل سـفره يومـاً بعـد     "مر ومحاوالفي بداية األ" كثيرا" كان مترددا

ذلك لشعوره بعدم عقد القوريلتاي وفـي عـدم اتفـاقهم،    " خر معلالاآل
  .)٣(بهايجاد سبب مقنع في عدم ذها" محاوال
جتماع، م ، عقد األمراء المغول هذا األ١٢٥١/هـ٦٤٩وفي سنة        

وحضره معظم أبناء األسرة المغولية الحاكمة وكان في مقدمتهم أخـوة  
باتوخان ومنهم بركـة خـان، وبغـاتيمور خـان ،وعمهـم ايلجيتـاي       

وكتاي خان ،وكولكان بن جنكيزخان، وغيرهم مـن  أالكبير،وكوتان بن 
عددهم يفوق عـدد  كان ء المغول ، وعدد من القادة الكبار ومراكبار األ

مراء والجنود خارج المعسكر وكان معظمهم مـن  الجيش، واصطف األ

                                                             
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

٢٠٢.  
بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص  الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص)٢(

٢٠٢.  
؛ ٢٠١، ص ٣، ج ٢، و م ٢٤٣، ص ١، ج ١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

  .٢٠٢الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص  الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء



 

  

٤١٢ 

 

  

مير باتو خان،إذ المبارزين المشهورين، وبايعوا منكوخان وبتأييد من األ
على أكتافهم ورفعوا منكو خان على  )١(كشفوا رؤوسهم ورموا مناطقهم 

  )٢( .ثوا على ركبهم تسع مرات سرير المملكة ،وج
وغول غايميش وولدها خواجه ومن معهـم  أوكان الجميع بانتظار      

  )٣( .مراء المغول ممن لم يصلوا لغاية هذه اللحظة من األ
خرى في عدد من المصادر التاريخية مفادهـا  أ" وقد وردت رواية      

ها مع وغول غايميش ومؤيديأم توجهت ١٢٥٢/   هـ٦٥٠انه في سنة 
ـ عساكرهم نحو معسكر منكوخان وكان المقدم على جيوشهم  يرامون ش

وكتاي خان، وناقو بن كيوك خان ، وقد صادفهم فـي الطريـق   أحفيد 
" سود ، اذ خرج هـذا بحثـا  من معسكر منكوخان ممن يربون األ" رجال
يرامون التقـى  شسود الضائعة ، وعندما اقترب من معسكر حد األأعن 

ي انكسرت عجلته فطلب منه المساعدة في اصالحها ، بأحد الصبيان الذ
مخبأة في داخل العجلة ،  سلحةأسود وجود وخالل ذلك اكتشف مربي األ

                                                             
وهو النطاق كل ما شد به وسطه وانتطق الرجل أي  ،مفردها منطقة : المناطق )١(

لمزيد من . ة أالنطاق هو شبه ازار كان يلبسه الرجل والمرلبس المنطق ، و 
ابو الحسن علي بن اسماعيل ، المخصص ، المكتب  ،ابن سيدة : نظريالتفاصيل 

؛ ابن منظور ، محمد  ٨٣، ص  ٤ت ، ج.بيروت ، بال  ،التجاري للطباعة و النشر
ت ،  .كوستاتسوماس و شركاه ، مصر ، بال  مطبعةبن مكرم ، لسان العرب ، 

  .٢٣٢، ص ١٢فصل ن ، باب ق ، مادة المنطقة ، ج
ابن  ؛ ٢٠٣وهامشها و ص  ٢٠٢، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٢(

جامع التواريخ ، الجزء  ،؛ الهمذاني  ٢٦١العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص 
،  ٤؛ الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م٢٠٣الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 

؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ١٧٧خ المغول ، ص ي؛ اقبال، عباس ، تار ٣٣٠ص 
  .١٤٣، ص ١؛ العزاوي ، عباس ، تاريخ العراق ، ج٤١٧ايران ، ص 

  .٢٦١ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، )٣(



 

  

٤١٣    

 

غفلك كأنك لست منـا كيـف لـم    أما  (:، فأجابه الصبي)١( .فسأله عنها 
  )٢( ).تعرف ان كل العجل التي معنا كهذه مشحونة بآالت الحرب

عدد من المؤرخين في هـذا الصـدد   خرى ذكرها أ" وهناك رواية     
،وهي انـه  " عن معنى الرواية التي  ذكرناها آنفا" وهي ال تختلف كثيرا

مير منكـو  يرامون وناقو ضد األشتم الكشف عن مؤامرة دبرها كل من 
حد الصيادين والمدعو كشك وكان هذا قادماً من معسكر أخان، على يد 
مله في الطريق ،وعنـدما  مير باتو خان إال انه أضاع جمنكو خان واأل

ـ بدأ البحث عنه وجد نفسه بين جيش  ى عربـات  أيرامون ونـاقو ور ش
مـرهم وبـدأ   أثقال والمأكوالت والمشروبات، فشك في كثيرة تحمل األ

حد الفتيان المسافرين، وعندما اكتشف وجود عـدد كبيـر مـن    أيسأل 
 نهم يضـمرون أدرك أسلحة والمعدات الحربية مخبأة  في العربات، األ

  )٣(  .لمنكو خان ، ويتحينون الفرصة لالنقضاض على المحتفلين" سوء

                                                             
؛ العزاوي،عباس، تاريخ ٢٦٢ص  تاريخ مختصر الدول، ابن العبري،)١(

  .١٤٥وص  ١٤٤،ص  ١العراق،ج
  .٢٦٢عبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص ابن ال)٢(
؛ ابن العبري، تاريخ ١٠٩، ص  ٣، ج ٢الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م)٣(

الجوزجاني، صدر الدين ابو عمر و منهاج الدين   ٢٦٢مختصر الدول ، ص 
كيتان وليم ناسوليس : عثمان بن سراج الدين ممحمد ، طبقات ناصري ، بتصحيح 

كيتان ليس : و مولوي عبد الحي صاحبان ، اهتمام صاحب و مولوي خادم حسين 
 ٢١١، ص  ٢ج ،م ١٨٦٤صاحب موصوف ، در كالج بريس طبع كرد ، كلكته ، 

الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص  ،؛ الهمذاني ، جامع التواريخ 
 ،؛ العزاوي  ٥٩، ص  ٣؛ خواند مير ، تاريخ حبيب السير ، م ٢٠٦ص  -٢٠٥

  .١٤٥، ص  ١٤٤، ص  ١لعراق ، جعباس ، تاريخ ا



 

  

٤١٤ 

 

  

ايـاه مـن غـدرهم ،     "فأسرع كشك الى معسكر منكوخان محذرا     
مراء بناء األأمراء المغول وله، وحذره األ" كبيرا" انه لم يعر اهتماماغير

  )١( . ستعداد لمواجهتهموالملوك من ذلك ، ونصحوه بضرورة األ
مـر  أو الخروج منـه ، و أمنكو خان بعدم الدخول للمعسكر  مرأف      

مــراء المغــول مــنهم  ايلجتــاي نويــان ، باحتجــاز عــدد مــن األ
وتونالوتاتاكرين، وجنكي وقلتاي، وسرغان، وتونال الصغير ،وطغـان،  

مراء المغول ممن يثق بهم وبرأيهم بالتحقيق مر عدد من األأوغيرهم، و
يرغوجي الكبيـر، ومنكسـار نويـان     مر وكان في مقدمتهمفي هذا األ

لفـي  أمراء والعظماء والقضاة، وبعث مع منكسار نويان وغيرهم من األ
مـراء المغـول   ألاقحمهم في معسـكر  أف فارس متخفين وأو ثالثة اآل

سرعوا لمقابلـة  ألهم، وبعد كشف مؤامرتهم  "مكيدة" المخالفين له مدبرا
وفي اليـوم الرابـع بـدأ    يام ، أمنكو خان الذي جعلهم ينتظرون ثالثة 

مـرهم  أن اتضحت حقيقة أبالتحقيق معهم في التهم الموجهة اليهم، وبعد 
ن يعفوا عـنهم  أطلبوا العفو منه وعبروا له عن ندمهم،وكاد منكو خان 

مراء نصحوه بعقابهم، فأ صـدر منكـو خـان    بناء الملوك واألأن غيرأ
ناقو،وقداق ض على شـيرامون،و ـلقي القبأم ـوامره بأعدامهم،ومن ثأ

  )٢( . ان وغيرهم من المعارضينـنوي
                                                             

،ص  ٣ج ، ٢تاريخ جهانكشاي ، م الجويني ،: نظر يلمزيد من التفاصيل  )١(
؛ الهمذاني ،  ٤١١، ص  ٢؛ الجوزجاني ، طبقات ناصري، ج٢١٢ص  -٢١٠

خواند مير،  ؛ ٢٠٦جامع التواريخ ،الجز ءالخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ،ص 
فؤاد عبد المعطي ، المغول في . لصياد ،د؛ ا ٥٩،ص  ٣تاريخ حبيب السير، م

  .٢٠٨التاريخ،ص 
 - ٢١٤، ص  ٣، ج ٢م،الجويني ، تاريخ جهانكشاي : نظريلمزيد من التفاصيل )٢(

؛ الهمذاني ، جامع  ٢٦٢؛ ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص  ٢١٩ص 
 =زي؛ الشيرا٢١٢ –٢٠٨، ص خ خلفاء جنكيز خانالتواريخ ، الجزء الخاص بتاري



 

  

٤١٥    

 

وغول غايميش وابنها خواجه اللذين لم يكونا قد وصـال الـى   أما أ     
مراء المغول لهما برسائل عدة محاولين فقد بعث األ،معسكر منكو خان 

 .نفسـهم  أاقناعهم بالحضور بأقصى سرعة لتبرير موقفهم والدفاع عن 
تي من هذه الرسائل وهي كـاآل  ى نص واحدةشار الهمذاني الأوقد ،.)١(

فأن سعادتكما تكون ، اذا لم يكن لكما دور المشاركة في هذه المؤامرة :(
اخـرى الـى   " وبعثوا رسـالة  ،)٢( ).في المبادرة بالمجئ الى الحضرة 

وغول غايميش التي تأخرت في القدوم لتهنئة منكوخان وكان مضمون أ
و أمر ، ولم تفكري بمشـاركتهم  بهذا األاذا لم يكن لك عالقة :( الرسالة 

مساعدتهم ، فسعادتك مؤمنة ، وعالمتها المبادرة نحو الخـان بأقصـى   
انكم معشر : ( تقول لهم فيها" فبعثت مع هذا الرسول رسالة ،)٣( ).سرعة

نجال قد تعهدتم وقدمتم وثيقة خطية بأن يظل الحكم دائماً في مراء األاأل
ن قد نقضتم العهـد،  والده، ولكنكم اآلأالفوا وكتاي قاآن، وأال تخأاسرة 

                                                                                                                                     
، ص  ٣؛ خواند مير ، تاريخ حبيب السير ، م ٣٣٠، ص  ٤، تاريخ وصاف ، م=

؛ اقبال ، عباس ، تاريخ ايران ، ١٧٧؛ اقبال ، عباس ، تاريخ المغول ، ص  ٥٩
؛  ٢٠٨فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . ؛ الصباد ، د ٤١٧ص 

محمد احمد ، موسى ، . ؛ هياجنة ، د ١٤٥ص  ،العزاوي ، عباس ، تاريخ العراق 
  .٤٠محاضرات في تاريخ المغول والمماليك ، ص 

   ٢١٢بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص )١(
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٢(

٢١٢.  
مذاني ، جامع التواريخ ، ؛ اله٢١٧، ص  ٣الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، ج)٣(

  .٢١١الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 



 

  

٤١٦ 

 

  

ثارت هذه الرسالة غضب منكـو خـان   أف ، )١( ) .ولم تنفذوا هذا الكالم
  .)٢(فأمر بقتلها وقذفها في البحر

شار الهمذاني الى ان منكو خان بعث رسله للقبض على أفي حين       
 ن خاطوا يديها في خيوط مصـنوعة أوغول غايميش ، فاحضروها بعد أ

  فلما وصلت الى معسكر منكو خان بعثوا بها مع والـدة ، من جلد الثور
وكتاي خان والتي كانت تدعى قـداقاج خـاتون الـى    أشيرامون حفيد 

. )٣( .وهناك بدأ المحقق منكسار باستجوابها، معسكر سيورقوقتيتي بيكي 
وبعد ان انتهى من التحقيق معها في جميع التهم المنسوبة لها والتأكد من 

وكـان ذلـك سـنة    ، )٤( .حتها ، لفوها في لباد وقذفوا بها الى البحر ص
   .)٥( .م١٢٥٢/ هـ٦٥٠
" خطاءأوغول غايميش وتسلم منكو خان الحكم  اكتشف أوبعد مقتل     

جسيمة  قامت بأقترافها خالل تسلمها لزمام الحكم بعد وفاة كيوك خان، 
يميش كانت قـد  وغول غاأفقد ذكر في عدد من المصادر التاريخية ان 

يـدي  عدام بحقها األن ينفذ حكم األأم وقبل ١٢٥٢/ هـ٦٥٠مرت سنة أ

                                                             
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )١(

٢١١.  
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٢(

٢١١.  
ص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخا)٣(

  . ٣٣٠، ص  ٤؛ الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م٢١٢
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٤(

٢١٢.  
الهمذاني ، جامع التواريخ ، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص )٥(

٢١٢.  



 

  

٤١٧    

 

بقتل معظم المسلمين ممن يسكنون في بالده  )٢(ويغورزعيم األ )١(قوت 
وغـول  أيـدي قـوت مقابلـة    وخالل صالة الجمعة ، وكان في نية األ

والدها ناقو وخواجه للتخطيط لذلك،غير انه وخالل سـفرته  أغايميش و

                                                             
مرائهم اويغور على قب اطلقه االتراك األهو ل: -ايدوق قوت  –و ،أااليدي قوت )١(

و صاحب أو رب الحظ ، أو المرسل من اهللا تعالى ، ،أ،ومعناه صاحب الدولة 
لمزيد من التفاصيل .و رب الدولة ،أو قائد الدولة أالجاللة ذي القداسة ، 

؛ابن العبري ، تاريخ ٨٦و ص ٨٠ص ، ١، ج١الجويني،تاريخ جهانكشاي ، م:نظري
؛  ١٦٣ص  ،؛ فامبري ، ارمينوس، تاريخ بخارى ٢٢٩ص مختصر الدول ،

  .٤٦بارتولد ،تاريخ الترك ، ص 
ويغور تعني االرتباط والتعاون ، ذكر ان بداية وجودهم كان كلمة األ: ويغور األ)٢(

تراك كان يؤمن باهللا سبحانه با األأوغوز أعلى ضفاف نهر اورخون ، وذكر ان 
رادوا أفوقفوا ضده و "عمامه كانوا كفاراأاه وبأان  غيروتعالى ويدين بالوحدانية 

القضاء عليه فوقف الى جانبه عدد من اقاربه مساندين له فاطلق عليه اسم االويغور 
، ثم استقروا في المناطق الواقعة شمال شرقي تركستان الحالية أي بين مدينتي 

مسيحية ومنهم قراقورم و تور ، كما اعتنقوا ديانات عدة منها اليوذية والمانوية وال
م ،  ١١/  هـ ٥و ق  م ١٠/  هـ ٤السالم في القرن واعتنقوا ا الزرادشتيون ،

وحضارة في ايران و الهند " وكانوا واسطة االرتباط بين االقوام االكثر تمدنا
وقيل  تسعةكان  عدد قبائلهم ذكر ان ،  "وتمدنا "والصين النهم اكثر االتراك ثقافة

ولى في كن جو ، والثانية في  مدينة بيش ور مملكتين لهم األغي، اقام االو غير ذلك
الجويني ، تاريخ :  نظريلمزيد من التفاصيل عنهم  . باليغ وقرا خوجه  –

 – ٥٥٣؛ بارتولد ، تركستان ، ص  ٨٦ص  – ٨٠، ص  ١، ج ١جهانكشاي ، م
؛ صفا ، دكتر ذبيح اهللا ،  ٥٦ص  -٤٩؛ بارتولد ، تاريخ الترك ، ص  ٥٥٧ص 

تاريخ ادبيات در ايران ، از ميانه قرن بنجم تا آغا زقرن مفتم بجرى ، كتابفروشي 
؛ كريستنسن ن ارثر ، ايران في عهد ٩١، ص  هـ ١٣٣٩ن ابن سينا ، تهران ، 

عبد الوهاب عزام ، مطبعة لجنة : يحيى الخشاب ، راجعه : الساسانيين ، ترجمة 
؛ الصياد ،  ١٩٢ص  -١٩٠م ، ص ١٩٥٧التاليف و الترجمة والنشر ، القاهرة ، 

  .٢٢ص -٢١فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ ، ص . د



 

  

٤١٨ 

 

  

" ه وصلت الى مسامعه اعتالء منكو خان العرش ، فتوجه مضـطرا هذ
العلماء المسـلمين   ها أحدلمقابلته ، غير ان هذه المؤامرة سرعان ماكشف

مـر  أالقبض عليـه و  يلقوأيدعى تكميش ، عن طريق أحد األشخاص و
معه اعترف بذنبه فصدر بحقه حكـم  حقق ن أوبعد ،منكوخان بمحاكمته 

ما الثالث فقد استرحمت فيـه  أتباعه ، أخران من أان عدم اثنأعدام ، واأل
مير باتو خان لـدى منكـو خـان    سيورقوتيتيتي بيكي ، بينما توسط األ

" عطى مكافـأة أفوافق منكوخان على طلبهما ، و،طالق سراح الرابع أل
لما قام به من دور كبير في كشف هذه المؤامرة، واعتنق " لتكميش نظرا

   )١( .سالم بعدها األ
وغـول  أاقتصادية قامت بها " خطاءأ" يضاأوقد اكتشف منكو خان      

غايميش وولديها خواجة وناقو خالل مدة حكم كيوك خان وبعد وفاتـه ،  
حيث قام هؤالء بأجراء معامالت تجارية ضخمة مع عدد من التجـار،  

صبح بعضها يستحق الـدفع والـبعض   أومنحوهم الحواالت المالية التي 
فقـدموا   ،بالتجار" ضر كثيراأمر صالحيته ، وهذا األخر انتهت مدة اآل

ضرار اقتصـادية  أعن ما نجم عن ذلك من " مظالمهم لمنكو خان،فضال
في البالد، فأمر منكوخان المحاسبين وكتاب الديوان بأجراء حسـاباتهم  

قد حدث في ميزانية الدولة، فأصـدر منكوخـان   " كبيرا" فوجدوا نقصا
موال مـن كافـة الممالـك    ل جمع األوامره بأصالح الضرر من خالأ

  )٢( .الخاضعة لسلطة المغول عن طريق وضع نظام ضريبي جديد

                                                             
- ٧٦، ص١، ج١الجويني ، تاريخ جهانكشاي ، م: لمزيد من التفاصيل ينظر)١(

ميرخواند ، تاريخ روضة ؛  ٥٨٨؛ مستوفي قزويني، تاريخ كزيدة، ص٨٠ص
؛ ٦٨٦و ص ٦٨٥ن ، ص ؛ بارتولد ، تركستا١٨٢، و ص ١٨١، ص  ٥الصفا ، م

  .١٩٠بارتولد ، تاريخ الترك، ص
  .٣٣١، ص  ٤الشيرازي ، تاريخ وصاف ، م)٢(



 

  

٤١٩    

 

اخرى سوء التدابير التي كانت تتخـذها  " مر يؤكد لنا مرةان هذا األ    
سس أوالدها ، لقلة خبرتها ولعدم احاطتها بأركان وأوغول غايميش مع أ

  .قتصاديالسياسي واألو األداري النظام
شهر قليلة حتى توفيت سيورقوتيتيتي بيكي ، وقـد  ألم تمض سوى و    

  . اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاتها 
/ هـ ٦٤٩فمنهم من رأى انها توفيت في شهر ذي الحجة من سنة      

شار الى انها كانت على قيد الحيـاة سـنة   أغيران بارتولد .)١(م ١٢٥١
وغول غـايميش سـنة   أانها شهدت اعدام و ،)٢( .م  ١٢٥٢/  هـ٦٥٠
  . )٣( .م١٢٥٢/ هـ٦٥٠
رى أ" شرنا اليها آنفاأحداث التاريخية التي ومن خالل استعراض األ    

ـ ٦٤٩واخر سنة أانها توفيت في  ن تحـل سـنة   أم وقبـل  ١٢٥١/ هـ
  . م وبأيام قالئل١٢٥٢/هـ٦٥٠
 -وندورأن نذكر هنا انها دفنت في موضع يسمى بودة أومن المهم      

 –وعلى مقربـة مـن نهـر سـلنكة      -لكبير لجنكيز خان أي الموطن ا
   )٤(-سلنجا

                                                             
جامع التواريخ  ،؛ الهمذاني ١٨٨، ص  ٣، ج ٢م ،الجويني ، تاريخ جهانكشاي )١(

  .١٩٨، الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص 
  .٦٨٦تركستان ، ص )٢(
ص  ،جزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان جامع التواريخ ، ال ،الهمذاني )٣(

  .٦٨٣؛ بارتولد ، تركستان ، ص ٢١٢
وهو احد اانهار في شمال منغوليا، يصب في جنوب بحيرة بايكال ، :نهر سلنجا)٤(

وكان له دور بارز في التاريخ التركي اذ يصب فيه من الجنوب الشرقي نهر 
اوزطونا، :ينظر.شمال أورخون ، ويتفرع منه رافد يصب في بحيرة كوسو في ال

عن الموقع " نقالأرشد الرمزي ، : يلماز،المدخل الى التاريخ التركي، ترجمة 
www.alturkmani.com/makalaat/28102006/Ersad.pdf ،= 



 

  

٤٢٠ 

 

  

  .)١(مراء المغولفي منغوليا الى جانب مقابر بقية األ
   

                                                                                                                                     
احمد، حروب المغول . ؛ حطيط،د٢٩السيد الباز، المغول،ص. العريني، د ؛١٦ص=
دراسة في االستراتيجية العسكرية للمغول من ايام جنكيزخان حتى عهد  -

  .٤٥، ص١٩٩٤، ١تيمورلنك، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط
الجزء الخاص بتاريخ خلفاء جنكيز خان ، ص  ،الهمذاني ، جامع التواريخ )١(

٣٠٥.  



 

  

٤٢١    

 

 
داري كدت من خالل دراستي هذه على الدور السياسـي واأل ألقد       

يجابي في البالط ثرهن الكبير واألأين من زوجات خانات المغول، وتألثن
مبراطوريـة  مسـتقبل األ  فـي  بصمات  ا تركنه  منلم "المغولي،نظرا

  .المغولية
داري الذي مارسته سيورقوقيتيتي بيكي ان الدور السياسي واأل     

بل على العكس من ذلك " دوداـمح" ان لم يكن دوراـوي خـرملة تولأ
، وكتاي خانأدى ـة الكبيرة التي حظيت بها لـ، فالمكان" تماما
لما كانت تتصف  "يل على ذلك ، نظراـعظم دلأان يعد ـوك خـوكي

اءة ـارة وكفـع به من مهـت تتمتـبه من ذكاء ودهاء ، ولما كان
ات ـه من تضحيـالم ، ولما قدمتـة المعـة واضحـة وسياسيـاداري
ه من صالحيات ـما مارست أثر فيبنائها ، كل ذلك أل ـجأمن 
ذا ـهي اتخاذها للقرارات الصائبة ، لـة ، وفـة واداريـسياسي

ولي، وحظيت ـالط المغـدات البـبين سي" مرموقا" ركزاـلت مـاحت
اعة ـوا الوالء والطـعلنفا ،ولـراء المغـمقارب والجند واألبتأييد األ

د ـحأع ـذة ال يستطيـرهم امرأة فـي نظـت فـلها ،فأصبح
  .ا ـرهـوامأة ــمخالف
ـ أوقد تمخضت عن دراستي هذه نتائج       رغم خرى منها انه على ال

مـر لـم   من ان سيورقوقيتيتي بيكي كانت تدين بالمسيحية فأن هـذا األ 
ئمـتهم ، فأحسـنت الـيهم    أوعلمـائهم  ببالمسلمين و هتماميمنعها من األ

  .منزلتهم كرمتهم وعملت على ارتقاءأو
من أجل أرتقـاء ابنهـا   " كبيرا" جهدا سيورقوقيتيتي بيكي وقد بذلت     

ها لمعظم االمراء المغـول وكسـب   منكوخان العرش من خالل استمالت
لما كانت تتمتع به من ذكاء كبيـر وخبـرة   " ودهم وتأييدهم ألبنها نظرا



 

  

٤٢٢ 

 

  

عن المساعدة التي قدمها لها األمير باتو خان الذي كان " واسعة ، فضال
، لعدم رغبته في تولي أي شخص من أسـرة  "أكبر االمراء المغول سنا

حميمة التي كانت تجمع بـين  أوكتاي خان العرش ، ولرابطة الصداقة ال
        .اسرة  تولوي خان واسرة جوجي خان

وكان من النتائج الرئيسة التي تمخض عنها بحثـي هـذا الـدور          
رملة كيوك خان ، فأننا نالحـظ  أوغول غايميش أالسياسي الذي مارسته 

من قلـة  " حداث السياسية كان نابعااألحيال ان سلبية قراراتها ومواقفها 
ها ولعدم احترامها لقانون اليسـاق المغـولي ، ولعـدم اسـتماعها     خبرت

في شـؤون الحكـم ،    منها" درايةو "كثر خبرةأوامتثالها لنصائح من هم 
وهذا كله جعلها ضحية استبدادها برأيها ولرغبتها في تحقيق ما كانـت  

خر، وهذا كله قد أتصبو اليه ، مما جعلها تتخبط من طريق مسدود الى 
مبراطورية المغولية ال سيما بعد وفـاة  وضاع العامة لألاألفي " سلباأثر 

  .م  ١٢٤٩/هـ ٦٤٧كيوك خان سنة  
                                    



 

  

٤٢٣    

 

  )١( ملحق رقم 

  
هذه الصورة توضح سيورقوقيتيتي بيكي والى جانبها زوجها       

  تولوي خان بن جنكيزخان
؛ ١٥٨،مقابل ص١ايران ،جاقبال،عباس ،تاريخ مفصل : عن " نقال

  .١٤٢،تابع ص١العزاوي،عباس، تاريخ العراق،ج
                          

                                
   



 

  

٤٢٤ 

 

  

 
المعربـة وغيـر   "العربية وغير العربيـة  :(المصادر األصيلة ":أوال*

  "):المعربة
  ):م٩٥١/ هـ٣٤٠ت( االصطخري، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد-
  .م١٩٢٧مسالك الممالك، بريل، ليدن، دار صادر، بيروت، .١ 
  ): م ١٢٢٨/ هـ٦٢٦ت  ( ت بن عبد اهللالحموي،  ابو عبد اهللا ياقو-
  .ت . معجم البلدان، دار الفكر، بيروت، بال.٢ 
  ):م٩٧٧/ هـ٣٦٧ت( ابن حوقل، ابو القاسم النصيبي-
  .م١٩٣٨، ٢روت، طصورة االرض، بريل، ليدن، دار صادر، بي. ٣ 
الجوزجاني،صدرالدين ابو عمر ومنهاج الدين عثمان بـن سـراج    -

  ):م١٢٩٨/ هـ ٦٩٨ت (الدين محمد
كيتان وليم ناسوليس صاحب ومولـوى  : طبقات ناصري، بتصحيح. ٤  

كيتان ليس صاحب : خادم حسين ومولوي عبد الحي صاحبان، اهتمام
 .م١٨٦٤موصوف، در كالج  بريس طبع كرد، كلكته، 

الجويني ، عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بـن محمـد    -
  ) :م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(

. تاريخ جهانكشاي، نقله عن الفارسية وقارنه بالنسخة االنكليزيـة د .  ٥
  محمد التونجي ، دار المالح للطباعة 

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥،  ١النشر، طو

  : )م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد  -
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر ومـن   .٦

عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ، ضبط المتن ووضـع الحواشـي   
سـهيل زكـار ، دار   : خليل شحادة ، مراجعـة  : األستاذ : والفهارس 



 

  

٤٢٥    

 

م ، وطبعة دار احياء التراث العربـي ،  ١٩٨٨/هـ١٤٠٨،  ٢الفكر، ط
 . ت .، بال٤لمي ، بيروت ،طمؤسسة االع: الناشر

ــيني     - ــدين الحس ــام ال ــن هم ــدين ب ــاث ال ــدمير ، غي خوان
  ) :م١٥٣٥/هـ٩٤٢ت(
تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد بشـر،از انتشـارات كتابخانـه    .٧

  .هـ ١٣٣٣خيام،خيابان ناصر خسرو،تهران، 
الذهبي، شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان      -
  :) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(
محي الدين . بشار عواد معروف ود. د:سير أعالم النبالء ، تحقيق . ٨

ـ ١٤٠٥بيروت ، . السرحان ، مؤسسة الرسالة   ١٤، وجم ١٩٨٥/هـ
محمد بن عيادي بن عبد الحلـيم ، مكتبـة الصـفا ،    : طبعة اعتنى به 

  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١القاهرة ، ط
عمـر  . د:  تاريخ اإلسالم ووفيات المشـاهير واالعـالم ، تحقيـق   .٩

عبدالسالم التدمري ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،حـوادث ووفيـات   
  . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣هـ ، ٧١٠ – ٦٦١السنوات  

صالح الدين المنجد، مطبعـة  . د: العبر في خبر من غبر، تحقيق. ١٠
  .م١٩٤٨، ٢حكومة الكويت،الكويت، ط

ـ  ٤٥٨ت (ابن سيدة ، ابو الحسن علي بن اسماعيل  -   ١٠٦٥/ ـه
  ):م

  . ت. المخصص،المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت ، بال.  ١١
ت فـي حـدودد   (الشيرازي،اديب شرف الدين عبد اهللا بن فضل اهللا -

  ):م١٤/ هـ٨النصف االول من ق 
عبد المحمد آيتي،انتشارات بنيـاد  :تحرير تاريخ وصاف الحضرة،. ١٢

  .هـ١٣٤٦ فرسك ايران،



 

  

٤٢٦ 

 

  

  ) :م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت (س الملطي ابن العبري ، غريغوريو - 
تاريخ مختصر الدول، وقف على طبعه ووضع حواشيه األب . ١٣

  انطون صالحاني اليسوعي ، المطبعة
 .م ١٩٥٨،  ٢الكاثوليكية ، بيروت ، ط

ابو الفدا ، عماد الدين اسماعيل بن الملـك األفضـل نـور الـدين      -
  ) :م١٣٣١/هـ٧٣٢ت(

رينود ، والبارون ماك  : ه وطبعه ـتقويم البلدان ، اعتنى بتصحيح .١٤
  ة ـاعـن ديسالن ، دار الطبـكوكي

 .م ١٨٤٠لسلطانية ،باريس ، ا    

  ) :م١٤١٨/هـ٨٢١ت (القلقشندي ، أحمد بن علي  -
صبح األعشى في صناعة اإلنشا ، وزارة الثقافة واألرشاد القـومي  .١٥

بع ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعـة والنشـر ، مطـا   
ت ، و طبعـة دار الكتـب   .كوستاتسوماس وشركاه ، القـاهرة ، بـال  

  .م١٩٢٢/ هـ١٣٤٠المصرية ، القاهرة ، 
  ):م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت(الكتبي ، محمود بن شاكر بن أحمد  -

نبيلـة عبـد   : فيصـل السـامر ، وأ   . عيون التواريخ ، تحقيق ،د.١٦
 . ١٩٧٧المنعم،دار الحرية للطباعة ، بغداد ،

عمــاد الــدين أبــو الفــدا اســماعيل بــن عمــر ابــن كثيــر ،  -
  ) :م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت(

علي شيري ، طبعه ونشره ، : البداية والنهاية في التاريخ ، تحقيق .١٧
  .هـ  ١٤٠٨، ١دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط

ت (ـ مستوفي قزويني، حمد اهللا بن ابي بكر بـن احمـد بـن نصـر    
  ) :م١٣٣٩/هـ ٧٤٠



 

  

٤٢٧    

 

: دكتر: باهتمام وتصميم الحواشي والفهارس   ،  تاريخ كزيدة.  ١٨
  حسين نوائي ، مؤسسة طبع ومنشورات 

  .هـ١٣٣٩تهران ،، مير كبير ا     
ــي    - ــن عل ــد ب ــاس أحم ــي العب ــدين أب ــي ال ــزي ، تق المقري
  ) :م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(

، " الخطـط المقريزيـة  "المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثـار  .١٩
بعه االوفيست ، مكتبة المثنى ، بغداد مطبعة بوالق ، مصر ، اعادت ط

  .م١٩٧٠، 
  ):م١٣١١/ هـ   ٧١١ت (ابن منظور ، محمد بن مكرم  -

  . ت. لسان العرب ،مطابع كوستاتسوماس وشركاه، مصر ، بال. ٢٠
ميرخواند ، مير محمـد بـن سـيد برهـان الـدين خواوندشـاه        -
  ) :م١٤٩٨/هـ٩٠٤ت(

نظيـر دراد بيـات    تاريخ روضة الصفا، شيوه شرو نكارش كـم .٢١
 .هـ ١٣٣٩فارسي درسده نهم هجري ، كتابفروشيهاي ، تهران ، 

  ) :م١٣١٨/هـ٧١٨ت(الهمذاني ، رشيد الدين فضل اهللا  -
محمد صادق نشأت ، محمـد موسـى   : جامع التواريخ ، ترجمة  .٢٢

يحيى الخشاب ، : هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد ، راجعه وقدم له 
ت ؛ والجزء الخاص بتـاريخ  .لعربية ، القاهرة ، بالدار أحياء الكتب ا

: خلفاء جنكيز خان من اوكتاي قاآن الى تيمور قاآن، نقله الى العربيـة 
يحيى الخشـاب، دار  . د: فؤاد عبد المعطي الصياد، راجعه وقوم له. د

، والجـزء  م ١٩٨٣، ١النهضة العربية للطباعة والنشـر، بيـروت، ط  
فؤاد عبـد المعطـي   . د: راسة وترجمةالخاص بتاريخ غازان خان، د

الصياد، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، دار النصر للطباعـة االسـالمية،   
  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، ١القاهرة، ط



 

  

٤٢٨ 

 

  

ــي     - ــد اهللا البعلبك ــن عب ــد ب ــن محم ــى ب ــونيني، موس الي
  ): م١٣٢٦/هـ٧٢٦ت(

ذيل مرآة الزمان،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد . ٢٣
  .م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٤، ١الدكن ،الهند،ط

المعربـة وغيـر   " العربية وغير العربيـة  (المراجع الثانوية ": ثانيا* 
  "):المعربة

  . :و.ارنولد ، سيرت  -
بحث في تاريخ نشـر العقيـدة اإلسـالمية ،     –الدعوة الى اإلسالم .١

حسن ابراهيم حسن ، وعبدالمجيد عابدين واسماعيل النحراوي : ترجمة 
  .ت .تبة النهضة المصرية، مصر ، بال، مك

  :أقبال ، عباس  -
تاريخ مفصل إيران از استيالى مغول تـا اعـالن مشـروطيت ،    . ٢

  .هـ ١٣٤٧مؤسسة  جاب سوم ، انتشارات امير كبير ، إيران ، 
تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة . ٣

ـ ٨٢٠/هـ ٢٠٥القاجارية  م،نقله عـن الفارسـية   ١٩٢٥/هـ١٣٤٣م 
راجعـه االسـتاذ    محمد عالء الدين منصور،. د:وقدم له وعلق عليه 

السباعي محمد السـباعي،دارالثقافة والنشـروالتوزيع،القاهرة،   :الدكتور
  .م١٩٨٩

تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولـة التيموريـة،   . ٤
لمجمع الثقافي، ابو ظبـي،  عبد الوهاب علّوب، اصدارات ا. د: ترجمة

  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠االمارات العربية المتحدة، 
  :أوزطونا ، يلماز-
عـن  " نقـال ارشد الرمزي ، : مدخل الى التاريخ التركي ، ترجمةال.٥

  /Ersad.pdfwww.alturkmani.com/makalaat/28102006الموقع 



 

  

٤٢٩    

 

  :بارتولد ، فاسيلي فالديميروفتش -
أحمد سـعيد سـليمان،   .د: تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة . ٦

  .ت .ابراهيم صبري ، مكتبة االنجلو المصرية ، مصر ، بال: راجعه 
صـالح  : الغزو المغولي ، ترجمة  تركستان من الفتح العربي حتى. ٧

قسم التراث العربي ، المجلـس   الدين عثمان هاشم ، أشرف على طبعه
 .م ١٩٨١/هـ١٤٠١الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، 

  :بروكلمان ، كارل  -
تاريخ الشعوب اإلسالمية واإلمبراطورية العربية وانحاللها ،ترجمة . ٨
 ٣ط بيـروت،  نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي،دار العلـم للماليـين،  : 
 .م ١٩٦١،

  .:أ.رد بوزورث، كليفو -
االسرات الحاكمة في التـاريخ االسـالمي، دراسـة فـي التـاريخ      . ٩

سليمان ابـراهيم  . حسين علي اللبودي، مراجعة د: واالنساب، ترجمة 
العسكري، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، باالشتراك مـع مؤسسـة   

، ٢عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية، الهـرم، مصـر، ط  
 .م١٩٩٥

    :ستانلي لين بول، -
محمد صبحي فـرزات، اشـرف علـى    : الدول االسالمية، ترجمة .١٠

دهمان، مع اضـافات وتصـحيحات     امينمحمد : ترجمته وعلق عليه
  .ت. دمشق، بال بارتولد، وخليل  ادهم، مكتبة الدراسات االسالمية،

  :احمد. حطيط، د-
ستراتيجية العسكرية للمغول مـن  دراسة في اال -حروب المغول .١١ 

، ١ايام جنكيزخان حتى عهد تيمورلنك، دار الفكر اللبناني، بيـروت، ط 
  .م١٩٩٤



 

  

٤٣٠ 

 

  

  : اسعد محمد. حومد، د -
  .م٢٠٠٢، ١تاريخ الجهاد لطرد الغزاة الصليبين ،ط. ١٢
  :الخالدي، اسماعيل عبد اهللا-

محمد  احمد: رالعالم االسالمي والغزو المغولي، باشراف الدكتو. ١٣
  العسال  وعبـد السـتار فتح هللا 

ــع   ــال دب ـــروت ،  ط الع ـــت، بي ـــالح، الكـوي ــة الف  ، مكتب
  .م١٩٨٤/هـ١،١٤٠٤
  :الرمزي،م،م-

تلفيق االخبار وتلقيح اآلثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتـار،  . ١٤
 .م ١٩٠٨، ١المطبعة الكريمية والحسينية، أورنبورغ ، ط

  :رنسيمان، ستيفن -
مملكة عكـا والحمـالت الصـليبية     -تاريخ الحروب الصليبية  . ١٥

  .م١٩٨٠، ٢السيد الباز العريني ،ط. د: نقله الى العربية :  ،-المتأخرة
  :محمد جمال الدين.سرور ، د -

  .م١٩٦٠دولة الظاهر بيبرس في مصر ، دار الفكر العربي ، .١٦
  :أحمد السعيد .سليمان ، د -

ية ومعجم األسرات الحاكمـة ، نقلـه عـن    تاريخ الدول اإلسالم .١٧
السعيد سـليمان ، دار المعـارف ،    أحمد.د: التركية بزيادات وتعليقات 

  .ت.مصر ، بال
  :صفا، دكتر ذبيح اهللا -

تاريخ ادبيات در ايران، از ميانه قرن بنجم تا آغا  زقـرن مفـتم   . ١٨
  .هـ١٣٣٩بجرى، كتابفروشى، ابن سينا، تهران، 

  :فؤاد عبد المعطي . الصياد ، د -
 .ت . المغول في التاريخ ،دار النهضة العربية ، بيروت ، بال. ١٩



 

  

٤٣١    

 

  :السيد الباز . العريني ، د -
المغول ، دار النهضة العربيـة للطباعـة والنشـر ، بيـروت ،     . ٢٠

  م  ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
  :العزاوي ، عباس  -

 – ٦٥٦ –غـول  حكومـة الم  –تاريخ العراق بـين االحتاللـين   . ٢١
ـــ٧٣٨ ــداد ، ط ١٣٣٨ – ١٢٥٨/ه ــداد ، بغ ــة بغ ،  ١م ، مطبع

  .م ١٩٣٥/هـ١٣٥٣
  :ثروت . عكاشة ، د -

،  ٥، دار الشروق، القـاهرة ،ط -جنكيزخان  –اعصار من الشرق .٢٢
  . م١٩٩٢

  :فامبري ، أرمينوس  -
٢٣ .  تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ، ترجمـه

يحيـى  .د: حمد محمود الساداتي ، راجعه وقدم لـه  أ.د. وعلق  عليه 
 .ت .الخشاب ، مطابع شركة األعالنات الشرقية ، القاهرة ، بال

  : عبد السالم عبد العزيز . فهمي ، د -
تاريخ الدولة المغولية في ايـران ، دار المعـارف ، القـاهرة ،      .٢٤

  . م١٩٨١
  :محمد صالح داود .القزاز ، د -

ية في العراق في عهـد السـيطرة المغولية،مطبعـة    الحياة السياس. ٢٥
القضاء ، النجف ، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى طبعـه ،بغـداد ،       

  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠
  
  
 



 

  

٤٣٢ 

 

  

  :كريستنسن، أرثر -
عبـد  : يحيى الخشاب، راجعه: ايران في عهد الساسانيين، ترجمة. ٢٦

الوهاب عزام، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر، القـاهرة،     
  .م١٩٥٧

  :محمد احمد موسى. ياجنة، ده -
محاضــرات فــي تــاريخ المغــول والمماليك،مطــابع الدســتور .٢٧

  .م١٩٩٠التجارية،اربد، االردن، 
  :غير المعربة جنبيةالمصادر األ: ثالثاً* 

     -Franke,Herbert,Twitchett,Denis:         
1- The Cambridge  History of China  , University  press , 

Cambridge , 2008.       
-Howorth,Henry.H:  
2-History of the Mongols - from the 9th to the 19th 
century –   London,Longmans ,Green,and Co,1876.   
-Soucek, Svat: 
3.A History of Inner Asia, University press, 
Cambridge. 
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Abstract 

The paper is an expanded study of thepolitical 
andadministrativeroles of two Mongols' emperors who 
were models for the political and administrative lives. 
They were affected by and affected the events in the 
Mughal court. Moreover, they had other important roles 
in management and construction as well as their 
interests in science and scientists and they patronised 
them. Accordingly the Mongols and their princes 
focused on a number of them that they trusted them and 
consulted them in several things that concern the 
country.  

Undoubtedly, the wives' concern in the political 
and administrative matters stemmed from their desire 
for achieving esteem in addition to being outstanding 
wives and motherswhich made it important for writers 
to document their names. 

The paper starts with two significant examples of 
the Mongols' wives who had an influential role in the 
court as well as the country. The paper starts with a 
brief biography of the lives and deaths of each one of 
the Mongols' wives, their husbands and children. 
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