
  
 
 
 

 

 أعالم وزراء البالط املغويل
 قطب الدين حبش  الوزير "هجري" ، و"
 -إمنوذجا  - عميد امللك"

 
 ادي حسن الطائيــــــــاد ىــــــــسعأ.د.

  ابن رشد لمعموم االنسانية–تربية جامعة بغداد/ كمية ال
 قسم التاريخ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



-الوزير "ىجير" ، و" قطب الدين حبش عميد الممك" أعالم وزراء البالط المغولي
 ..........................................................................-إنموذجا  

  
1 

  

  
 م 2016 وننن الاولاك -هـ  1437 ربيع الاول           (56العدد )

 

 الوزير "ىجير" ، و أعالم وزراء البالط المغولي
 -إنموذجا  - قطب الدين حبش عميد الممك" "

 

 ادي حسن الطائيـــاد ىـسع أ.د.
 

 المقدمة
وى ــر ،ر م ـــــــــــــــــــالة والســالم ى ــر الرســول ال ــــــــــــــالعــملم ن وال د هلل رب ــــــــــــــالحم  

 آلو و حبو ال رام أجمع ن.
ـــبالط الملـــولت مـــن الدراســـمت الميمـــ  ســـ رة ُتعـــدر دراســـ   ـــذا  ؛ىـــدد مـــن وزراط ال ل

 حظ ت بإىتممم بمحث ن ىدة.
ي، و ي قطــب  أن ىــذ ن الــوز ر ن ي ىج ــر فــتاألىم ــ  التمر ة ــ  لدراســتت ت مــن  

الـــد ن ىم ـــد الم ـــكي، لـــم ُ ســـ ط الاـــوط ى  يمـــم ســـمبوًم ى ـــر الـــر م مـــن أىم ـــ  دورىمــــم 
الس مست واالداري وان  من محـدودًا، فملم ـمدر التمر ة ـ  االم السـ مم ت ـك التـت اىتمـت 

نظرًا ل ونيم لم ُ ممرسم دورًا ميمـًم فـت ؛بتمر خ الملول لم ُتشر ال يمم بش ٍل وااح وواسع 
 الممملك التمبع  لالمبراطور   الملول  .واحدة من فت وانمم  الحم م الرئ س ل بالد  بالط

تنمولــت فــت بحثــت ىــذا الســ رة الذات ــ  ل ــوز ر ي ىج ــر ي، وي قطــب الــد ن حــبش  
ىم د الم ك ي وتدرجيمم فت المنم ب االدار  ، وأشرت الر إىتممم ةمنمت الملول بيمم، 

ممـم  ؛تر مه مـن ب ـممٍت س مسـ ٍ  ميمـ  فـت الـبالط الملـولتودورىمم فت ادارة البالد ومم 
 زارة، ف ـمن ليمـم اسـيمم وااـح فـتمن ـب الـو ى ـر  من لو أثر  ب ر فت تأج ج ال ـراع 

بعمد المنمفس ن ليم ف يم. ،  ث ر من ىم  مت الت ف   والتآمر لالنفراد بملس ط   وا 
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 * اوال :الوزيرىجير:
االسم ال ممل ل وز ر ىج ر بع ـس مـم ُذ ـر ىـن لم تشر الم مدر التمر ة   الر  

 وزراط البالط الملولت المعم ر ن لو.
، بـل (3)م( 1339ه/ 637)ت  (1)ُ عد ىذا الـوز ر مـن اىـم وزراط جلتـمي ةـمن  

 .(3) من أث رًا ىنده مومرنً  مع الوزراط االةر ن 
،ولـم تشـر  (6) .(5)، وُذ ر بملتحد د الر قب    الةطم (4) ولو الر االتراك أتعود  

الم ــمدر التمر ة ــ  الــر د منــ  ىــذا الــوز ر   ــر إنــو مــن الوااــح لنــم انــو لــم   ــن مســ مًم 
 ل ونو من قب    الةطم الوثن  .؛

من أىم مم ات ف بو ىذا الوز ر انو  من ق  ر الومم ، قبـ ح المنظـر،   ـر انـو        
اسـرافو فـت ،ومن  فمتو (7)ح ال سمن  من شجمىــــــــــًم جدًا، وحمد الذىن، ذ ت الفؤاد، ف  

 .(8)المأ ل والمشرب 
ىــذا االمــر انــو ى ــر الــر م مــن ال ــفمت الجســد   التــت ات ــف بيــم ىــذا  ؤ ــد  
فود اثبت بذ مئو وح متو جدارتو بمن ب الوزارة ليذا حظت برىم   جلتـمي ةـمن  ،الوز ر
 وثوتو.

واةــر ح ــمة جلتــمي ةــمن مــور الدولــ  فــت أأوــد تــولر إدارة معظــم تــو فطونظــرًا ل فم 
 .(9)الس مم مراو ومالزمتو ل فراش لمدة طو    

 من الوز ر ىج ر  عمل فت بدا   أمره فت ةدم  طب ب من قب  ـ  الةطـم، و ـمن  
ىذا الطب ب من المالزم ن لجلتمي ةمن، وبعد وفمة ىذا الطب ب أ بح ىج ر راى ـًم لــ ي 

 (11)جلتمي ةمن ومن المورب ن ال و. مراط أىم أالذي  من من ( 11)قوشون نو من ي
 من قوشون من قب    الجال ر، وىو ش خ  ب ـر ذو ةبـرة وتجربـ  واسـع ، ليـذا  ـمن      

ســتمرار ىــن أةبــمر م، ليــذا  ــمن جلتــمي ةــمن  ســألو ب(13)ُمط عــًم ى ــر االحــداث الســملف  
ن أب ـو جن  ـز ةـمن ومـم ةماــو مـن حـروب،   ـر أن ىـذا الشــ خ وبسـبب تودمـو فـت الســ

ولــم  عــد  تــذ ر منيــم ســوى الو  ــل، وىــذا مــم حــدث ىنــدمم ســألو  ،بــدأ بنســ من أةبــمر  ث ــرة
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جلتمي ةمن فت أحد األ مم ىنيم ف ـم  سـتطع التـذ ر فط ـب منـو ان  عط ـو األذن ل عـودة 
الر المنزل وأةذ  ستفسر و سأل  ل شةص من أتبمىو ىن ذلك، فبدأوا بأةبمره ىن  ل 

لــوز ر ىج ــر الــذي  ــمن  عمــل فــت ذلــك الوقــت راى ــًم لــدى مع ومــمتيم ىــن ذلــك، و ــمن ا
محــمواًل معرفــ  االةبــمر ال ــح ح  مــن ،قوشـون ُ  ــلت الــر مــم  ــمن ُ ــذ ر ةــمرج المنــزل 
 (13)ال مذب ، ليذا أ بح الجم ع  ورون لو  ل أقوالو. 

:)كيف توفر لك ىذه المعمومات؟!.. فاخرج فمستدىمه قوشون داةل منزلو وسألو 
قد دون فيو جميع القضايا والتـواريخ السـال ة التـي كانـت مطموبـو يومـا  بعـد دفترا  كان 

 (14) .بتيج قوشون، وأصطحب وزير ومعو الدفتر الى حضرة جغتاي(ايوم. ف
ومن الجد ر بملذ ر ان جلتمي ةمن  من  عشق المعمرف والح م الر حٍد  ب ر،  

ط ـــب جلتـــمي ةـــمن مـــن ، ولشـــدة اىجمبـــو بمـــم ســـمعو منـــو (15)ليـــذا استحســـن منـــو ذلـــك 
 (16)وجع و من حشمو.  ،قوشون أن  تنمزل لو ىن ىذا الراىت

بح محترمــــًم، ومشــــيورًا بــــ ن ليــــذا دةــــل ىج ــــر فــــت ةدمــــ  جلتــــمي ةــــمن، وأ ــــ 
ه/ 639 -636) (19)، وادرك او تـــــــمي ةـــــــمن(18)، اذ  أ ـــــــبح نمئبـــــــًم ىنـــــــو(17)حمشـــــــ تو
م وجـــده موربـــًم الـــر م( مـــم  ـــمن  تمتـــع بـــو ىج ـــر مـــن ذ ـــمط وةبـــرة، ولمـــ1341 -1338

، وليــذا ُىــرف فــت الم ــمدر التمر ة ــ  بأســم (31)ي وزيــرجلتــمي ةــمن أط ــق ى  ــو اســم ي 
 وز ر.

ـــدرجمت وأىالىـــم، وأ ـــبح  ت ـــدر معظـــم   ونظـــرًا لـــذلك ب لـــت مرتبتـــو أســـمر ال
، إذ أ ـــبح مج ســـو فـــت المـــآدب أى ـــر مـــن مجملســـيم (31)األمـــراط فـــت الـــبالط الملـــولت 

 .(33)وأىميم 
ــــالـــوز ر ىج ـــر جع تـــو جر ئحمزىـــم ىـــذه الم منـــ  الميمـــ  التـــت   ًم فـــت إبـــداط ــــــــــــــــــــــــــ

تةـــــــــــــرأ   ورارات.لامذ ـــــــــــــــو، وا 
 ـــمن أ ثـــر األمـــراط الملـــول جـــرأة فـــت الحـــد ث فـــت حاـــرة جلتـــمي ةـــمن الـــر اذ  

مم بدأت بملحد ث مومطعً  إ مه رفع  وتو أممم زوج  جلتمي ةمن ىند مم، درج  إنو  وم
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بداط وجي  نظره فـت مسـأل  مـم  :)إنـك  سـيدة، ، قـمئاًل ليـم ب ـوت ىـملٍ (33)ةالل حد ثو وا 
 (34) وال يجوز لك الكالم في ىذا الموضوع(.

 ـمل ت ـرفو ىـذا ولم تشـر الم ـمدر التمر ة ـ  الـر أ ـ  ردة فعـل لجلتـمي ةـمن ح 
 ن  منت اقترفت ةطًأ مم.ا  ممم زوجتو حتر و أنو رفع  وتو أالس مم و 
ىـــذا األمـــر قـــوة ىج ـــر ونفـــوذه ،وأىطـــمه الشـــجمى  أ ثـــر ل تجـــرأ بعـــدىم ى ـــر زاد  

 إتةمذ قرارات إنفراد   تةص الدول .
مـن  واحـدةٍ م بحـق ا ـدار أمـر  واـت بإ ـدار ح ـم االىـدإقمم الـوز ر ىج ـر بو  

مي ةــمن  نــمئن جلتــمي ةــمن التيمميــم بمرت ــمب ىمــل مشــ ن، مــن   ــر ان  ستشــ ر جلتــ
 .(35)بذلك ،أو حتر ُ ع مو بمالمر 

:)كيـف يجـوز وىندمم ى م جلتمي ةمن بيذا االمر بعد مـدة قـمل لـو الـوز ر ىج ـر       
لكنتــك أن ترتكــب عمــال  شــائنا  ، تسســ  الــى ســمعة الســيدات االخريــات؟! .. فاستحســن 

 (36) جغتاي منو ذلك(.
اســتعجمليم، ف ــمن  تــمنر  وات ــف ىــذا الــوز ر بملح مــ  وىــدم ة ــط االمــور، او 

 دائمًم فت التذ  ر ل ح  ول  دون الوقوع فت الةطأ.
ـــواج   ـــ ن ال ـــمحب محمـــود    ـــمي ةـــمن بســـبب  (37)فحـــ ن اشـــتد الةـــالف ب وجلت

، قـــدم ال ــمحب محمـــود   ــواج الـــر حاــرة جلتـــمي (38)الوال ــ  ى ـــر بــالد مـــموراط النيــر 
 .(39)وبدأ بملحد ث ىنو بملسوط  ،ةمن

:)أن لي مـك ولم  سمعو أحد سوى الوز ر ىج ر،فومل ال محب محمود   واج لو 
:)أنـا نائـب القـافن،فمم يسـتطع جغتـاي ،فج سم ى ر انفراد وقمل لـو(31) كالما  في الخموة(

قتمــي دون استشــارتو،أما اذا انــا شــكوتك الــى القافن،فســوف يقتمــك، فانــت اذا تــداركت 
فسأشي بـك فـي حضـرة القـافن.ولو ت وىـت بيـذا امرك،ولم تتعرض لي بسوء فييا،واال 

 (31).الكالم في حضرة جغتاي فسوف انكره ميما سسئمت عنو وليس لك عميَّ أي شاىد(
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وليذا السبب أاطر الوز ر ىج ر الر ىدم البوح ب ل مم قملو ال محب محمود  
 (33)  واج بحق جلتمي ةمن الي أحد، و ف ال  د منو لئال ُ وقع نفسو فت مأزق. 

ىذا االمر مم  من  تمتع بو ىذا الوز ر من ذ مط س مست محمواًل من ةاللو  ؤ د  
المحمفظ  ى ر م منتو التت و ل ال يم، فااًل ىن ادار و بمـم  ـمن  تمتـع بـو ال ـمحب 
محمــود   ــواج مــن م منــٍ   ب ــرة لــدى الةــمن او تــمي نظــرًا ل فمطتــو وةبرتــو فــت الس مســ  

 ــل إدانــ  اــده ،إذ لــم  ســمعو أحــد ســواه ،ولــم   ــن ىنــمك واالدارة، ولعــدم امتال ــو أي دل
 معو أي شمىد، ليذا قرر ال مت ل حمفظ ى ر حسن ىالقتو معو ،ول دفع البالط ىنو.

أشـــمر و ، (33) ــمن الــوز ر ىج ـــر  ــدون  ــل مـــم  ــمن جلتــمي ةـــمن  وولــو و فع ــو  
يومـا  فيومـا ، فقـد :)ولما جرت العادة فنـذاك بتـدوين اقـوال الممـوك بمرتولد الر ذلك قـمئالً 

كان من عادة الخـان ليـذا السـبب أن يتحـدث بقـول مسـموع ويضـرب االموـال ويسـوق 
االقــوال المــأوورة...، وكــان وزيــر يقــوم بميمــة التــدوين لجغتــاي بينمــا كــان يــوم بيــا 

. وذات مـــرة فـــي احـــدش المـــادب شـــرع االخـــوان (43).. جينغـــاي -اوكتـــاي-الوكـــداي، 
ع، وكـان عمـى وزيـر ان يح ـظ تمامـا  فـي ذاكرتـو ال اظيــا يتحـدوان بكـالم مـن ىـذا النـو 

ويدونيا عقب المادبة، ولقد قـام بميمتـو خيـر قيـام ممـا اضـطر القـافن الـى االعتـراف 
 (35) بت وقو عمى جينغاي(.

:)أوزيرك افضل ام وزيـري؟! سأل أو تمي ةمن أةمه جلتمي ةمن  ومًم قمئاًل لوو  
 (36) .أفضل( -جينغاي-قاي، ... فأجاب جغتاي البد وان يكون جينك

ىذه المفما   ب ن الوز ر ن ل ست مط وـ  تمممـًم ف ـل مـن او تـمي ةـمن وجلتـمي  
مــن  حــط ن أن جلتــمي ةــمن لــم  ــرد ىنــم أةــر،   ــر رى ان وز ــره افاــل مــن اآةــمن  ــ
 الوز ر ج نلمي الذي  من فعاًل  تمتع ب فمطة  ب رة ال تول ىن  فمطة وز ره ىج ر.شأن 

 تمي ةمن وجلتمي ةمن الـوز ر ىج ـر  ومـًم ىنـدمم  منـم  تحـدثمن ىـن اةتبر او و  
الح ــم واالمثــمل فــت أحــدى المــآدب، فحفــظ ىــذا الــوز ر مــم دار ب نيمــم مــن ال ــالم ودونــو 
بعـدمم  ـمدر المأدبـ ، وىنـدمم اةتبـراه أحاـر ليمـم مـم  تبـو، فوـرأه او تـمي ةـمن وجلتــمي 
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ب نيمـم ،وانـو احـمط ب الميمـم ممىـدا ق ـ اًل ةمن وتب ن ليمم انو مطمبق ل حد ث الذي دار 
يــذا ان ـف او تــمي ةــمن ىــذا الــوز ر ،ل(37)مـن التوــد م والتــأة ر فــت  ـالم او تــمي ةــمن. 

 (38). :)ان الحق في جانب جغتاي اذ ان وزيره افضل من وزيري(ح ن قمل
وى ــر الــر م مــن براىــ  ىــذا الــوز ر فــت شــؤون الس مســ  واالدارة   ــر انــو فشــل فــت     

 ولم  ستمر طو اًل فت من بو.،التأم ن ى ر ح متو
:)إنـي لـم ادع لـك أي  من الـوز ر ىج ـر ُ  ـرح لجلتـمي ولمـراٍت ىـدة قـمئاًل لـوو  

 (39) شخص من االصدقاء. وليذا فمن يرحمني أحد من بعدك(.
ت  ورة ح   ىن المالمـح الرئ سـ  الدارة ىـذا الـوز ر، أو ى ـر ىذه ال  ممترسم  

جلتـــمي ةـــمن ســـن  ر ،ليـــذا ىنـــدمم تـــوف(41)أقـــل توـــد ر تواـــح لنـــم رأي معم ـــر ن ف ـــو. 
 (41)م ُقات ى ر الوز ر ىج ر بتيم  انو سومه ُسمًم. 1339ه/ 637

 وورد فت ىدد من الم مدر التمر ة ـ  ان السـبب الـرئ س فـت توج ـو ىـذه التيمـ  
المـدىو مجـد الـد ن الشـةص و ،لو ىو ان الوز ر والطب ب المسـ م الةـمص بجلتـمي ةـمن 

فشال فت ا جمد العالج الشمفت لمراو، ليذا وجيت ال يمم زوج  جلتمي ةمن   سـولون، 
ي التيم  ال يمم وبإنيمم قـد سـو مه سـمًم، فم ـدرت بحويمـم ح ـم yesulunاو ي ُس وني  ، ي

 (43)اوالدىمم. االىدام، وأىدم أ اًم معظم 
  ر ان المؤرخ فممبري ارم نوس  من لو رأي آةر فت السبب الرئ س الذي دفـع  

:)ولــم تمــق عمييمــا فــي الحقيقــة بزوجــ  جلتــمي ةــمن التيمميــم ليمــم بيــذه الجر مــ  قــمئالً 
ــــي ســــبيل  ــــا ف ــــت تخشــــى ان يق  ــــا، اذ كان ــــتخمص منيم ــــا اال لت ــــوت زوجي ــــة م تبع

 (43)اطماعيا(.
ج ـــر  ـــمن ى ـــر ىالقـــ    ـــر ود ـــ  مـــع زوجـــ  جلتـــمي ةـــمن وارى ان الـــوز ر ى 

ولتاــمرب م ــملحيمم معــًم، وألدرا ــو بأنيــم  منــت تســعر الــر االســتوالل بــمالدارة والح ــم 
 بعد ان  منت معظم ال الح مت فت  ده ىو.

 *وانيا : الوزير قطب الدين حبش عميد المسمك:



-الوزير "ىجير" ، و" قطب الدين حبش عميد الممك" أعالم وزراء البالط المغولي
 ..........................................................................-إنموذجا  

  
7 

  

  
 م 2016 وننن الاولاك -هـ  1437 ربيع الاول           (56العدد )

، (45( .)44) تعــود ا ــول الــوز ر قطــب الــد ن حــبش ىم ــد الُم ــك الــر مد نــ  اتــرار
 (47(. )46)وُذ ر بل ان مسوط رأسو مد ن   رم ن م 

وأرى ان اآراط التت ُذ رت ىـن ان ا ـولو مـن مد نـ  اتـرار أقـرب الـر ال ـواب 
 من مد ن   رم ن م ألجممع المؤرة ن ى  و.

نظــرًا  ؛ولــم ُتشــر الم ــمدر التمر ة ــ  الــر قوم تــو   ــر اننــت أرى انــو  ــمن تر  ــمً 
 ألن مسوط رأسو مد ن  اترار التت  س نيم ىدد  ب ر من الوبمئل التر   .

، ثـم سـرىمن (49)، و من  عمل فـت بدا ـ  ح متـو تـمجرًا (48) من ىذا الوز ر مس مًم 
ى ــــر معظــــم مــــدن بــــالد مــــموراط م مــــم إلتحــــق بةدمــــ  الملــــول بعــــد ان فراــــوا ســــ طرتي

 (51)النير.
،اذ بــدأ  تــدرج فــت المنم ــب حتــر أ ــبح (51)و ــف بأنــو  ــمن قمســ ًم وطموحــًم  

 (53)، ثم ا بح نمئبو ووز ره. (53) متبًم لدى جلتمي ةمن 
وتمتـع ىـذا الـوز ر بنفـوذ  ب ـر،اذ بـدأت األسـر الحم مـ  فـت االقـمل م الةماعــــــــــــ  

جـو َّزو (55)حـم م  رمـمن  (54) ر الـر م ـمىرتو، فـمالم ر قطـب الـد نلس ط  الملول تسع
 .(56)من احــــــــدى قر بمتو 

الــوز ر قطــب الــد ن حــبش ىم ــد الُم ــك حمزىــم الم منــ  ال ب ــرة والميمــ  التــت ان 
والمط وـ  التـت  ـمن  اـمرىم جلتـمي  ،لدى جلتمي ةمن تؤ ـد لنـم ان ال راى ـ  الشة ـ  

شـمر بمرتولـد الـر ذلـك أو ،(57) ب ـر  مـ   منـت مبـملي ف يـم الـر حـدٍ ةمن ح مل المس م ن ىم
:)صحيح انو لم تسعرف عـن حـبش عميـد ةيـرة خاصـة عمـى االسـالم، ولكـن رجـال قـمئالً 

 (58) الدين المسممين عمى أية حال لم يكونوا راضين عن ادارتو(.
ن ىـــذا االمـــر  م ـــن التو ـــل ال ـــو مـــن ةـــالل الو ـــ دة التـــت إاـــمف بمرتولـــد أو 

، فبعد ىبمرات المدح والتفة م التت ذ رىم (59)جييم ال و ال وفت س ف الد ن البمةزري و 
بحـــق ىـــذا الـــوز ر فأنـــو ســـرىمن مـــم  وجـــو ال ـــو ىبـــمرات التحـــذ ر مـــن ىـــذاب اهلل ســـبحمنو 

 (61)وتعملر. 
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)بمــا ان ربا العــزة قــد أوكــل اليــك فــي ىــذه الدولــة ان شـمر بمرتولــد ليــم وىـت  أو 
كون عــذرك يــوم الحشــر اذا انــت لــم تقــم بــذلك؟ وفــي ممتنــا تنصــر الحــق فمــاذا ســي

ــدين  –االســالمية  ــاري يــوم ال ــم والســنة  -نصــرىا الب شــروط الرئاســة والوــة ىــي االعم
واالسالم. فأذا اراد شاب ال خبرة لو ان يتولى الرئاسـة فأنـو فـي نظـر العقـالء ال يعيـب 

نـو ال عـار عمـى البـازي فـي المسنين ان يسحرموا منيا وحيث يصبح اليدىد.... ممكا  فأ
ايام دولتو ان يكـون بغيـر تـاج. ومـن االفضـل لمعقـالء ان ينـأوا بأن سـيم اذا مـا تـولى 
ــال  ــاء ب ــر البق ــو مــن الخي ــرا  فأن ــدما يصــبح منب ــك ان القصــر عن الســ ياء الرئاســة. ذل

 (61)منبر(.
 ول م من  ال ب رة التت احت يـم الـوز ر حـبش ىم ـد الُم ـك لـدى جلتـمي ةـمن أىـدى

، بعــد ان (63)لــو واحــدًة مــن االم ــرات مــن بنــمت الســ طمن ىــالط الــد ن محمــد ةوارزمشــمه 
ةـرى ىـدى األأإحـداىن و وقعن فت االسر، اذ اىدى جن  ز ةمن ال و اثن ن فةص لنفسـو 

 .(63)لوز ره حبش ىم د الُم ك 
ـــمي ـــمة جلت ـــك بم منتـــو بعـــد وف ـــد الُم  ـــوز ر حـــبش ىم  ةـــمن فـــت ســـن   واحـــتفظ ال

م، اذ تولـــت زوجتـــو   ســـولون الح ـــم و ســـمىدىم فـــت ذلـــك الـــوز ر حـــبش 1339ه/ 637
ىم ــد الُم ــك، ورشــحوا  قراىوال ــو، أو ي قرا ــولي بــن مــوت ن جلتــمي ةــمن ل تــولر ح ــم 

 .(64)ةمن   جلتمي 
 (65)ول ــن ســرىمن مــم تبــدلت االمــور وتل ــرت االواــمع بعــد تــولت   ــوك ةــمن 

م( العــرش، وبســبب  ــداقتو الحم مــ  مــع ابــن جلتــمي 1349 -1346ه/ 644-647)
ةمن والمدىو   سومن و ا در اوامره بتول و ح م ةمن   جلتمي ةمن، اذ ال  جـوز تـولت 

،و ــمن   ســومن و ق  ــل الــذ مط والةبــرة، ومنيم ــًم فــت (66)الحف ــد الح ــم مــع وجــود االبــن 
 .(67)شرب الةمر
الُم ــك ل ونـو  ــمن منم ـرًاً لـــ ي  أبـدى   ســومن و  اـبو مــن الـوز ر حــبش ىم ـدو 

قراىوال ــوي ومؤ ـــدًا لـــو، فبــدأ بســـحب ســـ طمتو ووزرع أوالده ى ـــر أبنــمط جلتـــمي ةـــمن  ـــل 
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إ ـالح حـمول  (69)،  ـر ان االم ـر بيـمط الـد ن المر  نـمنت  (68)واحد تس م ولدًا لةدمتو 
من ،وتوــد رًا مــور ب نيمــم نظــرًا ل عالقــ  الط بــ  التــت  منــت تــربط ب نــو وبــ ن جلتــمي ةــاأل

لع مو وفا و، اذ قمم بيمط الـد ن المر  نـمنت بإىـمدة أوالد حـبش ىم ـد الُم ـك الـر   سـ و 
 .(71)من و مرُة ثمن  . 

شـــمر بمتولـــد الـــر ان االم ـــر بيـــمط الـــد ن المر  نـــمنت وقـــف الـــر جمنـــب الـــوز ر وأ
منت فوـد والـده ن االم ـر بيـمط الـد ن المر  نـأذ إىم د الُم ـك توـد رًا لمسـمندتو ف مـم ماـر، 

ل  ـون مالزمـًم لــ ؛وىو طفل  ل ر، فتبنمه الوز ر حبش ىم د الُم ك، ووقع اةت مره ى  ـو 
ليــذا ســعر االم ــر بيــمط ،(71)ي  ســو من ــوي ىنــدمم واــع اوالده فــت ةدمــ  جلتــمي ةــمن. 

الد ن المر  نمنت ل تةف ف من حدة  راى ـ    سـومن و ح ـمل الـوز ر  حـبش ىم ـد الُم ـك، 
 (73)ت نعمتو وحفظًم لجم  و. وانومذ ول

وألىجــــمب   ســــومن و ب فــــمطة بيــــمط الــــد ن المر  نــــمنت ونظــــرًا لوــــدم ةدممتــــو واله 
،وأثــمر ىــذا االمــر حف ظــ  الــوز ر (73)من ــب الــوزارة بــداًل ىــن الــوز ر حــبش ىبــد الُم ــك

 (74)حبش ىم د الُم ك ح ملو،ولم  لفر لو ذلك.
 ط ــب مــرارًا مــن   ســومن و أن  منــع  وليــذا  ــمن الــوز ر بيــمط الــد ن المر  نــمنت

حــبش ىم ــد الُم ــك مــن ا ذائــو ى ــر الــر م مــن  ونــو  ــمن  ــؤدي واجبمتــو الم   ــ  ى ــر 
 (75)أحسن وجو.

وســـــرىمن مـــــم تبـــــدلت االمـــــور ل ـــــملح الـــــوز ر حـــــبش ىم ـــــد الُم ـــــك بعـــــد تـــــولت 
م( العــرش الملــولت، فعــزل   ســو من ــو 1359 -1351ه/ 658 -649) (76)من وةــمن

من ــ  جلتــمي وىــ ن بــداًل ىنــو قراىوال ــو ومنحــو ىنم تــو واىتمممــو ،  ــر ان ىــن ح ــم ة
الح ــم و ــ ً  ى ــر ابنيــم ( 77)فــت الطر ــق فتولــت زوجتــو اور نــو ةــمتون  رقراىوال ــو تــوف

 (78)مبمر شمه.
ىمدة جم ع س طمت و الح مت الوز ر حبش إوامرىم بأوا درت أور ن  ةمتون 
 (79)و شمر و ابنو ن  ر الد ن فت ذلك.  ،سمبومً ىم د الُم ك التت  من  ممرسيم 
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و ــــــمن أول ىمل قمم بو الوز ر حـبش ىم ـد الُم ـك ىـو االنتوـمم مـن الـوز ر بيـمط 
ى ـر الـر م مـن مـم  ،الد ن المر  نمنت الذي لور م ـرىو ى ـر   ـر انتظـمر ب ـد  ر مــــــو

رة اموالـو وســجن م بم ــمد1343ه/ 641فــت سـن   ،فـأمر(81) ـمن  ظيـره لــو مـن مــودة .
اوالده، اذ ق ده بةشب  ذات فرى ن لتعذ بو، وامر ب فو فت داةل اُل بمد وان ُ شد ى  و بوـوة 

 (81)حتر تت سر ىظممو و موت. 
ــدين مرةينــاني وفقــا  لتقاليــد شــمر بمرتولــد الــر ذلــك قــمئالً أو  :)تــم تســميم بيــاء ال

ب المغول في مول ىذه المغول الى خصومو فقتموه قتمة ال تقل في بشاعتيا عن اسمو 
االحوال، فقد خاطوا حول جسمو المبـاد وم انيالوا عميو بالضرب كما يس عل بالمباد حتـى 

 (83) تحطت جميع عظامو(.
وانشد بيمط الد ن المر  نمنت ىذه الربمى   ىندمم قبض ى  و الوز ر حبش ىم د 

   (83)الُم ك وسجنو  قمئالً 
 يمن م وآالم  الدُ  ن  ح  م   ن  ت م  ون  ذُ انو   ي                   ـــــــــــــــر  موا ىُ سُ ب  ح   ـــــــــــن  مـ   َّإن
 وُ ت و     م  س  وا لج  مدُ ذا أى  ي  م ب  ىُ و   ت                     وب  نُ ن ذُ ي م  د  س  ج   ر  س     ت  

ىـذه الربمى ـ  الـر الـوز ر حـبش ىم ـد الُم ـك ى ـر  وبعث بيمط الد ن المر  نـمنت
  (84)سب ل االستعطمف منشدًا 

 ىمذ  ةُ ت ف  وح  الر رُ  احتجتُ  ن  ا  و   ت      وط  ت وةُ  ج  س  ُلحمــــــــــــــــــ  ن    كُ م الم   ي  أ ذ  ةُ 
 ع  وج  والت   رع  ا  الت   ن  م   دة  مئ  ال ف  ف        ةرة  ي اآر  د      ي  ب   ت التراقت و  وح  رُ  ت  ل     ب   د  و  ف  
:)وبقي لالمير بيـاء الـدين اوالده واط ـال ، وكـم كـان بـود شمر الجو نت قـمئالً وا

ــذكور بــو(. عنــت ان الــوز ر حــبش  وىــذا ،(85) االميــر حــبش العميــد ان يسمحــق ابنــاءه ال
 ىم د الُم ك لم  وض  ى ر جم ع ابنمط بيمط الد ن الر  نمنت بل ا تفر بسجن ىدد منيم.
 ،ولم   تف الوز ر حبش ىم د الُم ك بمم فعل مع الوز ر بيـمط الـد ن المر  نـمنت

بل انـو لـم  سـمح ألي احـد أن  نمفسـو ،أو  شـمر و فـت ىطـف جلتـمي ةـمن لـو واىتمممـو 
 بو.
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( 86) عوـوب السـ م ت أبـت دةل الوز ر حبش ىم د الُم ك فت  راع مع الفو ـو و 

د ان او ر بو حبش ىم د ــــــــالس مم بع،مي ةمنــــــالذي أ بح من أىم المورب ن من جلت
 (87)  االمر. ـــــــالُم ك فت بدا 

وشـعر الــوز ر حـبش ىم ــد الُم ـك بملةطــأ الــذي اقترفـو الســ مم بعـد ان احتــل ابــو 
 عووب الس م ت منزلـً   ب ـرة لـدى جلتـمي ةـمن، فوـد أثـمر ىـذا الحوـد والل ـرة والحسـد فـت 

 عوــوب الســ م ت ا تشــف  بــم ر ان الفو ــو االواــمط ى  ــو،  نفســو ح ملو،فعوــد العــزم ى ــر
،فتوجـو الـر جلتـمي ةـمن (88)ن  فعل ىـو ذلـك بـو. أىذا االمر فةطط ل وامط ى  و قبل 

:)يتضــح مــن النجــوم ان كوكــب دولــة حــبش عميــد واقبالــو قــد أفــل وبمــ  حــد وقــمل لــو 
ف ـدق جلتـمي ةـمن ،(89) النحس وأنا اخشى ان يؤور ذلك عمى سعادة  واقبال دولتك(.

 المو وىزل الوز ر حـبش ىم ـد الُم ـك ىـن من ـبو، وبعـد مـرور ىـمم  ممـل ى ـر ىزلـو 
 (91)حوال الدول  بسبب ذلك. أإةت ت 

إن الــنحس فــي طــالع النــاس لــيس فوــمل جلتــمي ةــمن ألبــت  عوــوب الســ م ت )
بالش  الدائم، فمعل كوكب اقبال حبش قد قوي من جديد، ولخوف السكاكي من عاقبـة 

 (91) خيانتو قال لو: ان ىذا ممكن ، فأعاد جغتاي حبش عميد الى كرسي الوزارة(.
ن استعمد حـبش ىم ـد الُم ـك من ـب الـوزارة ىوـد العـزم ى ـر االنتوـمم مـن أوبعد 

الســ م ت، فبــدأ  لتمبــو ىنــد جلتــمي ةــمن لال وــمع بــو، وأةبــره بأنــو  ســعر لن ــل الســ ط  
ر أوامره بإلومط الوبض ى ر السـ م ت وأودىـو وانتزاىيم منو، ف دقو جلتمي ةمن، وأ د

 (93). رفت السجن وبوت ف و لمدة ثالث سنوات حتر توف
ومن ةالل مجر مت ىذه االحداث نالحظ مـدى تـأثر جلتـمي ةـمن بحمشـ تو مـن 

وال ــراع ى ــر المنم ــب قــد أثــرت ،ن روح التنــمفس إةوا ــو ووزرائــو، وممــم الشــك ف ــو 
اة    وىذا  من لـو أثـمر سـ ب   ى ـر أحـوال الـبالد وىممـ  بش ٍل  ب ر فت تأج ج الفتن الد

 النمس.
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اشـترك و ولم   تف الوز ر حبش ىم ـد الُم ـك بت ـو ن أراـ   ُ ـ ب  لنفسـو فوـط، 
 وفت أر من الدول  الميم . ،ه فت الس ط ؤ معو ابنم

يــم فــت ادارة شــؤون الــبالد مــن ةــالل مســمندتو  ــمن البنــو ن ــ ر الــد ن دور مو 
 (94) من من أبرز رجمل االنشمط فت البالد. و  ،ةر س  ممنم ابنو اآ، ام(93)الب و 

 
 الخاتمة
 برزىم أه ليذ ن الوز ر ن نتمئج ميم  من تواح من ةالل دراستت ىذ 
الـبالد مـع التنـوع  ىم بإةت ـمر العنم ـر ال فـوطة الدارةؤ اىتم ةمنـمت الملـول وامـرا -1

 فت أجنمسيم ود منمتيم، فمنيم الوثن ون ومنيم المس مون.
ب الح مت واسع  االدار   منيم والس مس  ، ممم دفـع بيمـم ىذان الوز ران حظت  -3

فت المستوبل الر التجموز ى ر جلتمي ةمن فت أح من  ث ـرة مـن   ـر ان  تةـذ 
 أي إجراط حمزم ح مليم.

وةمنـمتيم حـول العـرش أثـر  ب ـر ،ن االمـراط الملـول  من ل  راىمت الداة  ـ  بـ  -3
 فت استلالل ىذ ن الوز ر ن ىذه الظروف لتحو ق أىدافيمم ونجحم فت ذلك.

لجأ الوز ر قطب الد ن حـبش ىم ـد الُم ـك الـر الح  ـ  والـدىمط، لتحو ـق أىدافـو،  -4
ــد ن المر  نــمنت، والفو ــو ابــو  عوــوب الســ م ت،  منيــم تــأمره اــد الــوز ر بيــمط ال

  نفرد ىو بملس ط  لوحده، ول حظر بأىتممم جلتمي ةمن ورىم تو.ل
معـو فـت السـ ط  ومؤسسـمت  طهقطب الد ن حبش ىم ـد الُم ـك ابنـم اشرك الوز ر -5

 البالد الميم .
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 :ومصادره *ىوامش البحث
ال بـرى وىـت بورتـو فـوج ن  بن الثمنت لجن  زةمن ،والدتو ىت زوجـ  جن  زةـمنجلتمي ةمن  وىو اال-1

من قب    قنورات ابن  دي نو ـمن م ـك الوب  ـ ،  ـمن جلتـمي ةـمن م  ـًم ىـمداًل  فـوطًا ومي بـًم ،  منـت 
ممملـك الةطـم وبـالد مـم وراط النيـر قـد آلـت ال ــو بعـد وفـمة جن  زةـمن و منـت حـدود مم  تـو تشــتمل 

،وقرة شـير، و مشـلر، و مر نـد، وةـتن، ى ر بالد األو لور، وسمرقند ،وبةمرى، والممل ي، وتورفمن 
وفر منــ  ،واتــرار، وبنم ــت، وبذةشــمن و  رىــم ،و منــت ىم ــمتو مد نــ  يقنــمسي،أوي قونــمسي ،وبنــر 

م 1341ىــ/638فت ىذا الم من قر   اسميم قت ـي  التـت توـع بجـوار مد نـ  المـمل ي، تـوفت فـت سـن  
ت ،ىــالط الــد ن ىطــم م ــك بــن بعــد ا ــمبتو بمــرض ىاــمل . لمز ــد مــن التفم ــ ل  نظــر  الجــو ن

بيمط الـد ن محمـد بـن محمـد ، تـمر خ جيمن شـمي ، نو ـو ىـن الفمرسـ   وقمرنـو بملنسـة  االن   ز ـ    
،   1، ج 1م ، م1985ىـــــــــــ/1415د. محمــــــــــد التــــــــــونجت ، دار المــــــــــالح ل طبمىــــــــــ  والنشــــــــــر ، 

ــــــــد ن  139وص135وص 133وص133وص111وص74وص73ص ؛ اليمــــــــذانت ، رشــــــــ د ال
مع التوار خ، نو و الر العرب ـ   د. فـؤاد ىبـد المعطـت، ال ـ مد، راجعـو وقـدم لـو  د. فال اهلل ، جم

، الجزط الةمص بتمر خ 1983، 1 حر الةشمب ، دار النيا  العرب   ل طبمى  والنشر ب روت، ط
؛  اقبـــمل، ىبـــمس، تـــمر خ الملـــول منــــذ 158ص-155وص151ص-135ة فـــمط جن  زةـــمن،ص

الت مور ــ  ،ترجمــ  د ىبــد الوىــمب ى ــوب، المجمــع الثوــمفت، ابــو  حم ــ  جن  زةــمن حتــر ق ــمم الدولــ 
؛ بمرتولــد، 137وص114ص -111م ، ص3111ىـــ/ 1431ظبــت، االمــمرات العرب ــ  المتحــدة، 

فمســ  ت فالد م ــروفتش، تر ســتمن مــن الفــتح العربــت حتــر اللــزو الملــولت، ترجمــ    ــالح الــد ن 
المج ــس الــوطنت ل ثومفــ  والفنــون واآداب،  ىثمــمن ىمشــم، أشــرف ى ــر طبعــو قســم التــراث العربــت،

 ؛586وص563وص559وص139و137وص115وص113م ، ص1981ىـ/1411ال و ت ، 
ال  مد، د. فؤاد ىبد المعطت، الملول فت التـمر خ ، دار النياـ  العرب ـ ، ب ـروت، لبنـمن، بـال.ت 

رب ــ  ؛ العر نــت،د. الســ د البــمز، الملــول، دار النياــ  الع 165وص163وص138وص113،ص
 .159وص158وص133م ،ص1986ىـ/  1416ل طبمى  والنشر، ب روت، 

 .155اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-3
فممبري،ارم نوس،تـمر خ بةــمرى منـذ أقــدم الع ـور حتــر الع ـر الحماــر، ترجمـو وى ــق ى  ــو  د.  -3

لةشـــمب، مطـــمبع شـــر   االىالنـــمت الشـــرق  ، احمـــد محمـــود الســـمداتت،راجعو وقـــدم لـــو د.  ح ـــر ا
 .188الومىرة، بال. ت، ص

 .673بمرتولد، تر ستمن، ىمش ص-4



-الوزير "ىجير" ، و" قطب الدين حبش عميد الممك" أعالم وزراء البالط المغولي
 ..........................................................................-إنموذجا  

  
14 

  

  
 م 2016 وننن الاولاك -هـ  1437 ربيع الاول           (56العدد )

الوبمئـل التر  ــ  الوثن ــ ، و  مـ  الةطــم مشـتو  مــن   مـ  يةطــميي،وىو االســم واحـدة مــن الةطـم  وىــم -5
يةتـمي، امـم الذي اط وـو الملـول ى ـر ال ـ ن، واط وـوا ى ـ يم اسـم  ي قراةطـميي، أو ي قطـمي ي، او 

الوسـم الثملـث ُّ ل ـمئوي، وبـالد الةطـم ُتعـد -ل ـوي، أو ي سـت –ال  ن ون فود اط ووا ى  يم اسم ي سـت 
من مم  ـ  تـوران ،نزحـت قبـمئ يم منيـم بعـد ان طـردتيم اسـرة  ـ ن الحم مـ  فـت ال ـ ن ف جـأوا الـر 

يــم، اىتنــق تر ســتمن واســتوطنوا مــدن اةــرى مثــل  مشــلر، وةــتن ،وبالســم ون وا ــبحت مر ــزًا ل
الةطــم د منــمت ىــدة منيــم البوذ ــ ، والممنو ــ ، والمجوســ  ، والمســ ح   و  رىــم، انتيــت دولــتيم ســن  

 ــوي . لمز ــد مــن التفم ــ ل  نظــر   -لــو -م، بمــوت اةــر م ــو يم المــدىوي تشــت1313ىـــ/ 611
ـــمب، بســـعر واىتمـــمم وت ـــح ح   ادوارد بـــروز ان   ســـر،  ـــد ن محمـــد، لبـــمب االلب ىـــوفت ،ســـد د ال

؛ ابــن االث ــر، ابــو الحســن 345وص 341وص 333ص -331، ص1طبعــ  بر ــل، ل ــدن، ، جم
ى ــت بــن ابــت ال ــرم محمــد بــن محمــد بــن ىبــد ال ــر م ، ال ممــل فــت التمر خ،راجعــو و ــححو   د. 

 319، ص9م، ج3113ه/1434، 4محمــــد  وســــف الــــدقمق ، دار ال تــــب الع م ــــ  ، ب ــــروت، ط
ـــــمر خ جيمن شـــــمي، 341ص -339، ص11وج 333وص  333ص -331وص  ؛ الجـــــو نت، ت

 111ص -111، ص1، ج3؛ اليمـــــذانت، جـــــممع التـــــوار خ ، مـــــج336ص -339، ص3، ج1م
؛ الو وشـــندي، أحمـــد بـــن ى ـــت ،  ـــبح االىشـــر فـــت 131وص 119ص -117وص  115وص

 -387، ص4م ، ج1933ىــــ/ 1341 ــنمى  االنشــم ، طبعـــ  دار ال تــب الم ـــر   ، الوــمىرة ، 
 .414ص

 .155مع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، صاليمذانت، جم-6
ــــمط جن  ــــز ةــــمن،  ــــص-7 ــــمر خ ة ف ــــوار خ، الجــــزط الةــــمص بت ؛ بمرتولــــد، 156اليمــــذانت، جــــممع الت

 .669تر ستمن، ص
 .156اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-8
 .349، ص3، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-9

نو ــمن ،أو ي نــو  ن ي   ىــت   مــ  ملول ــ  معنمىــم رئــ س تومــمن اي رئــ س فرقــ  م ونــ  مــن ىشــرة -11
ـــع طبوـــمت أالف رجـــل ، اذ ان االمـــراط ىنـــد الملـــول آ ـــر ىشـــرة أرب ـــو ن ، وىـــو ام  الف آىالىـــم ن

م ـر أوُ دىر ام ر توممن ، اذ ان توممن تعنت ىندىم ىشرة االف ، ثم ام ر الف ثم ام ر ممئ  ثم 
ىشرة ، لمز د من التفم  ل  نظر   اليمذانت ، جممع التـوار خ ، ترجمـ    محمـد  ـمدق نشـأت ، 
محمد موسر ىنداوي وفؤاد ىبد المعطـت ال ـ مد ، راجعـو وقـدم لـو    ح ـر الةشـمب ، دار أح ـمط 



-الوزير "ىجير" ، و" قطب الدين حبش عميد الممك" أعالم وزراء البالط المغولي
 ..........................................................................-إنموذجا  

  
15 

  

  
 م 2016 وننن الاولاك -هـ  1437 ربيع الاول           (56العدد )

؛ الو وشـــندي،  ـــبح االىشـــر  314، ىـــممش ص 1، ج3ال تـــب العرب ـــ  ، الوـــمىرة ، بـــال.ت، مـــج
 .433،ص 4،ج

؛ بمرتولـد، تر سـتمن، 155اليمذانت،جممع التوار خ، الجزط الةمص بتـمر خ ة فـمط جن  ـز ةـمن، ص-11
 .668ص

 .155اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-13
؛ بمرتولـد، تر سـتمن، 155اليمذانت، جممع التـوار خ، الجـزط الةـمص بتـمر خ ة فـمط جن  زةـمن، ص-13

 .668ص
؛ بمرتولـد، 156ص -155اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  زةـمن، ص-14

 .668تر ستمن، ص
؛ بمرتولد، تر سـتمن، 156اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-15

 .668ص
 .669بمرتولد، تر ستمن، ص-16
 .156ةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، صاليمذانت، جممع التوار خ، الجزط ال-17
 .136، ص5م رةواند، تمر خ روا  ال فم، م-18
ـــن الثملـــث لجن  زةـــمنم(  ىـــو اال1341-1338ه/639-636او تـــمي ةـــمن )-19 ،اشـــتير بملعوـــل  ب

ـــمر والفتـــوة والعـــدل ،  ـــمن ن ـــ بو مـــن أمـــالك أب ـــو  ـــمت والوق ـــرأي والتـــدب ر والثب ـــمطة وســـداد ال وال ف
 نح ـر فـت منــمطق جبـمل تمربمجــمي وأطـراف بح ــرة اآجـول وحـوض نيــر ا م ـل الــذي   ـب فــت 

م ، حـــمرب فــت جبيـــمت ىـــدة منيــم فـــت شـــممل  1338ه/  636ت ــك البح ـــرة، تـــولر العــرش ســـن  
 ن، وبـالد فـمرس ،وال ـرج وآسـ م ال ـلرى وأوربــم ،قـمم بأ ـالحمت ادار ـ  ىـدة فوـد انشـأ مد نــ  ال ـ

جد دة فت يأوردو بمل يي شممل منلول م قرب جبمل قراقورم لت ون ىم م ي لـو ، وبنـر ق ـر شـممخ 
م 1341ه/639ف يــم ، واىــتم بنظــمم البر ــد وانشــأ العد ــد مــن المحطــمت البر د ــ  ،تــوفت فــت ســن  

، 1،ج1ألدممنــو ى ــر الةمــر .لمز ــد مـــن التفم ــ ل  نظــر  الجــو نت، تــمر خ جيمن شـــمي ، م نظــراً 
-17؛اليمــذانت، جــممع التــوار خ، الجــزط الةــمص بتــمر خ ة فــمط جن  زةــمن،ص331ص-173ص
-649؛ بمرتولــد، تر ســتمن، 173وص173وص137؛ اقبــمل، ىبــمس، تــمر خ الملــول، ص94ص
ـــؤاد ىبـــد المعطـــت، الم671ص -179وص167ص-165لـــول فـــت التـــمر خ، ص؛ ال ـــ مد،د. ف
 .188ص-159؛ العر نت،د. الس د البمز، الملول، ص194ص
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؛ بمرتولـــــد، 156اليمـــــذانت، جـــــممع التـــــوار خ ، الجـــــزط الةـــــمص بتـــــمر خ ة فـــــمط جن  ـــــز ةـــــمن، ص-31
 .669تر ستمن، ص

سـتمن، ؛ بمرتولـد، تر 156اليمذانت، جممع التـوار خ، الجـزط الةـمص بتـمر خ ة فـمط جن  زةـمن، ص-31
 .669ص

 .669بمرتولد، تر ستمن، ص-33
؛ بمرتولد، تر سـتمن، 156اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-33

 .669ص
 .156اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-34
؛ بمرتولد، تر سـتمن، 156جن  ز ةمن، صاليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط -35

 .669ص
؛ بمرتولد، تر سـتمن، 156اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-36

 .669ص
ال محب محمود   ـواج  ىـو فةـر الـد ن ابـو الومسـم محمـود بـن محمـد، وىـو مـن اىـم اى ـمن دولـ  -37

ــبال د الشــرق   مــن شــمطرط نيــر ج حــون الــر منتيــر بــالد جن  زةــمن واىــم وزرائــو ، وىــو حــم م ال
الةطــم ، وبوــت فــت من ــبو ىــذا حتــر ىيــد من وةــمن ، فرتــب الممملــك ونظــم امــور الدولــ  ،  ــمن 
 متبًم سد دًا و من  تون للمت ىدة منيم الةطمئ   والملول   واالو لور ـ  والتر  ـ  والفمرسـ   واليند ـ  

م ، ودفــن فــت مد نــ  ةــمن 1354ىـــ/653الول مــن ســن  والعرب ــ  ،  منــت وفمتــو فــت شــير رب ــع ا
ـــد ن  بـــمل ق . لمز ـــد مـــن التفم ـــ ل  نظـــر   النســـوي، محمـــد بـــن أحمـــد ، ســـ رة الســـ طمن جـــالل ال

م 1953من برتت، نشر وتحو ق  حمفظ أحمد حمدي، دار الف ر العربت، مطبع  االىتمـمد، م ـر 
و 143و ص131وص 114، ص 1، ج3؛ الجــو نت ، تــمر خ جيمن شــمي ،م 85ص -83، ص
؛  ابــن الفــوطت ،  مــمل الــد ن ابــو الفاــل ىبــد الــرزاق بــن تــمج الــد ن احـــــمد ، ت ةــ ص  153ص

مجمــع االداب فـــت معجــم االلوـــمب، حووــو ىـــن نســةتو المؤلـــف الفر ــدة المحفوظـــ  فــت دار ال تـــب 
 ـــمط الظمىر ـــ  بدمشـــق، د. م ـــطفر جـــواد، وزارة الثومفـــ  واالرشـــمد الوـــومت، مطبوىـــمت مد ر ـــ  اح

؛  399و ص398،ص4،ج3م  ، ق1963التـــــــــراث العربـــــــــت، المطبعـــــــــ  اليمشـــــــــم  ، دمشــــــــــق، 
ةوانــدم ر، ،   ــمث الــد ن بــن ىمــمم الــد ن الحســنت، دســتور الــوزراط، تــأل ف وترجمــ  وتع  ــق  د. 
حربت ام ن س  ممن، تود م  د. فؤاد ىبد المعطت ال  مد، الي ئ  الم ر   العمم  ل  تـمب، م ـر، 
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 654وىممشــيم وص 567ص -566؛ بمرتولــد ، تر ســتمن ، ص 331ص – 331م، ص1981
 .  677و ص 675و ص664، وص 659وىممشيم ، ىممش ص

ــد ىــذا االق ــ م مــن أة ــب أقــمل م االرض منزلــً  وانزىيــم وا ثرىــم ة ــرًا، ال -38 بــالد مــم وراط النيــر  ُ عَّ
مــم م ــمىيم فمنيــم اىــذب  ة ــو ىــذا االق ــ م مــن مــدن وقــرى تســور، أو مبــمةس، او مــراٍع لــدوابيم، ا

الم ــمه وابردىــم، وىواؤىــم  ــحت،   ثــر فــت ىــذا االقــمل م معــمدن ىــدة منيــم الــذىب والفاــ  و  رىــم، 
وفـــت بـــالد مـــم وراط النيـــر  ـــور ىظـــمم واىمـــمل جســـمم منيـــم بةـــمرى وســـمرقند واشروســـن  والشـــمش 

ترمذ والووذا من وفر من  و ش ونسف وال لمن من واىممليم والةتل ومم  متد ى ر نير ج حون من 
واةس سك وةوارزم. لمز د من التفم  ل  نظر  ابن حوقل، أبو الومسم الن  بت ،  ـورة األرض، 

؛ الحموي ، أبو ىبد 535ص -463، ص3م ، ج1938، 3بر ل، ل دن، دار  مدر، ب روت، ط
نج، ؛ لسـتر 351، ص3اهلل  مقوت بن ىبد اهلل ، معجم الب دان ، دار الف ر ، ب روت ، بال.ت ، ج

 ـــت، ب ـــدان الةالفـــ  الشـــرق  ، نو ـــو إلـــر العرب ـــ ، وأاـــمف أل ـــو تع  وـــمت ب دان ـــ  وتمر ة ـــ  وأثر ـــ  
م ، 1954ىــــ/1373وواـــع فيمرســـو  بشـــ ر فرنســـ س و ـــور  س ىـــواد، مطبعـــ  الرابطـــ ، بلـــداد، 

 .488ص -476ص
 .157اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-39
 .157مذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، صالي-31
؛ بمرتولد، تر سـتمن، 157اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-31

 .669ص
؛بمرتولـد، تر ســتمن، 157اليمـذانت،جممع التــوار خ، الجـزط الةــمص بتـمر خ ة فــمط جن  ـز ةــمن، ص-33

 .669ص
 .159مذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، صالي-33
ج نلمي،او ي ج نوميي  ىو الـوز ر االىظـم الو تـمى ةـمن، تعـود ا ـولو الـر قب  ـ  ال را  ـت،وُذ ر -34

، حظت ا اًم بثوـ  جن  ـز ةـمن، ليـذا و ـف بمنـو مستشـمر االمبراطور ـ  انو  نتسب الر االو لور
الملول  ، فمم من مرسوم   در من ال  ن الشـممل   اال موترنـًم بةطـو  وبمل تمبـ  االو لور ـ ، وقـد 
حمولت توار  نم ةمتون زوج  او تمي ةمن الوامط ى  و وتوو ض نفوذه بعد وفمة زوجيم،   ـر انـو  

ىيــد   ــوك ةــمن فــواله الــوزارة وشــم و بعطفــو ورىم تــو، ُقتــل فــت ىيــد من ــو حظــت بــدىم  ب ــر فــت 
م. لمز ــد مــن التفم ــ ل 1353ىـــ/  651ةــمن وى ــر  ــد دانشــمند الحمجــب فــت رماــمن مــن ســن  

ـــــــــــمر خ جيمن شـــــــــــمي، م  135وص 134وص114وص 113، ص1، ج3 نظـــــــــــر  الجـــــــــــو نت، ت
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 خ ة فــــمط جن  ــــز ةــــمن، ؛اليمــــذانت، جــــممع التــــوار خ، الجــــزط الةــــمص بتــــمر  131وص 139وص
 175وص 173؛ اقبـــــمل، ىبـــــمس، تـــــمر خ الملـــــول، ص 179وص 177وص 176وص 71ص
ــــــــــت، د. الســــــــــ د البــــــــــمز، الملــــــــــول، ص177وص  193وص 188وص 163وص 163؛ العر ن
 .315وص

 .669تر ستمن، ص-35
 .156اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-36
 .157ع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، صاليمذانت، جمم-37
 .157اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-38
؛ بمرتولــــــــد، 158اليمــــــــذانت،جممع التــــــــوار خ،الجزط الةــــــــمص بتــــــــمر خ ة فــــــــمط جن  ــــــــز ةــــــــمن،ص-39

 .675تر ستمن،ص
 .673بمرتولد، تر ستمن، ص-41
 .158جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، صاليمذانت، -41
؛ 673وص 671؛ بمرتولـــــــد، تر ســـــــتمن، ص349، ص3، ج1الجـــــــو نت، تـــــــمر خ جيمن شـــــــمي، م-43

 .188فممبري، ارم نوس، تمر خ بةمرى، ص
 .188تمر خ بةمرى، ص-43
راب، أو ي بمرابي ثم ا بح اترار  وىت ذاتيم مد ن  اطرار بند، أو ي طرار ي،  منت تسمر سمبوًم فم-44

اســميم ىبــر المراحــل التمر ة ــ  اطــرار بنــد، أو ي طــرار ي، او ي اتــرار ي، وىــت مد نــ  مــن وراط نيــر 
ســ حون مــن أق ــر بــالد الشــمش ممــم   ــت تر ســتمن ،واتــرار اســم لرســتمق، وتعــد اتــرار ا بــر مدنــو، 

بة  ليــم   ــمض ومــزارع فــت وتوــع اســواقيم فــت الــربض، وليــم قينــدز، وُتعــد مد نــ  اتــرار نمح ــ  ســ
ىرض الوادي اآةذ م مىو من نير الشمش، امم ق بتيم فيت مد ن   در، ومن اىم مدنيم وسـ ج. 

؛ اال طةري ، 511ص -511، ص3لمز د من التفم  ل  نظر  ابن حوقل،  ورة االرض، ج
م ، 1937أبو اسحمق ابراى م بن محمد ،مسملك الممملك ، بر ل ، ل دن ، دار  ـمدر ، ب ـروت ، 

؛ المودســت ، شــمس الــد ن أبــت ىبــد اهلل محمــد ، احســن التومســ م فــت معرفــ  346وص 395ص
ــــدن،دار  ــــمدر ،ب ــــروت،  ــــمقوت الحمــــوي، 373وص  63،ص3، ج 1916األقــــمل م، بر ل،ل  ؛  

 .37،ص4معجم الب دان، ج
؛ بمرتولــــــــد، 158اليمــــــــذانت،جممع التــــــــوار خ،الجزط الةــــــــمص بتــــــــمر خ ة فــــــــمط جن  ــــــــز ةــــــــمن،ص-45

 .661ستمن،صتر 
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 رم ن ــم  ىــت مــن مــدن بــالد مــم وراط النيــر، وىــت ا بــر مــن مد نــ  الطــواو س واىمــر وأ ثــر ىــددًا -46
وة ــوب ، وةــد من ن مــن  رم ن ــم وىــت توــع اــمنيم، ول رم ن ــم قــرى  ث ــرة.  نظــر  اال ــطةري، 

 .489، ص3؛ ابن حوقل،  ورة االرض، ج331وص 314مسملك الممملك، ص
 .661، ىممش صبمرتولد، تر ستمن-47
؛ بمرتولد، تر سـتمن، 158اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-48

 .189؛ فممبري، ارم نوس، تمر خ بةمرى، ىممش، ص619ص
 .189فممبري، ارم نوس، تمر خ بةمرى، ىممش ص-49
 .663ص -661بمرتولد، تر ستمن، ص-51
 .189ى، ىممش صفممبري، ارم نوس، تمر خ بةمر -51
 .158اليمذانت، جممع التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن، ص-53
م رةواند، م ر محمد بن س د برىمن الد ن ةواوندشمه ، تـمر خ رواـ  ال ـفم، شـ وه شـرو ن ـمرش  -53

، 5ىـــــ ، م1339 ــــم نظ ــــر دراد ب ــــمت فمرســــت درســــده نيــــم ىجــــري ،  تمبفروشــــ يمي ، تيــــران ، 
 .136ص

خ بـــراق الحمجـــب الوراةطـــمئت ومؤســـس امـــمرة  رمـــمن أبـــو الفـــتح قطـــب الـــد ن  وىـــو ابـــن أم ـــر األ-54
م(، تولر قطب الد ن ىذه االممرة بعد وفمة براق الحمجـب سـن   1313 -1333ىـ/ 713 -619)

م،   ر انو ىزل  1335ىـ/ 633م وبو    منو، واستمر فت من بو حتر سن   1334ىـ/ 633
 1353ىــ/ 651، ثم تولر اممرة  رممن مرة اةرى بأمر من من و ةمن سن  بأمر من او تمي ةمن

م. لمز ــــد مــــن التفم ــــ ل ىنــــو  نظــــر  1357ىـــــ/  655م، وبوــــت فــــت من ــــبو حتــــر وفمتــــو ســــن  
؛ اليمذانت، جممع التوار خ، 115وص 114وص 113، ص1، ج3الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م

 .66الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  ز ةمن ، ص
 رمـــمن  وىـــت وال ـــ  مشـــيورة ونمح ـــ   ب ـــرة ومعمـــورة ليـــم قـــرى ىـــدة شـــرقيم م ـــران و ربيـــم فـــمرس -55

وشممليم ةراسمن وجنوبيم بحر فمرس، تُنسب الر  رممن بن طيمورث، وىت مد ن  من عـ ، ج   ـ ، 
مد نتيم العظمر الس رجمن، ُ  ثر ف يم النة ـل، والجـوز، والـزرع والمواشـت، وىـت متجـر  سـمر، مـن 

ىم مدنيم  الش رجمن، أو ي الس رجمني، ج رفت، ب مُّ، ىرموز، السوقمن، ج روقمن، مرزقمن و  رىـم. ا
لمز ـد مـن التفم ــ ل  نظـر  ال عوــوبت ، الب ـدان، واـع حواشــ و  محمـد امــ ن اـنموي، دار ال تــب 

، 3؛ ابن حوقـل،  ـورة االرض، ج115ص-114م، ص3113ىـ/ 1433، 1الع م  ، ب روت،ط
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ــــمقوت الحمــــوي، 473 ص-459، ص3المودســــت، احســــن التومســــ م، ج؛ 315ص -318ص ؛  
 .   455ص -454، ص4معجم الب دان، ج

 .663بمرتولد، تر ستمن، ص-56
 663بمرتولد، تر ستمن، ص-57
 .663تر ستمن، ص-58
ســ ف الــد ن البــمةرزي ســ ف الــد ن ابــو المعــملت ســع د بــن المطيــر بــن ســع د بــن ى ــت الومئــدي -59

  وىـــو نز ـــل بةـــمرى،  ـــمن امممـــًم، محـــدثًم، ورىـــًم زاىـــدًا، تو ـــًم، ثر ـــًم، لـــو وقـــع فـــت الو ـــوب البــمةرزي
وميمب  فت النفوس، ىو المحدث الحمفظ الزاىد الواىظ،  من ش ةًم ف  حًم تو ـًم،  ـحب ىـدد مـن 
الع ممط والفويمط منيم بيـمط الـد ن السـالمت وتـمج الـد ن محمـود االشـنيت و  ـرىم، قـرأ فـت ةراسـمن 
ى ر المؤ د الطوست، وفال اهلل بن محمد بن احمد النوقمنت، وقرأ ى ر الةط ب جالل الد ن بن 
الش خ ش خ االسالم بن برىمن الد ن المر  نمنت. لمز د من التفم  ل  نظر  الذىبت، شـمس الـد ن 
. أبت ىبد اهلل محمد بن أحمد بن ىثممن ، س ر اىالم النبالط، تحو ق  د. بشمر ىـواد معـروف ود

 363، ص33م، ، ج1985ىـــــــ/ 1415ت ىــــــالل الســــــرحمن، مؤسســــــ  الرســــــمل ، ب ــــــروت،  ــــــمح
 . 368وص

 .663تر ستمن، ص-61
 .663ص -663تر ستمن، ص-61
م ، 1199ىـــ/ 569    تــولر االمــمرة بعــد وفــمة والــده ســن  الســ طمن ىــالط الــد ن محمــد ةوارزمشــمه-63

 منت نيمتو فت الم ك وتدب ره وحفظو وحفظ رى تو، و من فمااًل ىملمًم بملفوو واال ول و  رىمـم، 
و ـمن   ــرم الع مــمط و حــب منــمظرتيم بـ ن  د ــو و عظــم اىــل الــد ن، امتـدت ســ طتو مــن حــد العــراق 

وجـزط مـن الينـد وسجسـتمن و رمـمن وطبرسـتمن وجرجـمن الر تر ستمن وفـرض سـ طرتو ى ـر  زنـ  
م. 1331ىـــ/ 617وبــالد الجبــل وةراســمن، تــوفر فــت احــدى الجــزر فــت جنــوبت بحــر قــزو ن ســن  

؛ ســبط 418ص -416وص  377، ص11لمز ــد مــن التفم ــ ل  نظــر  ابــن االث ــر، ال ممــل، ج
ت تـمر خ االى ـمن، مطبعـ  بن الجوزي، شمس الد ن ابو المظفر  وسف بن قزاو  ت، مرآة الزممن ف

، 8، ج3م،  ق1953ىـــ/ 1371، 1مج ــس دائــرة المعــمرف العثممن ــ ، ح ــدر آبــمد الــد ن، الينــد،ط
؛العبود،د.نمفع توف ق،الدول  الةوارزم ـ  نشـأتيم.ىالقمتيم مـع الـدول االسـالم   611ص -599ص

، 1978م،مطبعــــــ  الجممع ،بلــــــداد،1331-1197ه/638-491.نظميــــــم العســــــ ر   واالدار ــــــ  
 .317وص149ص-133ص
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 .663و ص 619بمرتولد، تر ستمن، ص-63
؛ الش رازي ، اد ب شـرف الـد ن ىبـد اهلل بـن فاـل 51، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-64

ىــ، 1346اهلل ،تمر خ و مف الحارة، تحر ر  ىبد المحمد آ تت ، انتشمرات ب نـمد فرسـك ا ـران ، 
 .673؛ بمرتولد، تر ستمن، ص 333، ص4م
م( ىو االبن األول ألو تمي ةمن ، امو توار  نم ةمتون 1349-1346ه/647-644  وك ةمن)-65

م و ــمن لوالدتــو توار  نــم ةــمتون دور  ب ــر فــت اقنــمع األمــراط 1346ه/644، تــولر العــرش ســن  
الملول ى ر تول تو ل عـرش بعـد ان  ـمن أو تـمي ةـمن قـد رشـح ل عـرش حف ـده شـ رامون ، ـمن م  ـًم 

الم ـــوك وشـــو   البحـــر مـــع ات ـــمفو بملعظمـــ  وال بر ـــمط ، تـــوفت   ـــوك ةـــمن أل ـــمبتو  لـــو ىظمـــ 
، 1م. لمز ـد مـن التفم ـ ل  نظـر  الجـو نت، تـمر خ جيمن شـمي ، م 1351ه/ 649بملمرض سـن  

؛ اليمـــــــــذانت، جــــــــــممع التـــــــــوار خ ، الجــــــــــزط الةـــــــــمص بتــــــــــمر خ ة فــــــــــمط 341ص -339، ص1ج
، 5نــــــــد، تــــــــمر خ رواــــــــ  ال ــــــــفم،ج؛  م رةوا 188ص -176وص19ص -18جن  زةــــــــمن،ص

؛ بمرتولـــــد، تر ســـــتمن، 175ص-173؛ اقبــــمل، ىبـــــمس، تـــــمر خ الملـــــول، ص176ص -171ص
 .681ص -675ص

 .335و ص351، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-66
 .351، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-67
 .351، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-68
 نــمنت ىـو ذو نســب ىــمٍل وشــرف م تسـب، فوــد جمــع ب نيمـم فأحســن،  ــمن ىملمــًم بيـمط الــد ن المر -69

بع وٍم ىدة، لو فال ى ر  ل انسمن، ف من بمرًا، فيو  مثل مجمع فاـالط العـملم،  ـمن ابـوه شـ ةًم 
ـــوارث ىـــذا المن ـــب أبـــًم ىـــن جـــد، أمـــم أمـــو ف منـــت مـــن  لالســـالم فـــت فر منـــ ، و منـــت اســـرتو تت

الـــر االم ـــر طلـــمن ةـــمن،  ـــمن  جمـــع فـــت ثومفتـــو بـــ ن الع ـــوم الد ن ـــ   الوراةـــمن  ن و نحـــدر نســـبيم
والدن و ـ ، ليـذا اسـتعمدت الع ـوم االسـالم   م منتيـم وتـم اح مؤىـم مـن جد ـد ةـالل ح ـم ىـذا الــوز ر 

؛ 353ص -351، ص1، ج1.لمز ــــــد مــــــن التفم ــــــ ل  نظــــــر  الجــــــو نت، تــــــمر خ جيمن شــــــمى، م
 . 684وص 678بمرتولد، تر ستمن، ص

 .351، ص1، ج1و نت، تمر خ جيمن شمي، مالج-71
 .678تر ستمن، ص-71
 .678بمرتولد، تر ستمن، ص-73
 .351، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-73
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 .678بمرتولد، تر ستمن، ص-74
 .351، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-75
جن  زةــــمن ، م( ىــــو االبــــن األ بــــر لتولــــوي ةــــمن بــــن 1359-1351ه/658-649من وةــــمن  )-76

والدتــو ســ ورقو ق ت تــت ب  ــت ابنــ  جــم مبو أةــت أونــك ةــمن م ــك قب  ــ  ال را  ــت ، تــولر من وةــمن 
م بعــد أ ــمبتو بــملمرض 1359ىـــ/ 658العــرش بعــد وفــمة   ــوك ةــمن ، تــوفت من وةــمن فــت ســن  

 347ص-191، ص3،ج3.لمز ـــــــد مـــــــن التفم ـــــــ ل  نظـــــــر  الجـــــــو نت، تـــــــمر خ جيمن شـــــــمي ، م
؛م رةواند،  335ص-195التوار خ، الجزط الةمص بتمر خ ة فمط جن  زةمن،ص ؛اليمذانت، جممع

ـــــمر خ رواـــــ  ال ـــــفم،ج -175؛اقبـــــمل، ىبـــــمس، تـــــمر خ الملـــــول، ص  194ص-176، ص5ت
ـــد، تر ســـتمن، ص181ص ـــد المعطـــت، الملـــول فـــت 691ص-683؛ بمرتول ـــؤاد ىب ؛ ال ـــ مد،د. ف

 .311ص-194؛ العر نت،د. الس د البمز، الملول،ص316ص-315التمر خ، ص 
اور نو ةمتون  ىـت ابنـ  تـورالجت  ور ـمن مـن قب  ـ  او ـرات، ىـت زوجـ  قـرا ىوال ـو حف ـد جلتـمى -77

ةمن، تس مت الح م فت معظم امالك زوجيم بعد وفمتو بمسم ابنيم مبمر شمه و  ً  ى  و ألنو  ـمن  
ر ىــرش  ــل ر الســن، ثــم تزوجــت االم ــر اللــو بــن بم ــدار بــن جلتــمى، وســ طر ســ طرة تممــ  ى ــ

م، تــوفت اللــو، فأج ســت اورقنــ  ةــمتون ابنيــم مبمر شــمه 1363ىـــ/ 663آلــوس جلتــمى، وفــت ســن  
ـــــد مـــــن التفم ـــــ ل  نظـــــر  الجـــــو نت، تـــــمر خ جيمن شـــــمى،م ـــــر العـــــرش. لمز   351،ص1، ج1ى 

 143وىممشيم؛اليمذانت، جممع التوار خ،الجزط الةمص بتـمر خ ة فـمط جن  ـز ةـمن، ص 351وص
 .713وص 699وص 691وص 684د، تر ستمن، ص؛ بمرتول153ص – 151وص

؛ طوـــوش، د. محمـــد ســـي ل، تـــمر خ 351و ص 351، ص1، ج1الجـــو نت، تـــمر خ جيمن شـــمي، م-78
 -1353ىـــ(/ 756 -651م( ، ) 1371-1316ىـــ/ 773-613واال  ةــمن  ن ) الملــول العظــمم 

، م3117ىـــ/ 1438، 1لبنــمن ، ط –م(، دار النفــمئس ل طبمىــ  والنشــر والتوز ــع ، ب ــروت 1355
 .135ص

 .684بمرتولد، تر ستمن، ص-79
 .189فممبري، ارم نوس، تمر خ بةمرى، ص-81
؛ 189؛ فــممبري، ارم نــوس، تــمر خ بةــمرى، ص351، ص1، ج1الجــو نت، تــمر خ جيمن شــمي، م-81

 .135طووش، د. محمد سي ل، تمر خ الملول العظمم، ص
 .684تر ستمن، ص-83
 .351، ص1، ج1مالجو نت، تمر خ جيمن شمي، -83
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 .351، ص1، ج1الجو نت، تمر خ جيمن شمي، م-84
 .355، ص1، ج1تمر خ جيمن شمي، م-85
الفو و ابو  عووب الس م ت ىو العملم الفمال  محب المؤلفـمت الب  لـ  ومـن ب نيـم  تـمبي المفتـمح -86

  مثـل التـت ىـت فت ى م المعـمنت والب ـمن ي، منـت لد ـو معرفـ  ج ـدة بـملع وم اللر بـ  والفنـون العج بـ
اشبو بملةرافمت اذ  من  دىت انو بأستطمىتو الس طرة ى ر ال وا ب والط سـممت ،والسـحر و  رىـم 
،ا ــبح مــن اىــم الموــرب ن لجلتــمي ةــمن ،فأجتيــد الســ م ت ى ــر الــدوام فــت ان  ظيــر لــو  رائــب 
ــــــــد ،تر ســــــــتمن ،ىــــــــممش  ــــــــو. نظر  بمرتول االشــــــــ مط ،فحظــــــــت بملمز ــــــــد مــــــــن ت ر مــــــــو واحترامــــــــو ل

 .664وص663ص
 .663؛ بمرتولد، تر ستمن، ىممش ص136، ص5م رةواند، تمر خ روا  ال فم، م-87
 .664و ص 663؛ بمرتولد، تر ستمن، ىممش ص137، ص5م رةواند، تمر خ روا  ال فم، م-88
 .664؛ بمرتولد، تر ستمن، ىممش ص136، ص5م رةواند، تمر خ روا  ال فم، م-89
 .664؛ بمرتولد، تر ستمن، ىممش ص136، ص5مم رةواند، تمر خ روا  ال فم، -91
 .664؛ بمرتولد، تر ستمن، ىممش ص136، ص5م رةواند، تمر خ روا  ال فم، م-91
 .664؛ بمرتولد، تر ستمن، ىممش ص136، ص5م رةواند، تمر خ روا  ال فم، م-93
 .135طووش، د. محمد سي ل، تمر خ الملول العظمم، ص؛684بمرتولد، تر ستمن، ص-93
 .711مرتولد، تر ستمن، صب-94
 
 

 : قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر األصيمة العربية وةيــرالعربيـة المعربةً *أوال

  (م1333ىـ/  631د بن ىبد ال ر م )ت* ابن االث ر،ابو الحسن ى ت بن ابت ال رم محمد بن محم
و ــححو   د. محمــد  وســف الــدقمق ، دار ال تــب الع م ــ  ، ب ــروت،  ال ممــل فــت التمر خ،راجعــو  -1

 م.3113ه/1434، 4ط
 م(  951ىـ/341* اال طةري ، أبو اسحمق ابراى م بن محمد )ت

 م .1937مسملك الممملك ، بر ل ، ل دن ، دار  مدر ، ب روت ،  -3
 م(  1383ىـ/681*الجو نت ،ىالط الد ن ىطم م ك بن بيمط الد ن محمد بن محمد )ت
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ـــونجت ، دار   -3 ـــ    د. محمـــد الت ـــو بملنســـة  االن   ز  ـــو ىـــن الفمرســـ   وقمرن تـــمر خ جيمن شـــمي ، نو 
 م .1985ىـ/1415المالح ل طبمى  والنشر ، 

 م(  1338ىـ/636*الحموي، أبوىبد اهلل  مقوت بن ىبد اهلل )ت
 معجم الب دان ، دار الف ر ، ب روت ، بال.ت. -4

 م(  977ىـ/367الن  بت )ت *ابن حوقل، أبو الومسم
 م .1938، 3 ورة األرض، بر ل، ل دن، دار  مدر، ب روت، ط -5

 م(  1535ىـ/943* ةواندم ر،   مث الد ن بن ىممم الد ن الحسنت )ت
دســـتور الـــوزراط، تـــأل ف وترجمـــ  وتع  ـــق  د. حربـــت امـــ ن ســـ  ممن، توـــد م  د. فـــؤاد ىبـــد المعطـــت  -6

 م،1981  ل  تمب، م ر، ال  مد، الي ئ  الم ر   العمم
 م(  1347ىـ/748*الذىبت، شمس الد ن أبت ىبد اهلل محمد بن أحمد بن ىثممن )ت

ســ ر اىــالم النــبالط، تحو ــق  د. بشــمر ىــواد معــروف ود. محــت ىــالل الســرحمن، مؤسســ  الرســمل ، -7
 م.1985ىـ/ 1415ب روت، 

 م( 1356ىـ/654سبط بن الجوزي، شمس الد ن ابو المظفر  وسف بن قزاو  ت)ت -8
مــــرآة الزمــــمن فــــت تــــمر خ االى ــــمن، مطبعــــ  مج ــــس دائــــرة المعــــمرف العثممن ــــ ، ح ــــدر آبــــمد الــــد ن،  -

 م.1953ىـ/ 1371، 1اليند،ط
 م(  1333ىـ/ 733* ابن الفوطت ،  ممل الد ن ابو الفال ىبد الرزاق بن تمج الد ن احـــمد )ت 

نســةتو المؤلــف الفر ــدة المحفوظــ  فــت دار  ت ةــ ص مجمــع االداب فــت معجــم االلوــمب، حووــو ىــن -9
ال تـــب الظمىر ـــ  بدمشـــق، د. م ـــطفر جـــواد، وزارة الثومفـــ  واالرشـــمد الوـــومت، مطبوىـــمت مد ر ـــ  

 م .1963اح مط التراث العربت، المطبع  اليمشم  ، دمشق، 
 م(  1418ىـ/831* الو وشندي، أحمد بن ى ت )ت 

 م.1933ىـ/ 1341تب الم ر   ، الومىرة ،  بح األىشر فت  نمى  اإلنشم، دار ال  -11
 م(  985ىـ/375*المودست، شمس الد ن أبت ىبد اهلل محمد )ت

 .1916احسن التومس م فت معرف  األقمل م، بر ل ، ل دن ، دار  مدر ، ب روت ،  -11
 م(   1341ىـ/  639* النسوي، محمد بن أحمد )ت

 ــق  حــمفظ أحمــد حمــدي، دار الف ــر العربــت، ســ رة الســ طمن جــالل الــد ن من برتــت، نشــر وتحو -13
 م .1953مطبع  االىتممد، م ر 

 م(  1318ىـ/718* اليمذانت، رش د الد ن فال اهلل )ت
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جممع التوار خ، ترجم   محمد  مدق نشأت، محمد موسر ىنداوي وفـؤاد ىبـد المعطـت ال ـ مد،  -13
راجعـــو وقـــدم لـــو   ح ـــر الةشـــمب ، دار أح ـــمط ال تـــب العرب ـــ ، الوـــمىرة، بـــال.ت، وطبعـــ  الجـــزط 
الةمص بتـمر خ ة فـمط جن  ـز ةـمن مـن او تـمي قـمآن الـر ت مـور قـمآن. نو يـم الـر العرب ـ   د. فـؤاد 

المعطت، ال  مد، راجعو وقـدم لـو  د.  حـر الةشـمب ، دار النياـ  العرب ـ  ل طبمىـ  والنشـر  ىبد
 .1983، 1ب روت، ط

 م(  897ىـ/384* ال عووبت، احمد بن اسحمق بن جعفر بن وىب )ت
ىــــ/ 1433، 1الب ـــدان، واـــع حواشـــ و  محمـــد امـــ ن اـــنموي، دار ال تـــب الع م ـــ ، ب ـــروت، ط -14

 م. 3113
  :ةير المعربة ادر ال ارسية األصيمة*وانيا :المص

 م(   14ىـ/8* الش رازي، اد ب شرف الد ن ىبد اهلل بن فال اهلل )توفت فت الن ف االول من الورن 
 ىـ. 1346تمر خ و مف الحارة، تحر ر  ىبد المحمد آ تت ، انتشمرات ب نمد فرسك ا ران ،  -1

 م( 13ىـ/ 7من ق  * ىوفت، سد د الد ن محمد ) ت فت حدود الن ف االول
 م .1916لبمب االلبمب، بسعت واىتممم  ادوارد بروان ان   ست ، مطبع  بر ل، ل دن ،  -3

 م(  1498ىـ/914* م رةواند، م ر محمد بن س د برىمن الد ن ةواوندشمه )ت
تــــمر خ رواــــ  ال ــــفم، شــــ وه شــــرو ن ــــمرش  ــــم نظ ــــر دراد ب ــــمت فمرســــت درســــده نيــــم ىجــــري ،  -3

 ىـ .1339تيران ،   تمبفروش يمي ،
 :المراجع الوانويةً: * والوـا

 * اقبمل، ىبمس  
تــمر خ الملـــول منــذ حم ـــ  جن  زةـــمن حتــر ق ـــمم الدولــ  الت مور ـــ  ،ترجمـــ  د ىبــد الوىـــمب ى ـــوب،  -1

 م .3111ىـ/ 1431المجمع الثومفت، ابو ظبت، االممرات العرب   المتحدة، 
 * بمرتولد، فمس  ت فالد م روفتش  

تر ستمن من الفتح العربت حتر اللزو الملولت، ترجم    ـالح الـد ن ىثمـمن ىمشـم، أشـرف ى ـر  -3
 م 1981ىـ/1411طبعو قسم التراث العربت، المج س الوطنت ل ثومف  والفنون واآداب، ال و ت ، 

 * ال  مد، د. فؤاد ىبد المعطت  
 بال.ت . الملول فت التمر خ ، دار النيا  العرب  ، ب روت، لبنمن، -3
 طووش ، د.محمد سي ل  *



-الوزير "ىجير" ، و" قطب الدين حبش عميد الممك" أعالم وزراء البالط المغولي
 ..........................................................................-إنموذجا  

  
26 

  

  
 م 2016 وننن الاولاك -هـ  1437 ربيع الاول           (56العدد )

ـــــمر خ الملـــــول العظـــــمم واال  ةـــــمن  ن )  -4 ىــــــ(/ 756 -651م(، ) 1371-1316ىــــــ/ 773-613ت
ىـــ/ 1438، 1لبنــمن ، ط –م(، دار النفــمئس ل طبمىــ  والنشــر والتوز ــع ، ب ــروت 1355 -1353
 م.3117

 *العبود،د.نمفع توف ق 
-491الـــــدول االســـــالم   .نظميـــــم العســـــ ر   واالدار ـــــ  الدولـــــ  الةوارزم ـــــ  نشـــــأتيم.ىالقمتيم مـــــع -5

 .1978م،مطبع  الجممع ،بلداد،1331-1197ه/638
 * العر نت ،د. الس د البمز  

 م.1986ىـ/  1416الملول، دار النيا  العرب   ل طبمى  والنشر، ب روت،  -6
 * فممبري، أرم نوس 

مـــو وى ـــق ى  ـــو  د. احمـــد محمـــود تـــمر خ بةـــمرى منـــذ أقـــدم الع ـــور حتـــر الع ـــر الحماـــر، ترج -7
 السمداتت، راجعو وقدم لو  د.  ح ر الةشمب، مطمبع شر   االىالنمت الشرق  ، الومىرة، بال. ت.

 * لسترنج،  ت   
ب ــدان الةالفــ  الشــرق  ، نو ــو إلــر العرب ــ ، وأاــمف أل ــو تع  وــمت ب دان ــ  وتمر ة ــ  وأثر ــ  وواــع  -8

 م .1954ىـ/1373، مطبع  الرابط ، بلداد، فيمرسو  بش ر فرنس س و ور  س ىواد
 
 

Summary of Research 

 

       The study of a number of the Mongol court Ministers is considered one 

of the most  important studies for  Several researchers . 

     The historical importance of this study is that no one previously has  

highlighted these  two ministers "Hugair and Gotb al ddin Omaid Almulk " 

Despite of the importance of their political and administrative role. 

      In this  papers I've dealt with the biography of both  Ministers Hugair and 

Gotb al ddin Habash Omaid Almulk and their administrative posts, also I've 

pointed to the attention of Mongols khans to  them, their role in managing the 

country and their important  political hallmarks in the Mongol court, which 

has  had a significant impact in fueling the conflict over premiership , so they 

had  clear contributions of many filtering  and plotting to autocrat  the power 

and keep their competitors away . 
 

 


