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 األيلخانينيعاصوت هغىل  السلطانيت
 م1335 -1304هـ/ 736 -704

 (*سيد كامل محمد) الشيماءد/ 
مف أىـ التي تعد  ؛”السمطانية“مدينة  تتناوؿ ىذه الورقة البحثية دراسة تاريخ 

ىػ/ 316 -703)(2)"أولجايتو" ، في عيد(1)يمخانيةوؿ اإلالعواصـ التي اتخذىا مغ
 (ـ1335 -1317ىػ/ 336-317)(3)"سعيد أبو"اف السمطعيد ، و (ـ1316 -1303

بف تولوي بف  (4)خاف ىوالكو"المنحدر مف إلى العنصر المغولي  ايميرجع أصمالذي و 
 ممت عمىتشامنطقة حكـ ة عشر أيمخاف منيـ قرابة السبعتولى ، حيث (5)"جنكيز خاف

 (9)والببلد األرمينية ،(8)"أذربيجاف"و (7)وببلد الروـ (6)"خراساف"و ،العراؽ العجمي والعربي
، ـ ىو نياية ىذه الدولة1335ىػ/736عاـ بعض المؤرخيف أف  ويعد .(10)"ديار بكر"و

ضع ، حيث صار منصب اإليمخاف مو حكاميا مف تدىور وضعؼ ما طرأ عمىوذلؾ ل
التي صارت  ”السمطانية“العاصمة مف مدينة  انتقمت، فكااءاألغير نزاع بيف األمراء 

 . ”تبريز " مدينةلعاصمة القديمة اإلي  ؛أطبلالً 
 : السلطانيتقبل  يلخانيتاإلعىاصن  أوالً: 

منذ بداية عيدىـ في  فاإليمخانيو التي اتخذىا ىي العاصمة  ”السمطانية“لـ تكف  
- (11)"منكوقا آف"عمي فتح تمؾ المناطؽ بأمر مف اإلمبراطور  "ىوالكو"قدـ أقد مف، "إيراف"

سقاط الخبلفة العباسية  ،"اإلسماعيمية"ضاء عمى قبلع قبال -الخاف األعظـ لممغوؿ وا 
 وفتح وبعد ،مقامًا لوقاعدة النطبلؽ جيوشو و  ( 12)"سيبادغ"ختار مدينة ، فا"بغدادب"
– "أذربيجاف"مدف  إحدى (14)"المراغة"تخذ مف مدينة ا ؛فتوحاتو واستكماؿ (13)"أصاياف"
أكبر األىداؼ ، "مصر"و "د الشاـببل"وائيا وقربيا مف طيب ىل -اصمة إلمبراطوريتوع
ولقد ظمت "المراغة" عاصمة لػ"ىوالكو" حتى يرغب في فتحيا، كاف التي ستراتيجية اال

 . (15)بالمراغة "تبل"قمعة ب دففف ،توفى
                                                 

 ( أستاذ مساعد التاريخ اإلسبلمي والحضارة اإلسبلمية كمية دار العمـو جامعة المنيا.*)
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أنشأ "، فىوالكو"العاصمة باىتماـ كبير مف قبؿ  "المراغة"لقد حظيت مدينة  
واالطبلع عمى عمـ التنجيـ، وكاف السبب  ، نظرًا الىتمامو بقراءة الامؾمرصدًا فييا

 إرساؿ "ىوالكو"طمب مف أخيو  "منكوقا آف"أف اإلمبراطور  :في إقامة ىذا المرصد الرئيس
(16)"نصر الديف الطوسي"الخواجة 

ؾ، إال أنو المرصد ىنا إلقامة "قراقوـر"العاصمة  إلى 
 مستايداً  (17)تو "المراغة"المرصد في عاصم "ىوالكو" وبالتالي بنى ؛خرج في حرب "الخطا"

  .(18)مف استعاف بيـ مف العمماءوخبرة  ،اجةمف خبرة ىذا الخو 
 إلى "المراغة"مف  يمخانييفاإلعاصمة نقؿ  ؛الحكـ (19)"افأباقا خ" وعقب تولية 
، في عيده ازدىارًا كبيراً  ”تبريز“، واتخذىا حاضرة لممكو، وقد شيدت (20)”تبريز“مدينة 
ما عانتو سائر  ، ولـ تعاف  دينة لـ تتعرض لمتخريب عمى يد المغوؿأف ىذه المو خاصة 
ؿ اإلشراؼ عمييا فجع ،شئوف المممكة "أباقا". وقد نظـ (21)التتار مف غارات "إيراف"مدف 
 .(22)حكاـ يديروف شئونيا ، كما وزع باقي الواليات عمى"صدر الديف"لمممؾ 

عيد  حتى ؛(23)"د تكودارخافأحم"عيد  منذ يمخانييفعاصمة لئل ”تبريز“ وظمت 
 فرضو عمىمع  ،(25)مر بتداوؿ العممة الورقية المسماة الجاوأ وىذا األخير ،(24)"كيخاتوخاف"

 ،(26)"الياسا" قانوف يقع تحت طائمةوجعؿ مف ياعؿ ىذا  ،يمنع تغييرىا أو تبديميا اً قانونالرعية 
  ا عمى تداوليا في "تبريز" العاصمة.وىذا يدلن .(27)وأوالده أمرائووتنسحب العقوبة كذلؾ عمى 

الذي  ؛"غازاف خاف"يمخانية في عيد عاصمة لئل ”تبريز“استمرت مدينة كما  
صدر "وكاف في استقبالو الوزير  ،ـ1294ىػ/694ذي الحجة سنةدخميا في العاشر مف 

زيادة صدر "بحضور الشيخ  ”تبريز“إسبلمو في  "غازاف"، وقد أعمف (28)"الديف الزنجاني
، ونثر "محمود"عمى ناسو اسما مسممًا ىو  "غازاف"، وأطمؽ (29)"ولديف إبراىيـ بف حمويا

كعاصمة  ”تبريز“، ولقد كانت (30)الاضة والمؤلؤ ابتياجًا بتمؾ المناسبة السعيدةو  الذىب
 منيا جامعاً  ،معمارية عدة منشآت "غازاف"يمخانية مف أىـ المدف التي شيد فييا لئل

، وقد بة ليس ليا نظير في عموىا وسعتيا، وىذه القكوف ضريحًا لوتومدرسة وبني قبة ل
جامعًا  "الجيبلني عمي شاه"، كما شيد وزيره ىا حوالي خمس سنوات كاممةرؽ بناؤ استغ
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 سنة في (32)قزويف في "غازاف"وعندما توفى . (31)العاصمة ”تبريز“في ًا كبير 
ف في القبة التي بناىا ليذا ، ودف”تبريز“، حمؿ جثمانو إلى عاصمتو ـ1303ىػ/703

ه "أولجايتو" ، ومف ثـ تولى أخو لمغوؿ معروفة قبؿ ذلؾ، ولـ تكف قبور مموؾ ا(33)الغرض
  .(34)فأغدؽ العطايا واليبات عمى األمراء بمناسبة ىذا التنصيب ،الحكـ في "تبريز"

 : السلطانيتتشييذ هذينت  ثانيًا: 
في  ،ـ1304ىػ/704منذ عاـ ،”مطانيةالس“في بناء مدينة  "أولجايتو"لقد شرع  
، وىو موضع يقع شماؿ غربي العراؽ (35)"الذي يسميو المغوؿ " قنغور آالنؾالمكاف 
، ( 38)"أبير"، وتسعة فراسخ مف (37)"زنجاف"مسافة خمسة فراسخ مف  عمى ،(36)العجمي

 . االبمدة والقمعة فيي " حيث بنىنؾ قنقور" ال (39)يويسمييا البدليس
محيوانات واألغناـ، فقد ل ومرتع ذي مروجفي مكاف  ”السمطانية“دينة شيدت م 

في طريؽ  ؛، وكاف قادة المغوؿ وجنودىـ ينزلوف في ىذا الموضعتماماً  كانت خربة
يابيـ ب عشر سنوات، ، فأتـ بناءىا في حدود (40)والعكس "ذربيجافيف "العراؽ" و"أذىابيـ وا 

الببلد، وأنشئت بيا كثير مف العمائر  ـ كأحد أعظـ1313ىػ/ 716حيث صارت في سنة
، أي أنو (41)، وتجمع بيا سكاف كثيروف مف كؿ الطبقاتوالمساجد والحمامات واألسواؽ

 . المجتمع تعمر تمؾ المدينة جعؿ جميع عناصر السكاف وطوائؼ
دوف  ، ولكنو توفى(42)"أرغوف خاف"ف الذي فكر في إقامة تمؾ المدينة وقد قيؿ إ 

في أواخر  ،ىو الذي بدأ "غازاف"أف  إلى (44)، بينما يشير عباس إقباؿ(43)أف يحقؽ ذلؾ
اه األجؿ، وفي لوال أنو واف ،، وأنو شرع في تنايذ ذلؾ بالاعؿإقامتيافي التاكير في  ،حياتو

في تشييد ىذه ىو الذي شرع  "غازاف"بأف  ،رأي عباس إقباؿ نني أميؿ إلى؛ فإحقيقة األمر
بعده  وجاء ،ـ1291-1284ىػ/690-ىػ683الذي حكـ ما بيف  "،أرغوف"وليس  ،المدينة

 ومف ،ـ1303ىػ/703" في سنةغازافتوفى " ، وفي حيف(45)"بايدو"ثـ  "كيخاتو"ه أخو 
 . " مباشرةأولجايتو"و ف يميؿ إلى البناء والتشييد، وقد تولى خماًا لنو كاخبلؿ سيرتو نمحظ أ



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 318 

، حولو سور بطوؿ ع الشكؿعمى شكؿ حصف مرب ”السمطانية“ "أولجايتو"شيد  
إلى يسمح ألربعة فرساف بالتحرؾ فوقيا جنبًا  اً وبمغ سمؾ جدرانو اتساع ذراع، ثبلثيف ألؼ

فييا  قمعة ضخمة تشبو المدينة في ضخامتيا، وبنىوأقاـ في منتصؼ المدينة جنب، 
العمارة ، ويعد ىذا الضريح مف أىـ نماذج بنده"ااسو يعرؼ " بقبة شاه خدضريحًا لن

يتباروف في تزييف المدينة، فتمت مف "فارس" و"قزويف" ، وقد بدأ الانانوف (46)لمغوليةا
، (47)وتميزت باألبراج المثمنة ،يمخاني في فف البناءاألسموب اإلتبرز نجازات فنية جديدة إ

شكؿ مربع طوؿ كؿ ضمع  )بأنيا بمدة عمى: ”السمطانية“مدينة  (48)يوقد وصؼ البدليس
 . وليا باب عظيـ وستة عشر برجًا( ،اعذر  ةائخمسممنيا 

 في بنائو  "غازاف"في بنائيا األسموب الذي سار عميو  "أولجايتو" وقد اقتاى 
ساجد زيف أحدىما بالمرمر والصيني، ، فقد أمر ببناء سبعة م”تبريز“" في "شنب غازاف

، وأقاـ (49)انقاهودار السيادة والخ ،ودار الدواء ،ار الشااءمف األبنية كد اوأقاـ فييا كثير 
"، ببغداد" إلقامتو الخاصة، ومدرسة كبيرة عمى غرار المدرسة "المستنصرية" اً قصر 

معانًا (50)مف كؿ حدب وصوب ،وأىؿ البحث والعمـ ،ستدعي إلييا المدرسيف والعمماءا ، وا 
. تـ أنشأ مدينة .إلى ذلؾ بقولو: )( 51)فقد أشار ابف خمدوف ؛”السمطانية“وتاخيمًا في بناء 

أشجار الذىب  بإزائيا بستانًا جعؿ فيووأنشأ  ،واتخذ بيا بيتًا لطياًا بمبف الذىب والاضة
اف والجواري تشبييًا ، وأسكف بو الغمموأجري المبف والعسؿ أنياراً  ،اصوصبثمر المؤلؤ وال

 . مف المبالغة مف مؤرخنا ابف خمدوف ، وفي ذلؾ كثيرلو بالجنة(
حيث ُعرؼ عنو الميؿ إلى – ديدة في البناء والتشييدالش "أولجايتو"ونتيجة لرغبة  
، ، منيا مدينة باسـ "سمطاف آباد وجمجماؿ"”السمطانية“غير  فقد أقاـ عدة مباف   -التعمير
 ،فع أعمدة مدينة أطمؽ عمييا اسـ "سمطاف أباد"ر  "ذربيجاف" إحدى مدف "أموغاف"وفي 

ؼ جامعًا فييا أناؽ عميو أل وبنى"، بغداد"، كما قاـ بتجديد جسر (52)اؼ النيرعمى ضا
 . (53)ـ1311ىػ/711ألؼ درىـ، فى سنة
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، حيث كاف تحت مبالغ طائمة ”السمطانية“بناء عاصمتو  " عمىأولجايتو"لقد أناؽ  
، كما أوفد الرسؿ لجميع مممكةوكؿ مخصصات الواليات التابعة لم ،"غازاف"يديو خزائف 
والانييف مع  ، وجمب أرباب الحرؼعمى الرعيةصيؿ الضرائب والعوائد المقررة الجيات لتح

" بتشييد أولجايتو" اىتماـ ، مما يدلنا عمى مدى(54)مقر اإلنشاء نسائيـ وأوالدىـ إلى
 . عاصمتو وحاضرة مممكتو

ورغبتيـ في التشييد في  ؛"أولجايتو"الدولة في عيد  وقد تجمى اىتماـ رجاؿ 
رشيد الديف فضؿ اهلل "الوزير  :ذلؾ عمىقصورىـ بيا، وخير دليؿ في بناء  ”السمطانية“

ومسجدًا  ،مت ما يقرب مف ألؼ منزؿض ،عمى ناقتو الخاصة ، الذي أقاـ محمة"اليمداني
 ”السمطانية“مدينة  ، مما يوضح مدى رغبتيـ في إظيار(55)ومدرسة ودار لمشااء وخانقاه

نائبًا يتاقد أحواليا  "رشيد الديف" :مدينتو " عمىأولجايتو"، لذا عيف بصورة مبيرة وفاخرة
، (56)األمف واالستقرار بيا، ثـ صيره حاكمًا عمييا ئوف تشييدىا، ويوفر سبؿيسر شيو 

 عدة أبنية ،الخاصة ناقتو عمى ،”السمطانية“في  "تاج الديف عميشاه"كذلؾ شيد الوزير 
 .(57)"أولجايتو" بذلؾ عمى رضى وأقاـ سوقًا لـ ير مثيؿ لو، فحاز

 بمغ عددىـ ، الذي" وزوجاتوأولجايتو"مكانًا لدفف أبناء  ”سمطانيةال“مدينة  تاعتبر 
، فدفنيـ في قمعة ةستة أوالد وأربع بنات، مات معظميـ في سف صغير  ،عشرة أبناء

مف زوجتو  ،"فاطمة خاتوف"، وابنتو "يش خاتوفايمتورم"وعندما توفيت زوجتو  ،”السمطانية“
يما يثـ نقؿ جثمان، "آراف"دفنيما في مدينة  تـ ،ـ1307ىػ/707في سنة ،"قتمغ شاه خاتوف"

 جمع رفات أسرتو" في أولجايتو" ، بناء عمى رغبة(58)بعد تماـ بنائيا ”السمطانية“ إلى
في  "أولجايتو" ناسو بيادفف  التيو  ،والتي أعدىا ليذا الغرض ،”السمطانية“جوار قبتو في ب

 عقب وفاتو ،عيد بيادر شاه"س أبا"أف السمطاف جدير بالذكر و  .(59)ـ1316ىػ/716سنة
مدينة  تـ نقؿ جثمانو إلى، ـ1335أكتوبر 31ىػ/736ربيع األوؿ سنة 13 في
ذلؾ الموضع اسـ  ى، ويطمؽ عم(60)، ودفف في الجامع الذي بناه ليذا الغرض”السمطانية“
 . (61)"شروباز"
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ة التي المجيودات الكبير  رغـبف :ميـ أف نشير في نياية ىذه النقطة إلى أمر والبد 
، وتكميايـ ”تبريز“الحرفييف مف  ووجمب ،وبنائيا ”السمطانية“في تزييف  "أولجايتو"بذليا 

 انيتو مف أولىغدت سمط حتى ،والسعي إلى ازدىار المدينة ،بالترويج عف صناعاتيـ
 ،سعيد فييا بنو أبورغـ استقرار ابفي فترة وجيزة مف الوقت، و  يمخانيةمدف الممالؾ اإل

، فقد فقدت أىميتيا ىذه المكانة لـ يكتب ليا الدواـ ، إال أفضرة لممكو أيضاً ا حاواتخاذى
ـ، وآلت إلى الخراب بالسرعة ناسيا التي 1335ىػ/736ةبعد وفاة أبي سعيد في سن

 .(62)، فخربت وتيدمتبباقي مبانييا األرض "لنؾفسرعاف ما سوى "تيمور  ،ازدىرت بيا
 

 : أوجلايتى وأبي سعيذانيت يف عهذي لسلطاجليىش ا ثالثًا: 
المركز األوؿ الذي تخرج منو  ”السمطانية“أف تكوف مدينة  حرص "أولجايتو" عمى       

 د القيادة العامة لمجيوش إلىاسنإلى إ ؛اعتبلئو العرش لمغزو، فسارع عقبة الجيوش الرئيس
األمير مثؿ  ،وضع تحت قيادتو عددًا كبيرًا مف األمراءثـ  –قطوشاه– "قتمغشاه"األمير 
 ،جيشورأس ، وبذلؾ نظـ (63)غ"إيسف قتم"واألمير  ،"سونج"، واألمير واألمير "فوالء" ،"جوباف"

 . خوض أي معارؾ خارجيةأتـ استعداد ل فأصبح عمىثـ تدرج في إعداد باقي أركانو، 
اقبة ، ومع(64)"ةىرا"العسكرية ىي فتح مدينة  وأوؿ ما يصادفنا مف عممياتو 

 وسجم التينئة عمى -ىذا األخير–نتيجة لعدـ تقديـ الديف كرت"،  حاكميا الممؾ "فخر
جيشو تحت  بإعبلنو الخبلؼ عمى دولتو، وبالتالي جيزفأيقف ، " عمى العرشأولجايتو"

" عمى أبناء ىذا الممؾ أولجايتو"، وفرض ووجيو إلى ىراة فاتحيا ،"دانشمند"قيادة 
، (65)مكانو "اث الديف فخر الديفغي"حيث أقاـ  ،، وتدخؿ في تعييف حاكمياالوصاية

 . يمخانيةاإلوأضحت بذلؾ "ىراة" تابعة إلى الدولة 
– "جيبلف"تجاه منطقة  ،"تويجاأول"في عيد  ،يمخانيةاإللقد خرجت الجيوش  
ويرجع السبب في ذلؾ إلى ما بمغ مسامعو مف أف أىميا عمى مذىب مخالؼ  –(66)كيبلف

 "أولجايتو"جيش  بيف سبعة عشر حاكمًا، وقد قادجيبلف مقسمة ، وكانت لمذىب المسمميف
في  "قتمغشاه"، وقد قتؿ " في عشريف ألااً جوباف"واألمير  ،في أربعيف ألااً  "قتمغشاه"القائد 
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، ومف ثـ خرج (68)أمراء تمؾ المناطؽ معو أسرى مفو  "جوباف"، وعاد (67)ىذه المعركة
التي و  ،رض الجزية عمى حكامياوتمكف مف ف ،"جيبلف" " عمى رأس جيوشو إلىأولجايتو"

التي تشتير بيا ىذه المناطؽ، وخطب باسمو  ،يريةقدرت بكمية كبيرة مف المنسوجات الحر 
 .(69)السكة عمى منابرىا وكتب اسمو كذلؾ عمى

 

 : بسالطني املواليك يف هصر والشام السلطانيتعالقت  رابعًا: 
مع  ،في بداية عيده ،والسبلـ بالود "أولجايتو"في عيد  ”السمطانية“اتسمت عبلقة  

تحولت ىذه العبلقة مف المصالحة إلى ، ثـ سبلطيف المماليؾ في "مصر" و"الشاـ"
يطمب  ،"الناصر محمد بف قبلووف"السمطاف  الحرب، فقد بدأ حكمو بإرساؿ الرسؿ إلى

أو أقميا اثنى عشر  ،ة مدتيا خمسيف عاماً ىدن مح وعقد المعاىدات، واالتااؽ عمىالص
ه أخا ، متيماً العمؿ عمى استقرار شئوف الحكـ تعمير البمداف وفييا يستطيع الطرفاف  ،سنة

وبذلؾ  ،(70)(.. أنو كاف مسممًا في الظاىر كافرًا في الباطفغازاف في إسبلمو بقولو: )
، بسبب " ثبلث مراتالشاـ"لذي ىاجـ ببلد ا "غازاف"غير سياسة أخيو  "أولجايتو"يعتبر 

 . (71)وترحيب السمطاف بيـ "مصر" إلى يمخانييفاإلفرار بعض أمراء 
الوتيرة في عبلقاتو بالمماليؾ، فقد  " لـ تستمر عمى تمؾأولجايتو"ولكف سياسة  

 مف - " الاارييفالشاـ"مف أمراء  اعددفاستقبؿ ، ـ1312ىػ/712غير سياستو في سنة
، منيـ األمير نيةيمخااإلتجاه المممكة  - الممموكي "الناصر محمد بف قبلووف"السمطاف 

مف  (72)أرسؿ ليـ توماف"، فـجماؿ الديف األفر "واألمير  ،"سنقر الزركاشيار "شمس الديف ق
منيـ مدينة إيرانية  ، ثـ أقطع كبلً "سوتاي" ىو أميرًا مغولى تحت قيادة ،استقباليمالجند ال

ياف بتسييؿ األميراف الممموك فوعيف ليـ رواتب كبيرة لمصرؼ منيا، وقد قاـ ىذاليحكميا، 
 . (73)روا األمر عميوويس ،"الشاـ"لغزو ببلد  "أولجايتو"ميمة 

 وزحؼ عمى ،"الرحبة"ونزؿ في  ،"الشاـ" " إلىأولجايتو"فقد زحؼ  ؛ذلؾ وبناء عمى 
 ،، بسبب غبلء األسعار، إال أنو ما لبث أف رحؿ عنيااً قمعتيا وحاصرىا ثبلثة وعشريف يوم

 . (74)المماليؾ أي انتصار عمى فعاد دوف تحقيؽ، ر الخيوؿوموت أكث ،العمؼ والمراعي وقمة
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 -1317ىػ/736 -ىػ717في سنة يمخانيةاإل" حكـ الدولة سعيد أبو" تولى 
ووالده  "غازاف"تخذ سياسة مغايرة تمامًا لمسياسة التي اتبعيا عمو ، فا(75)ـ1335

 ببلدهعاصمة يف أف تسود العبلقات الودية ب "، حيث حرص حرصًا شديدًا عمىجايتو"أول
في العصر الممموكي، وكانت أولى الخطوات التي  ،"الشاـ"و "مصربيف "و  "السمطانية"

سواء مف الناحية السياسية أو  ،عقد معاىدة سبلـ بيف الطرفيف :تبعيا في ىذا الصددا
، وتأميف طرؽ ماحرية التبادؿ التجاري بيني حيث نصت المعاىدة عمى، (76)التجارية
تطور حركة  ، األمر الذي أدى إلىؿ البضائع بسيولة ويسر بيف البمديفونق ،التجارة
 . (77)رة الخارجية بيف الطرفيفالتجا

الحج، حيث ذلؾ في موسـ  وتجمى ،السبلـ والمودة بيف الطرفيفوبالاعؿ فقد ساد  
ألداء  يمخانيةاإل، فخرج كثير مف رعايا يعدوف لو الترتيبات والتجييزات تخذ منو عيداً ا
وقـو  –طبقًا لشروط المعاىدة–أبي سعيد  وسيروا معيـ المحمؿ حامبًل عمـ ،حجيضة الفر 

خانيوف مي، وقد أكد اإل(78)الكثير ما عمييـ مف الذىب والآلليء بالشيء عرفات في وقاة
أف الخروج لمحج يتـ قبؿ و ، خاصة ي تمسكيـ باالحتااؿ بالخروج لتأدية فريضة الحجعم

خرج وفد مف  ،ـ1323أكتوبر ىػ/723فاي شير رمضاف سنة ،اترة مف الوقتموعده ب
 "أرغوف"خت وأ ،"أباقا"مخاف يمنيف ابنة اإل ،يمخانيةاإلالمغوؿ عمى رأسيـ بعض أميرات 

إلي  "مصر"، حيث أقاموا في المصريةالديار  " إلىالعراؽ"مف  ،"أولجايتو"و "غازاف"وعمة 
ؿ ب  بالحااوة والتكريـ مف ق   ستقبموافاحجيج مف بركة الحاج بالقاىرة ، حيف خروج ركب ال

 . (79)وخصص ليـ القصر األبمؽ إلقامتيـ ،"الناصر محمد"السمطاف 
فكاف كثير  ،بتوزيع الصدقات في األراضي الحجازية "سعيد أبو"ىذا ولـ يبخؿ  

أحمد بف "أرسؿ بعثة تحت رياسة  ،ـ1328ىػ/729ؿ "مكة"، فاي سنةالبذؿ والعطاء ألى
والشيخ  ،"زاده الحرباوي"والشيخ  ،"محمد الحويج"ومعو األمير  ،"بف عطياةاألمير مبارؾ 

 المجاوريف عمى ،تومانا مف الذىبالتي بمغت اثني عشر "، لتوزيع الصدقات دانيات"
، بعد ذكر اسـ سمطاف مصر وبالتالي ذكر اسمو عمى منابر الجوامع ومشايخ العرب،

 . (80)"الناصر محمد بف قبلووف"
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د يفي ع ،عدة مشاريع عمرانية في األراضي الحجازية يمخانيةاإلالدولة  شيد رجاؿ 
بمكة المكرمة، لكثرة شكوى  اً "، الذي حار عينجوباف"رأسيـ األمير  "، وعمىأبي سعيد"

طمؽ عمييا المدرسة مدرسة أ "، كما بنىعيف بازاف"، أطمؽ عمييا الحجاج مف قمة الماء
بغداد "وقد عممت ابنتو  "المدينة المنورة"ضريحًا لدفنو في  "جوباف"وأقاـ  ،إليو ةالجوبانية نسب

جوار مقبرة  " إلىالبقيع"، ولكنو دفف في عمى دفنو في مقبرتو ؛"سعيد أبي"زوجة  "خاتوف
بإرساؿ بعض  "تاج الديف عميشاه"كذلؾ قاـ الوزير  .(81)"الحسف بف عمي بف أبي طالب"

 . (82)ليعمقوىا في أستارىا عف حمقتيف مف الذىب المشرفة عبارةالكعبة  إلىاليدايا القيمة 
 أبو"الصمة السياسية بيف الحاكميف  :ومف الحقائؽ التاريخية التي البد مف ذكرىا 

" معو في الناصر محمد"حيث وقؼ  ،"بف المنصور قبلووف الناصر محمد"و "سعيد
وذلؾ بعد  ،"ـببلد الرو "حاكـ  "بف جوباف "تيمورتاشالاتنة التي أحدثيا  القضاء عمى

مدعيًا أنو الميدي المنتظر، وضرب  ،يمخافإعبلف األخير االستقبلؿ بإقميمو عف اإل
 ابنو بجيش " إلىجوباف"، وفي ىذه المرحمة تقدـ األمير الخطبة لو وقراءة موسالعممة با

، إال أف األمير (83)"سعيد أبو"عنو  عاا"، فسمطانيةػ"مكببل باألغبلؿ لم وحممو ،فقبض عميو
، وراسؿ السمطاف "جوباف"بسبب وصوؿ األخبار بمقتؿ األمير  " ثار مرة أخرىتاشتيمور "
استقبؿ بالحااوة في  ، وبالتالي"مصر"المجوء السياسي إلى  اً " ممتمسالناصر محمد"
نوايا اإليمخاف  يوضح لو "لمناصر محمد"أرسؿ رسواًل  "أبا سعيد"، إال أف السمطاف "مصر"

وفرض  ،مصر إال بيدؼ امتبلكيا والسيطرة عمييا ما قدـ إلى تجاه ىذا األمير، وأنو
ف "تيمورتاش"، وا  األمير ، وبناء عميو فقد تشكؾ السمطاف الممموكي مف نوايا (84)ناوذه فييا

 ،"اإلسكندرية"بدليؿ رفضو حكـ مدينة  ،كانت ىذه الشكوؾ ليس ليا دليؿ مف الصحة
وبذلؾ  عرضيا عميو "الناصر محمد"التي و  ،تعد مف أكبر وأىـ المدف المصرية وىي

 "، فتـ خنقو وقطع رأسو وأرسمت إلىمصر"يد سمطاف  وضعت نياية ىذا األمير عمى
طيبة أف العبلقات ال ، وىكذا نرى(85)ـ1328سبتمبر ىػ/728في شواؿ سنة ”السمطانية“

 ووضعت نياية ،لصالح اإليمخاف "الناصر"تدخؿ السمطاف  نتيجة معاىدة السبلـ أدت إلى
 .يمخانيةاإللدولة اسية في اوتطمعاتو السي "جوباف"بف األمير  "تيمورتاش"لؤلمير 
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 : ”السلطانيت“بعض هظاهر احلضارة يف  ًا: خاهس
 :”السمطانية“النظام اإلداري في  -أ    
يعتبر الحاكـ المطمؽ في الذي  ؛رأس النظاـ اإلداري والحكـ اإليمخاف كاف عمى 
مع  بتوليتو ماناً " فر وـردة أف يرسؿ الخاف األعظـ في "قراقا، والذي جرت العممتمكاتو

ومف ثـ يصؿ فرماف  ،، وربما يحدث أف يرفع اإليمخاف لمحكـ لبعض الوقتع والتاجم  الخ  
، مثمما يمخانييفاإل" فينصب ناسو مرة أخرى، وذلؾ في الاترة األولى مف حكـ آف"القا

 " مفقوبيبلي"حيث أرسؿ اإلمبراطور ، (86)" و"أرغوف خاف"أباقاخاف"تولية  حدث أثناء
 تعاليـ "الياسا" :طبؽ في ىذه الحقبة، حيث كاف ييمخانيةاإلفرمانًا بتولية عرش  "قراقوـر"

أف تتولى زوجة الخاف المتوفى إدارة الببلد  :نصت في شأف تولية العرش التي؛ الجنكيزية
تـ ، وي(87)وريمتايمجمس الق تـ االتااؽ عمى تعييف الحاكـ الجديد، ومف ثـ يتـ عقدي حتى

 . االعتراؼ باإليمخاف حاكمًا عمى الببلد
لذي نظـ ا "غازاف"عيد  حتى اإليمخانيةفي وقد استمر ىذا النظاـ معمواًل بو  

 "يمخافإ"بداًل مف  "خاف"اتخذ لقب "، و قراقوـر"الخاف األعظـ في  وترؾ االنتماء إلى ،الببلد
وسار عمييا بداًل  ،(88)"الياسا الغازانيةػ"ما يعرؼ بووضع  –أي الخاضع لمخاف األعظـ –

 . "اسا الجنكيزية"اليمف 
وىو في  ،صمو خبر وفاة أخيوعندما و " فأولجايتو"أما فيما يختص بتولية  

 "ىورقداؽ"، وقائده " الذي كاف يتطمع لمحكـاألفرنؾ"ابف عمو  "، فقد تآمر عمىخراساف"
 ، ثـ استأذف مف الزوجة الكبرى(89)عمييما وقضى ،" المؤيد لؤلفرنؾخراساف"أكبر أمراء 

 االثنيففي يوـ  ،"القوريمتاي"، ومف ثـ عقد مجمس تو في تولية العرشفأيد "غازافػ"ل
وبذلؾ  ،ـ بحضور األمراء وجميع الخواتيف1304يوليوىػ/703منتصؼ ذي الحجة سنة

 . (90)"الصيف"في ببلد  "الخاف األعظـ" تربع عمى العرش دوف الرجوع إلى
فمنحو والية العيد مف بعده،  ،"أولجايتو"خماًا ألبيو  "سعيد أبو"كذلؾ كاف اختيار  

خرج " أولجايتو"وفاة  وعقب .(91)ـ1312ىػ/712منذ سنة ،"خراساف"أسند إليو حكـ إقميـ و 
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استقبمو األمراء ، و ”السمطانية“ إلى "خراساف" مف ،"سعيد أبو"ومعو  ،"األتابؾ سونج"
" وحزامو ومبلبسو أولجايتو"ووضعوا تاج  –قمعة جنوب أذربيجاف- "صايف"د والخواتيف عن
وقدموا والئـ  ”السمطانية“، ثـ دخموا وأعدوا مراسـ العزاء، وبكوا العرش وأسمحتو عمى

وذلؾ  ،في الشراب والطرب وانشغموا ،"سعيد أبو"ثـ بدلوا مبلبس العزاء وتوجوا اء، العز 
 . (92)ـ جموس السمطاف الجديدحسب أحكاـ النجـو في تحديد يو 

 : ـوزارة ــالـ -ب 
ال في خبلفة العباسييف، وكاف ال مقررة القواعد إو لـ تكف الوزارة مقننة القواعد  

ة المغوؿ في شئوف الحكـ واإلدارة، لذا خبر ونتيجة لعدـ  ،كاتباً  الوزير قبؿ ذلؾ يسمى
استوفوا الشروط التي يجب ، وخاصة الارس الذيف اعتمدوا عمى أىؿ الممالؾ المغموبة

شمس الديف "رأسيـ  وعمى ،"نييفيالجو "أسرة  :، ومف ىؤالء الوزراء(93)توافرىا في الوزير
صدر الديف "، و(94)"أحمد تكودار"و "اقا"أبصاحب الديواف في عيدي  "محمد الجويني
 . (95)"كيخاتو"في عيد  "ؽ الخالديزاالر  أحمد بف عبد

 ،"بايدو"عيد  يطمؽ عمى الوزير حتىاستمر منصب صاحب الديواف  
أف يطرح لقب صاحب  "جماؿ الديف الدستجرداني"وزيره  ـ، عندما رأى1294ىػ/694سنة

ثـ  ،"غازاف"ىذا الوزير شيريف في عيد  ، ويختار لقب "الوزير"، وقد تولىالديواف جانباً 
ديف أحمد صدر ال"بداًل منو  ، وتولىعنو" نوروز"عزلو وقتمو بسبب عدـ رضا األمير 

 . (96)"الخالدي الزنجاني
وذلؾ ، " عمى تولية منصب الوزارة لوزيريفغازاف"وقد جرت العادة منذ عيد  

مف تدخؿ األمراء في شئوف الببلد، وحتى يكوف كؿ واحد  ، ولمحدالتساع رقعة الدولة
 اتساعف زاد م، و النظاـ آثار النزاع بيف الوزيريف، إال أف ىذا منيما رقيبًا عمى عمؿ اآلخر

عيف  ما حدث عندما :ذلؾ الارقة واالنقساـ بيف المرؤوسيف، ومف أبرز األمثمة عمى
، وسارت (97)"رشيد الديف"ومعو خواجة  ،"سعد الديف محمد الساوجي"الخواجة  "غازاف"

 إلى أف ، كما استمر الوزيراف في منصبييما في عيد "أولجايتو"،أمور الوزارة عمى ما يراـ
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ئة في مقابؿ خمسم ،"رشيد الديف"بتحريض جماعة مف نوابو لمكيد لموزير  "فسعد الدي"قاـ 
"، أولجايتو"تـ التحقيؽ معيـ بمعرفة السمطاف ف ،توماف، إال أف المكيدة بانت خيوطيا

 . (98)وأعوانو "سعد الديف"إعداـ الوزير ب وانتيت
عميشاه "عو خواجة وأشرؾ م ،"رشيد الديف" " تدبير الوزارة إلىأولجايتو"وبذلؾ أسند  
 "، إلى أف قرر "رشيد الديف" اعتزاؿأبي سعيد"عيد  ا في الوزارة حتى، وقد استمر "الجيبلني
 محاولة إقناعو بالعودة إلىأمير األمراء في  "جوباف"، وقد تدخؿ األمير (99)منصبو
ف ، بالتعاو "أولجايتو"، إال أف السمطاف قتمو بتيمة أنو دس السـ كطبيب لمسمطاف منصبو

، وذلؾ في جمادي األولى الذي كاف يعمؿ ساقيًا في مجالس السمطاف "إبراىيـ"مع ابنو 
 . (100)ـ1318يونيوىػ/718سنة

، ، بعد أف انارد بإدارة الببلدـ1323ىػ/724" في سنةتاج الديف عميشاه" توفى 
مف ثـ ، و وأوقؼ عمييا أوقافًا كثيرة ،أربطةمنيا مدارس وخوانؽ و  ؛وأقاـ عدة أبنية فاخرة

، فعزليما ودخبل في خصومة كبيرة ،تنازعا معاف المذي "شاهيعم"ابني  " إلىأبو سعيد"أسند 
 . (101)، مع مصادرة جميع أمواليما وممتمكاتيماييماالسمطاف مف منصب

و ، ولقب"ركف الديف صايف" :في منصب الوزارة "سعيد أبو" وبناء عمى ذلؾ ولى 
ثـ  ،"خراساف" معو إلى اصطحابو، بعد "جوباف"مير يد األ بمقب الزاىد، ولكنو عزؿ عمى

 . (102)قتمو في مدينة ىراة
، "أبي سعيد"مف أىـ وزراء  بف رشيد الديف اليمداني" غياث الديف محمد" ويعد 

" غياث الديف"، ولكف "خراساف"مف أعياف  "عبلء الديف محمد"الذي شاركو في الوزارة 
غياث "، وقد اىتـ " ديواف االستيااءبلء الديفع" انارد بيذا المنصب، حيث أسند إلى

 ،تيمنًا باسمو "المدرسة الغياثيةػ"، سميت ب”تبريز“فأقاـ مدرسة في  ،بالتشييد والبناء "الديف
 "مواقؼ وفوائد غياثية"، مثؿ كتاب ة كتبًا قيمة ورسائؿ مايدة باسمووألؼ عمماء الاتر 

 .(103)"فخر العمماء القاضي عضد الديف اإليجيػ"ل
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 : والة ـالــ - ج
لمساندتيـ في إدارة  ،ـفي ممتمكاتي اىتـ اإليمخانيوف بتعييف والة عمى األقاليـ الكبرى

، فكاف يعيف أحد أفراد البيت "خراساف"ـ يإقم شئوف الحكـ، وكاف تركيزىـ األكبر عمى
لديف عز ا" " مع تاويض الوزارة إلىفيتوبس"عيف أخاه " أباقا"أف  ، فنرىاإليمخاني لذلؾ

أرغوف "وفي عيد  ،(104)هحكميا في عيد "أرغوف"األمير  " إلىأحمد تكودار"، كما أسند "طاىر
، مع تعييف األمير "قومس"و "مازندراف"و "خراساف" " حاكمًا عمىغازاف"أرسؿ ابنو  "خاف

 . (105)، وكانت الرسؿ تتردد دائمًا بينيماعمييا أتابكاً  "نوروز"، واألمير " مساعدًا لونشويك"
نائبًا عف  "خراساف"حكـ  –قبؿ تولية الحكـ– "أولجايتو"األمير  كذلؾ أسند إلى

" حكميا، الذي أبي سعيد"ابنو الصغير  ، وعند وصولو لمعرش أسند إلى(106)"غازاف"أخيو 
، وأوفد مجموعة مف عميو أتابكاً  "سونج"األمير  وولى ،لـ يتجاوز عمره اإلثنى عشرة سنة

، وقد خرج "خراساف"لئلقامة معو في  ،اد تتاؽ أعمارىـ مع عمر األميرأبناء األمراء والقو 
 ،(107)ـ1313ىػ/713في سنة، وذلؾ " لتوديعوأبير"مدينة  إلى ”السمطانية“مف  "أولجايتو"

 مف أمراء ،"قوشجي"بف األمير  "شيخ عمي"العرش رفع األمير  "سعيد أبو" وعند تولي
 . (108)ـ1329ىػ/730"، في سنةفخراسا"إقميـ  عمى ،يمخانيةاألسرة األ

 ،"سوالميشو  بالتو" " التي أسندت إلىببلد الروـ"فمنيا  ،باقي أقاليـ اإليمخانةأما 
بف األمير  "تيمورتاش"في حكميا األمير  "سعيد أبو"، وأرسؿ (109)"غازاف خاف"في عيد 

األمراء  ، ونتيجة إلغواء بعض" وزيرًا لوالديفجبلؿ الديف بف رشيد "، وجعؿ "جوباف"
"، وأعمف ميدي آخر الزمافؾ العممة باسمو، وتمقب بػ"غتر بقوتو وسفقد ا ،"تاشػ"تيمور ل

أعاده و  ،بجيش فقبض عميو "جوباف"ه ، وبالتالي خرج إليو أبو اإليمخانيةاناصالو عف 
 . (110)اإليمخاف عنو إكرامًا لوالده مكببًل باألغبلؿ، فعاى ”السمطانية“عاصمة مل

فقد عيف  ،اإليمخانيةمة في وىي مف الواليات المي ،"بكر ديار"أما عف والية 
، وفي (111)"حمد اهلل مستوفي القزويني"المؤرخ  "قزويف" "، وعمىإيرنجيف"عمييا األمير 
ابنو األمير  وتولى ،"سوتاي"األمير  "ديار بكر"حكـ  " تولىأبي سعيد"عيد السمطاف 
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 "فارس"و "فأصايا" "تاش" عمىألمير ، وا"خبلط"و "يةنأرم" " عمىطغاي بف سوتاي"
 .(112)"فارس"حكـ ببلد  "اناؽ مسافر"منح األمير  ـ1333/ىػ734"، وفي سنةكرماف"و

 : ”السمطانية“الحالة االجتماعية في العاصمة  -د     
 ”السمطانية“في عاصمتو  ،جمب جميع عناصر وطبقات المجتمع" بأولجايتو" قاـ 

ىـ وأوالدىـ نساء يـمعواستقدـ  ،الحرؼ والانييفأرباب  ، فضبًل عفعند بنائيا
 . (113)لتعميرىا

المغوؿ والترؾ والارس مف أىـ العناصر  يعد :”السمطانية“عناصر المجتمع في  - 1
فصارت بينيـ  ،لمصاىرات، الذيف اختمط بعضيـ ببعض نتيجة ا”السمطانية“السكانية في 
 اإليمخانيةغوؿ في شئوف ؿ عناصر المتدخ عمى( 114)، وقد أكد فؤاد الصيادصبلت وثيقة

في .. أمراء المغوؿ يتدخموف دائمًا ) اس أنيـ العنصر الغالب في الببلد، بقولو:سعمى أ
رصوف عمى أف يظؿ ويح ،، ويمموف عميو إرادتيـوعمؿ الوزير خاصة ،شئوف الببلد

 ـ فيألعوبة في أيدييـ، وأداة طيعة لتحقيؽ مآربيـ(. معتمديف في ذلؾ عمى أحقيتي
 . بصاتيـ مف األسرة الحاكمة ،والحكـاإلدارة 

خوفًا مف  ،نضباطبأنيـ في غاية اال ”السمطانية“تصؼ جنود المغوؿ في ا
 ، وانتشر األمف(115)التعرض لمجيش ؤ أحد منيـ عمىلـ يجر  "، حتىالياسا"عقابات 

المياـ وكانت الطاعة العمياء لقيادتيـ مف أىـ  ،واالستقرار وأصبح صاة مف صااتيـ
 انضـ إلى "؛مازندراف" " إلىفندار" قائده "دأولجايتو"، فعندما سير ئيسية في حياتيـالر 

" نوروز"، كذلؾ عندما ثار القائد (116)صاوفو عشرة آالؼ جندي كاف أكثرىـ مف المغوؿ
عدد  "جوباف"، وأطاع األمير (117)د المغوؿو انضـ إليو العديد مف الجن ؛"غازاف" عمى

"، القاجاؽ"صاحب مغوؿ  "األوزبؾ"و لحرب يتوج أثناء ،مف الجنود المغوؿ اً عشريف ألا
 .  (118)ببلد اإليمخاف وأحضر األسرى منيـ إلى ،بو نزؿ اليزيمةوأ

العناصر أصحاب الحضارة العريقة منذ  وافقد مثم ؛”السمطانية“الارس في  أما عف
فقد  لوجود المغة الاارسية ر التأليؼ، ونتيجةالذي ساعد في استمراالعنصر  ىـ، و القدـ
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، األمر ية بيا، مما دفع الكثير إلى إجادتيا واالطبلع عمى مؤلااتيـألات القصائد الشعر 
، حيث عاش ”السمطانية“بالثقافة في  االرتقاءالذي يوضح دور العناصر الاارسية في 

لوسائؿ اإلدارة  ارىـوافتق ،، وذلؾ نظرًا لبداوة المغوؿيد مف الموظايف والكتاب كالوزراءالعد
 . (119)"رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني"منيـ الوزير  لية، ونرىالنواحي الما واإلشراؼ عمى

 ،”السمطانية“األتراؾ فقد مثموا عنصرًا مف أىـ عناصر السكاف في  أما عف
، مثؿ قبائؿ اإليمخانيةرىـ بصورة واضحة بعد انضماميـ إلى الجيوش وظير دو 
، كمغة لمتأليؼ ي مجتمع المغوؿنتشار فىنا بدأت المغة التركية في االمف ، و (120)التاجيؾ

، وفي الدواويف الحكومية، وقد بمغ تأثرىـ إلى أف باتوا ال يكادوف يعوف المغة المغولية
تناؽ اإليمخائييف الديف خاصة بعد اعو  ،وصارت المغة التركية لساف الببلط والمجتمع معاً 

لمغولي، وذلؾ التركي ا لبلستيطاف المركز الرئيس ”السمطانية“، فأصبحت اإلسبلمي
 . (121)وحاضرتيا اإليمخانية قوة ربصاتيا مق

 :  ”السمطانية“الطوائف الدينية في مدينة  -2
مف المسمميف سنة وشيعة  ،ةبالعديد مف الطوائؼ الديني ”السمطانية“حامت  
، وأقيمت الدينيةالـ البارزة بيف الطوائؼ ، حيث أصبح التصوؼ مف المعومتصوفة

 . ”السمطانية“أىؿ الذمة في مدينة  لدولة، باإلضافة إلىالخانقاوات في ا
، فكاف اإلسبلـ عمى مذىب السنة ”السمطانية“اعتنؽ كثير مف سكاف  :أهل السنة –أ 
" في بداية حياتو اإلسبلـ أولجايتو"، كما اعتنؽ (122)مسممًا عمى المذىب الشافعي "غازاف"

 "محمداً بػ" ليو العرش بثبلثة أياـ وتسمى، فقد أعمف إسبلمو عقب تو حنايعمى المذىب ال
جماؿ "، حيث زيف لو الاقيو ، ثـ تحوؿ إلى المذىب الشيعي(123)"غياث الديفػ"وتمقب ب

 . (124)غيره مف المذاىب " مذىب الروافض، وفضمو عمىالديف بف مطير
العممة في عيده  ونقش عمى " اإلسبلـ عمى المذىب الحناي،سعيد أبو"اعتنؽ كذلؾ  

رب في أياـ دولة السمطاف ضفكانت عممتو عمى وجييا: " ،الراشديف األربعةأسماء الخمااء 
 . (125)بكر وعمر وعمي ، أبواألعظـ أبي سعيد خمد اهلل ممكو، وعمى الظير ال إلو إال اهلل
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يد في ع ،الشافعية وأئمة الحناية ئمةألقد برزت المناظرات المذىبية بيف  
 قاضي قضاةك" الممؾ المراغي الديف عبد لشيخ "نظاـا ، فبرز”السمطانية“في  ،"لجايتوو أ"

رشيد "ؼ الوزير ، ووق(126)"صدر جياف البخاري الحناي"والشيخ اإلماـ  ،الشافعية فييا
سيؼ الديف عمي بف محمد "وشاركيـ في المناظرة الشيخ  ،جانب أئمة الشافعية " إلىالديف

" مف اهلل محمد العبيدلي الارغاني عبد"، وكذلؾ كاف قاضي القضاة (127)"عيالرفاعي الشاف
وشرح  ،"ة"شرح الغاي، مثؿ أمير شيوخ الاقو الشافعي، ولو مؤلاات في شرح المذىب

 . (128)ـ1342ىػ/743 المتوفى سنة "ناصر الديف البيضاوي"القاضي 
ػ"ابف ل "شرح األصوؿ"منيا  ،ىذا وقد تـ تأليؼ العديد مف المؤلاات المذىبية 
 .  (129)"ف مسعودػ"إلماـ قطب الديف محمد الشيزاري بل "شراؽحكمة اإلرح "ش، والحاجب"
، حيث شيد ”السمطانية“انتشار المدارس الاقيية في  وال ياوتنا أف نشير إلى 

"، استدعى إلييا بغداد"في  "المدرسة المستنصرية"غرار  " مدرسة كبيرة عمىأولجايتو"
ألؼ منزؿ  ”السمطانية”في محمتو ب "رشيد الديف"، كما شيد الوزير والعمماء المدرسيف

رفيعة مف  " أبنيةعميشاه، وأقاـ الوزير "(130)لمشااء اً ومسجدًا ومدرسة لممذىب الشافعي ودار 
 "غياث الديف محمد"، وشيد الوزير وأوقؼ عمييا األوقاؼ ،وانؽ ومساجدمدارس وخ

وجعميا لتدريس  ،وأوقؼ عمييا مزارع ،"لمدرسة الغياثيةاػ"ب سميت ”تبريز“مدرستو في 
 . (131)المذاىب الاقيية األربعة

 : ”السمطانية“طائفة الشيعة في  -ب
، وآؿ بيتو -كـر اهلل وجيو –" عمي بف أبي طالب"ع ولمخمياة لـ تنقطع الدعوة لمتشي 

، (132)بف بطوطة، والمدرسة التي شاىدىا الوجود النجؼ األشرؼ بيا ،ي العراؽخاصة فو 
 في المجتمع اإليمخاني .  "أولجايتو"ع في عيد وتحدث عنيا، كما ارتاع شأف فقياء التشي

" بخش بايجو"طرمطاز بف يد األمير  " لممذىب الشيعي عمىأولجايتو"عتناؽ وبا 
ونشأ بيف صاوؼ  ،، واتصؼ بالجراءة والمباقة في الحديث"غازاف"في ببلط  الذي تربى

وزىده في باقي المذاىب  ،ىذا المذىب "أولجايتوػ"، والذي زيف ل"الري"نة الشيعة في مدي
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 ،"تاج الديف األوجي"رأسيـ  وعمى ،، والذي انضـ إليو بعض أئمة الشيعة(133)الاقيية
– "عمي"، وزار مشيد اإلماـ فماؿ اإليمخاف إلى الشيعة، (134)"جماؿ الديف مطير الحمي"و

، وبناء عمى ذلؾ (135)لو اً ثني عشرية مذىباالتخذ مف مذىب ، وابػ"العراؽ" -كـر اهلل وجيو
 "جوباف"فيما عدا األميريف  ،، فتبعو أعداد كبيرة منيـفقد اقتدى األمراء والجنود بسمطانيـ

" إلى األقاليـ التابعة أولجايتو"، وكتب ىبيما السنيمذ المذيف استمرا عمى ،"ف قتمغ"ايسو
"، وىدد أصاياف"و "شيراز"و "بغداد"متنع عف ذلؾ أىؿ الدولتو يأمرىـ باعتناؽ التشيع، ف

 . (136)الجمعة عما ىو معتاد ف ىو غير في خطبةالمسجد بالقتؿ إ ف خطيبالبغداديو 
سقاط أسماء الخمااء الثبلثة " فرمانًا باأولجايتو"فقد أصدر اإليمخاف  ؛وزيادة في األمر 

مف خطبة الجمعة عمى  ،الصحابة وسائر -" رضي اهلل عنيـعثماف"و "عمر"و "أبي بكر"–
وأسماء األئمة األثني  -كـر اهلل وجيو–" عمي بف أبي طالب"يذكر إال اسـ  ، والمنابر مممكتو

قد أصدر أوامره بإنشاء ، و (137)"ر العمؿخي ضاؼ في األذاف عبارة "حي عمى، وأعشر
أينما ذىب  طوؼ مع الجيشمف خيـ ت ،"المدرسة السيارة"باسـ  ،في معسكره مدرسة أخرى
جانب المدرسة الخاصة بالتشيع في  إلى ،ائاة مف كبار عمماء الاقوط وتحرؾ، معيـ

 . (138)، واجتمع عمييـ مائتا تمميذتي عمؿ فييا ستوف معممًا ومدرساً ال ،”السمطانية“
صراره عمى ،مف مبالغة "أولجايتو" في تشيعووبالرغـ   أنو  ، إاله في دولتونشر  وا 

ااء الراشديف ، حيث أصدر فرمانًا بإعادة ذكر أسماء الخمخير عف ذلؾعدؿ في أيامو األ
، " رفضوا ىذا المذىبإيراف"أف أغمبية سكاف  في خطبة الجمعة وعمى السكة، عندما رأى

 . (139)نقيب األشراؼ العموييف "تاج الديف" وتدخؿ بعض قضاة الحنابمة في قتؿ
 :  ”السمطانية“طائفة المتصوفة في  –ج 

، حيث بدأ بوجو خاص ”السمطانية”و ،بوجو عاـ اإليمخانيةالتصوؼ في  انتشر 
 ،والرحمةخصالو السمحة والميف  خصوصًا لميؿ الناس إلى ،تد ويتزايدالتيار الصوفي يش

أف و خاصة ، في سمكو االندراج مـ الذي ظير عمى الدراويش، فأقبؿ الناس عمىوالح
 . والعزوؼ عف الدنيا ،كينةوؼ بث فييـ الشعور باألماف والرضى والسالتص
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"، أذربيجاف"و ”السمطانية“أتبع انتشار التصوؼ إنشاء الخانقاوات والزوايا في  
نشأ خانقاه وسبعة مساجد " أأولجايتو"، فاي عيد وربطت األوقاؼ لمصرؼ عمى ساكنييا

ناقتو  خانقاه عمى ”السمطانية”ػفي محمتو ب "الديف"رشيد ، وشيد وزيره ”السمطانية“في 
" خانقاه جوباف"، وشيد األمير ”السمطانية“خانقاه في  "سعيد أبو". كما أقاـ (140)الخاصة

 ؛مخافي، وعندما حدث الخبلؼ بينو وبيف اإلكثيرة اً قتو الخاصة وخصص ليا أوقافنا عمى
 "أبا، إال أف توزال" في التدخؿ إلركف الممة والديف عبلء الدولة"وسط شيخ الخانقاه الشيخ 

مدارس وخوانؽ   ”السمطانية“في  "عميشاه"، كذلؾ شيد الوزير (141)ذلؾ رفض "سعيد
وفيف، يا بأمر طبقة المتصاىتماـ الدولة ورجال ، مما يدؿ عمى(142)وأربطة ومساجد

 .ببذخ كبيرعمييـ  نااؽواإل
 أهل الذمة :  –د 

 ، خاصةاإليمخانية" في عيد الدولة النساطرة"زداد ناوذ وسيطرة المسيحييف مف ا 
، متأثرًا في ذلؾ بأمو المسيحية الديانة "، الذي رفع مف قدر ىذه الطائاةأباقاخاف"في عيد 
، وعقد مع الغرب األوربي المعاىدات لضرب المماليؾ في (143)"دوقوزخاتوف"السيدة 

فيما عدا  ،رائبرجاؿ الديف مف الض "، إال أنو في حقيقة األمر قد أعاىالشاـ"و "مصر"
يـ نوأمف ليـ حرية التبشير بدي ،"النساطرة"و "اليعاقبة"، وجدد كنائس درجاؿ الديف الييو 

 . (144)ونشاطيـ الدعوي في عيده
، "أبي سعيد"دورًا بارزًا في عيد  ، لعب النصارى”السمطانية“وبعد بناء مدينة  

فتتاحيا، ـ با1318ىػ/718البابا في سنةقاـ  ، التيعوه بإنشاء كنيسة في عاصمتوأقن حتى
لتولي أسقاية  "فرانسوا دوبيروز" حد القساوسة ويدعى، وأوفد أى مرسـو إيمخانيبمقتض

ـ، ثـ خماو 1323ىػ/724يا، وظؿ ىذا القس في منصبو حتى سنةيف فيالرعايا المسيحي
ولـ يعد ليـ ناس المكانة ، بعد ذلؾ اإليمخانيةذ النصاري في ، ولكف قؿ ناو قس آخر
 . (145)السابقة
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وشد الزنار في  ،ييود ونصارى بمبس الغيارأىؿ الذمة مف  "دسعي أبو"وقد ألـز  
، ليتميزوا في ممبسيـ عف باقي أوساطيـ، ووضع خرقو صاراء الموف عمى عمائـ الييود

 قد وصمت إلى أعمى اإليمخانيةف مكانة الييود في العمـ بأ ، مع”السمطانية“في الطوائؼ 
وىو طبيب القصر  ،زارتوييود في و الذي استعاف بأحد ال "أرغوف خاف"مكانة في عيد 

جنسو المناصب الرئيسية في الدولة، ورفعيـ بني  "، الذي ما لبث أف أسند إلىسعد الدولة"
ولعدـ اندماج الييود في المجتمع، فقد ثارت  ،(146)عمى المسمميف الذيف أبغضوا معاممتو

 (148)ولقد أشار اليوساي، (147)متو ونيبت دور الييود ودكاكينيـالرعية عمى ىذا الوزير وقت
، وذلؾ في "بغداد"، منيـ حاخاـ الييود في د مف الييود في الديف اإلسبلميدخوؿ عد إلى

 . ـ1335ىػ/736" في سنةأبي سعيد"أواخر عيد 
 : ”السمطانية“وسائل التسمية في  -3

ف و مجالس الطرب والغناء مف وسائؿ الترفيو والتسمية التي مارسيا اإليمخاني تعد 
د أفرد الوزير نظاـ الممؾ فق ؛، وألىمية مجالس الغناء والشرابصةمجالسيـ الخافي 

كثار مف أنو ليس لمسمطاف أفضؿ مف اإل مشيرًا إلى ،فصبل في كتابوليا  (149)الطوسي
ًا .. وال مار مف حضور الندماء في ونسقًا معينجالس، وأف ليذه المجالس نظامًا عقد الم

الخواجو " ر ىذه المجالس ومعو نديمو المسمىيحض "سعيد أبو"، لذا كاف تمؾ المجالس
تمامًا بارزًا بالندماء الذيف عمى عمـ بضرب السبلطيف اى ، كما أعطى(150)"ؼيالمط عبد

 ،النديـ أف يدبر كؿ ما يمـز لمشراب والميو والنزىة الوتر ومعرفة الغناء، فكاف عمى
 . (151)فورحبلت الصيد والصولجا

بف الوزير  "عز الديف إبراىيـ"، ىو " لمجالسو ساقيًا خاصًا بوعيدس أبو"وقد اتخذ  
عف  (153)، وقد تحدث ابف بطوطة(152)الذي امتاز بجماؿ الوجو والصوت ،"رشيد الديف"

في ساينة  ،"دجمة"واستمتاعو بالطرب والغناء في نير  وتنزىمجالس الطرب في عيده و 
اف بيما أىؿ الطرب ي" أخر شيارتاف"وتحيط بو ، يو األمراءيد"، وبيف الشيارة" خاياة تسمى

بالغناء والميو والطرب في مجالسو، وكاف لو موىبة شغوفًا  "سعيد أبو"، فقد كاف والغناء
 . ومصناات عديدة في فف الموسيقى ،فذة في العزؼ عمى العود
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، وىو ىذا إلى جانب اإلكثار مف رحبلت الصيد، في أوقات معمومة في العاـ 
الرجاؿ  ، وعمى(154)منيا الايد والسبع والكبلب ،عروفةولمصيد حيواناتو الم ،فصؿ الربيع
رساؿ جماعة خارج الناحية التي يزمع  المصاحبيف لموكب الصيد اإلعداد لحشر الصيد، وا 

 . (155)الصيد بيا ليذا الغرض
 "غازاف"، فكاف في فصؿ الربيع لمصيد يمخانييفاإلخروج  لقد جرت العادة عمى 
برحبلت الصيد في نواحي  "أولجايتو"، وقد أولع (156)لحمةي قوساف وأعماؿ ايتصيد ف

، وكثيرًا ما ”السمطانية“ ، وقد توفى في آخر رحبلتو لمصيد، ونقؿ جثمانو إلى”السمطانية“
، ىذا وقد جرت العادة عمى ”السمطانية”ػب "أوجاف"رحبلت الصيد في  " إلىسعيد أبو"ذىب 

"، الذي أبي سعيد"في عيد  "جوباف"، مثؿ األمير ذه الرحبلتخروج كبار رجاؿ الدولة لي
الذي كاف يخرج لمصيد في منطقة  "أيسف قتمغ"، األمير "ذربيجافكاف يتصيد في نواحي "أ

 . (157)”السمطانية“ "، وقد توفى في آخر رحبلتو ونقؿ جثمانو إلىآراف"
يقضوف  ،ر لمصيايـمكانًا لمشتاىـ وآخ يمخانييفاإلاتخاذ  كما جرت العادة عمى 

ه في يقضي شتاء "أولجايتو"، فكاف ”السمطانية“فيو ىذيف الاصميف بعيدًا عف العاصمة 
سمطانية في بداية ، ويعود لم"أذربيجاف"حدود  عمى "موغاي"أو في مدينة  ،"بغداد"

، وقد (159)"بغداد"ه في اء" وشتأوجاف"يقضي صياو في  "سعيد أبو"، بينما كاف (158)الربيع
" لقضاء فصؿ أوجاف" إلى ،ـ1324ىػ/724نة س ،في نياية أيامو "عميشاه"الوزير  خرج

 . (160)، ودفف في مسجده المعد لذلؾالصيؼ ىناؾ، فتوفى ونقؿ جثمانو إلى العاصمة
يد موروثة عدة عادات وتقال :يمخانيوفمظاىر االجتماعية التي مارسيا اإلومف ال 

 ،لخاف تغمؽ الطرؽمنيا أنو عند وفاة ا ،دة عادات، فقد مارسوا عمف أياـ المغوؿ األولى
 . (161)ال ينتقؿ أي مخموؽ مف مكاف إلى آخروتصدر األوامر بأ

ربيات إلرضاعيـ واالىتماـ م العادة بإعطاء أطااليـ الرضع إلى كما جرت 
، كما (162)يفلبعولتيف بأف يقربوا من فال يسمحبأتمؾ المربيات  ، وقد اشترطوا عمىبشأنيـ
غ الطاؿ ، وعند بمو مو فنوف القتاؿ والعموـ المختماةد لمطاؿ الرضيع أتابؾ لتربيتو وتعمييحد
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الذي اجتمعت  "أبي سعيدػ"، مثمما حدث لسف الخامسة مف العمر تقاـ لو احتاالية كبيرة
ووجيوا ىذا  ،بوه حصاناً ركوأ ،" األتابؾسونج"واألمير  ،كؿ الخواتيف واألبناء واألمراء

 . (163)و وظيرهيوج لمبف المخثر عمىمف ا اً قدحاحية الشرؽ، وسكبوا الحصاف إلى ن
جبلاًل  :وقد جرت في مراسـ العزاء  نزع الريش مف قبلنس الحاضريف، احترامًا وا 

وأسمحتو فوؽ  وامو ومبلبسلممتوفى، ىذا إلى جانب وضع تاج اإليمخاف المتوفى وحز 
 . (164)ء والنواح عمى المتوفى، ولبس مبلبس الحداد، واألخذ في البكاكرسي العرش

 :  ”السمطانية“في العاصمة  اإليمخانيةالمرأة  -4
دورًا بارزًا في الحياة السياسية، ووصمت سيدات القصور  اإليمخانيةلعبت المرأة  

عف أمر السمطاف يمخاف يكتب في مراسيمو وفرماناتو: )، فكاف اإلإلى مكانة رفيعة
الذي ال يتـ إال بحضور  –مجمس الشوري– "قوريمتايال" ف، وكف يحضر (165)(والخواتيف

ء في القصر اختيار الحاكـ ، لذا كاف مف حؽ النسااتوف الكبرى الماضمة لدى الحاكـالخ
، وكانت الخاتوف الكبرى يدؽ ليا الطبوؿ (166)العرش الجديد، واألخذ برأييف فيمف يتولى

ذا صحبيف كؿ خاتوف مف  سكره تنزؿاإليمخاف في مع عمى بابيا عقب طبؿ الخاف، وا 
عمميا أصوؿ يكؿ واحدة منيف اإلماـ والمؤذف والقراء ل، ولحدة خواتينو في محمو عمى

 . (167)الديف اإلسبلمي
سواء كف  ،بالنساء، لرغبتيـ في التمتع الزواج بأكثر مف سيدة المغوؿاعتاد  

لجاي قتمغ أو "وىو صغير السف مف السيدة  "سعيد أبو"، فقد تزوج زوجات أو محظيات
" أولجايتو"، وعقد لو "خراساف"والية  ذلؾ أثناء بداية إرسالو إلى، و "زاف"غا ابنة "وفخات

سيدات غير  زوجاتو خمس ، وقد بمغتعمييا بعقد شرعي عمى الطريقة اإلسبلمية
 . (168)المحظيات
كانت "، و جوباف"بنة األمير " ابغداد خاتوف"عشؽ السيدة  " إلىسعيد أبو"ماؿ  ثـ 

ـ، فطمب أف يطمقيا مف 1323ىػ/723في سنة "حسف الجبلئري"زوجة مف األمير مت
يقع نظر  مرأةأف أي ا :"، التي تنص عمىالياسا الجنكيزية"، وذلؾ طبقًا ألحكاـ زوجيا
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، وقد ، وبالتالي تـ تزوجو منيا(169)يمخاف عمييا ويعجب بيا تقدـ إليو عف طيب خاطراإل
"، غياث الديف محمد"، ووثقت عبلقتيا بالوزير صرهظيت بمكانة ومنزلة عالية في قح

أبي "، وساندىا في تمبية طمبيا إلقناع (170)تمبية جميع أوامرىا وتوجيياتيا الذي عمؿ عمى
 وبناء عمى، (171)ازية" في مقبرتو باألراضي الحججموخاف"في دفف أبييا وأخييا  "سعيد

، فقد تزوج عمييا اإليمخاف طمقيا" لمبغداد خاتوف"اإلشاعات التي دارت حوؿ مراسبلت 
السـ لو  "بغداد خاتوف"، فوضعت "دمشؽ خواجة"ابنة األمير  ،"خاتوف دولشاد"مف السيدة 

بقتميا في الحماـ بحربتو، وتركت عدة أياـ   "لؤلؤ"وبالتالي  قاـ األمير  ،في الطعاـ فمات
 . (172)في موضعيا

ببلغ اإليمخاف، بما يشيف و ، لةلقد تدخمت السيدات في التجسس عمى أمراء الدو   ا 
 خاتوف" ابنة المنصور نجـ الديف صاحب مارديف، وزوجة اينعاليـ، فقد قامت السيدة "دأف
بأمر األمير  "سعيد أبا" ، بالتجسس عمى نساء الحـر الممكي، وأخبرت(173)"أولجايتو"
، أمر لت"، وعندما تحقؽ مف حقيقة ما قاطغي خاتوف"وعبلقتو بالسيدة  "دمشؽ خواجة"

"، بمؤلؤ"وغبلـ يعرؼ  "مصر خواجة"، حيث لحؽ بو األمير "خواجة دمشؽ"بقتؿ األمير 
 . (174)ـ1326ىػ/727بوابة القصر في سنة ، فعمقيا عمىاإليمخاف فقتبله وحمبل رأسو إلى

، ؿ في ساحات المعارؾفي الحرب وتقات اإليمخانيةالمرأة ومف الطبيعي أف تشارؾ  
 ، وذلؾ لرغبتو في المحافظةجاتو ومحظياتو في ميداف القتاؿزو حيث يصطحب الخاف 
، فاي أثناء الصراع بيف في ساحة الوغى تشددف مف أزره ، ولكيعمييف مف االعتداءات

الرحيؿ وترؾ "، ناشد اإليمخاف  السيدة "نجمة خاتوف" الرحبة"والمماليؾ في  "أولجايتو"
اعمي مع دوف االشتباؾ ال ،ة الحصارلطوؿ فتر ، لسوء األحواؿ الجوية و المعركةميداف 

 .(175)الجيش الممموكي
 : بالثقافة ناهتمام اإليمخانيو -ثًا:ثال

باعتناقيـ لمديف اإلسبلمي، فأقبموا  اإليمخانيةفي الدولة ارتبطت الحياة الثقافية  
ليـ ، وطبقوا تعالمقائميف عمييا الناقات واألرزاؽ، ورتبوا عمى بناء المدارس والمساجد
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 نظاـ الديف عبد"الشيخ  ،يف قاضي القضاة الشافعييتعريعة اإلسبلمية في القضاء، بالش
كاـ الشريعة مطبقة ، فصارت بذلؾ أح(176)لمباشرة النظر في الخصومات ،"الممؾ المراغي

 . اإليمخانيةفي 
ث الذي يالعموـ الدينية مثؿ عمـ الحد " بتوجيو اىتمامو إلىو"أولجايتفمـ يكتؼ  
رشيد "وشجع  ،(177)ـ1323ىػ/723المتوفى سنة ،"ؽ الاوطرزاالر  لحافظ عبدا"برع فيو 

عدة رسائؿ جمعيا في مصنؼ  ، وأعد لذلؾبعمؿ تاسير آليات القرآف الكريـ لمقياـ "الديف
في  فيالمؤرخوشجع  ،عمـ التاريخ ، بؿ أولى اىتمامو إلى(178)"واحد سماه "التوضيحات

، فكاف نيـ تنافسوا فيما بينيـ عمى تأليؼ الموسوعات التاريخيةببلطو عمى التأريخ، حتى إ
 . (179)عصره يعتبر نيضة جديدة لعمـ التاريخ

ظير العديد مف ونتيجة ليذا االىتماـ مف ق ب ؿ  اإليمخانيوف بتدويف التاريخ، لذا  
، الذي كاف "رشيد الديف فضؿ اهلل اليمذاني"رأسيـ  ، وعمى”السمطانية“المؤرخيف في 

ريخ المغوؿ تسجيؿ تافعمؿ عمى ، فضبًل عف كونو طبيباً  ،والتاريخ معروفًا في مجاؿ العمـ
" غازاف"صنؼ منظومتو الموسوعة في ظؿ رعاية ، و في شكؿ موسوعات كبيرة

، مما يؤكد اىتماميـ بتاريخ أجدادىـ ورغبتيـ في إعبلء شأف األسرة (180)"وتي"أولجاو
وقد أجزؿ  ،(182)تاريخ غازاف"" تاريخيًا خاصًا بو ىو "غازاف"ػ، كما خصص ل(181)المغولية
عمى ناقة الدولة، وقد نشر مؤلااتو  " العطايا واليبات لمؤرخنا ىذا، وعمؿ عمىوتي"أولجا

، كما أمر أف توضع مؤلااتو في بمغت عشر مجمدات تشتمؿ عمى ثبلث آالؼ ورقة
 . (183)طبلع عميياب العمـ االطبل ليسيؿ عمى ”السمطانية“مسجد 

، ولو قصيدة "تاريخ غازاف"مؤلؼ  "شمس الديف كاشي" :ومف مؤرخي تمؾ الاترة 
، (184)"أبي سعيد"في عيد  المتوفى ،"خواجة بياء الديف محمد بف رشيد الديف"في مدح 

زمرة كتاب الوزير  " الذي انضـ إلىحمد اهلل المستوفي"المؤرخ  "أبي سعيد"ومف مؤرخي 
نزىة "و "گزيدهتاريخ "لؼ موسوعتو التاريخية "، وأالديف محمد ث"غياوابنو  "رشيد الديف"

 . (185)"القموب



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 338 

ة صاحب كتاب "تجزي ،"اهلل الشيرازي شياب الديف عبد"جانب المؤرخ  ىذا إلى 
"تاريخ وصاؼ"، وىو مف خمس مجمدات، المعروؼ بكتاب  "األمصار وتزجيو األعصار
، وىذا ـ1327ىػ/728ـ إلى عاـ1258ىػ/656منذ عاـ ،يحتوي عمى تاريخ المغوؿ
 . (186)"تاريخ جيانكشاي" "الجويني"الكتاب بمثابة ذيؿ لكتاب 

باء في تشجيع العمماء واألد "غياث الديف محمد"مع وزيره  "سعيد أبو" لقد تبارى 
، فمقد كاف السمطاف ناسو ورعايتيـ والعمؿ عمى نيضة ورقي القصائد الشعرية ،والشعراء

 " إلىوتي"أولجا، فقد أسند خط جميؿباه اهلل بولو أشعار لطياة، كما ح جيد نظمو،اعرًا يش
فنوف  "أبا سعيد"بأف يعمـ  ،أشير خطاطي العصر ،"شرؼ الديف الخطاط الشيرازي"السيد 

 . (187)الخط وتجويده
، معظميـ مف المسمميف في كذلؾ برز عدد كبير مف أطباء القصر اإليمخاني 

طبيب  " مف االعتماد عمىأرغوف"خبلؼ ما قاـ بو  عمى ،"أبي سعيد"و "وتي"أولجاعيد 
 "موفؽ الديف"و بالطبيب تي"أولجا، استعاف (188)"سعد الدولة األبيري"ييودي في قصره ىو 

 "، الذي عنىرشيد الديف"، ثـ استعاف بوزيره (189)"راف الموصمي"جبلؿ الديف بف الحو
، والتي طمبيا في ”السمطانية“ار الشااء في عناية فائقة بجمب العقاقير واألدوية البلزمة لد

، كذلؾ (190)ف مف مكاتباتووىي الرسالة رقـ اثنيف وأربعي ،"ىمداف"مدينة  مراسبلتو إلى
فيما يتصؿ باألدوية بدار  ،"عبلء الديف ىندو"السيد  رسالة الثامنة عشر التي كتبيا إلىال

 100يوت برعـ البناسج قيمتو ز  ، مثؿوالتي اشتممت عمى عدة زيوت ،ػ"تبريز"الشااء ب
، وزيوت كافور ف  م   20، وزيت برعـ الياسميف ف  م   50، وزيوت برعـ الورد قيمتو ف  م  

 . (191)وغيرىا مف الزيوت ،ف  م   10جودانو 
حاليف بتعميـ خمسة مف طبلب العمـ، الك " إلىرشيد الديف"كذلؾ صدرت أوامر  

، وال (192)لؾ في مستشاي الربع الرشيديييب العيوف، وذيتقنوا صنعة الكحالة وتط حتى
اعتناؽ  عف الطب إلى تحوؿ عدد مف األطباء الييود إلى نشير في ختاـ حديثناأف  ننسى

 . (193)"وتي"أولجاالديف اإلسبلمي في عيد 
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 أهم النتائج المستخمصة من البحث : 
 

" وىي خافسعيد بيادر  أبو"و "وتي"أولجافي عيدي  يمخانييفاإلعاصمة  ”السمطانية“ -1
 . مف أىـ عواصميـ

ب إلييا جميع عناصر وجم ،"أذربيجاف"شماؿ غرب  ”السمطانية“مدينة  "وتي"أولجاشيد  -2
 . وطبقات المجتمع

ت معاىدات في عيد تو"، وتمي"أولجافي عيد  ”السمطانية“خرجت عدة جيوش مف  -3
 . " مع مماليؾ مصرأبي سعيد"

 . ”السمطانية“رأس الجياز اإلداري في  يعتبر اإليمخاف عمى -4

 . وليس وزيرًا واحداً  ،في ناس الوقتتعييف وزيريف  يعتمد عمى ”السمطانية“نظاـ الوزارة في  -5

ييا أحد أفراد التي يعيف ف "خراساف"والية  ،في عيد اإليمخاف ،مف أىـ واليات األقاليـ -6
 . اإليمخانيةاألسرة 

 . فة وأىؿ الذمةومتصو  ، مف سنة وشيعة”السمطانية“تعددت الطوائؼ الدينية في  -7

 . ورحبلت الصيد ،رب والشراب والغناءبمجالس الط "سعيد أبو"خاصة و  ،تمتع اإليمخانيوف -8

 . شئوف الحكـ طبقًا لمياسا، وليا دور في اختيار اإليمخاف الجديد اإليمخانيةتولت المرأة  -9

 "وتياأولج"في عيدي  ،والمحدثيف واألطباءالعديد مف المؤرخيف  ”السمطانية“ضمت  -10
 ."سعيد بوأ"و
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 :شـــــوامــــــــاله
يمخاف كممة مغولية األصؿ، تتكوف مف مقطعيف، أيؿ  بمعنى الخاضع أو التابع إ: كممة اإليمخانية -1

عاصمة الخاف  "قراقرـو"الكممة الخاضع لمحاكـ في  أو المطيع، وخاف بمعني الحاكـ، إذا معنى
أسرة -يمخانييفاإلرؽ اإلسبلمي في عيد الش :المعطي الصياد فؤاد عبدغوؿ )األعظـ مف الم

ـ، 1987ىػ/ 1407، ، جامعة قطرركز الوثائؽ والدراسات اإلنسانيةمنشورات م ،-ىوالكو
 . (28ص

منعًا لمعيف  ،، وسموه تمودرـ1281ىػ/680أولجايتو: الحاكـ رقـ ثمانية مف حكاميـ، ولد سنة  -2
األنساب المشيور بتاريخ معرفة التواريخ و : روضة أولي األلباب في ناكتيبلشريرة والحسد )الا

ىػ/ 1422الكريـ عمي، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، سنة ، ترجمة وتقديـ محمود عبدالبناكتي
وأطمقت عميو اسـ نيقوال  ،مسيحية الديانة فقد عمدتو (؛ ولما كانت أمو499ـ، ص2001

(Saykes: History of Persia,Vol.II, “London,1958”, P. 114) وعندما تزوج مف ؛
حمد وأطمؽ عميو لقب غياث بم مات أقنعتو بدخوؿ الديف اإلسبلمي، فتسمىالنساء المسم حديإ

 -منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات، بيروت، الديف )ابف خمدوف: العبر وديواف المبتدأ والخبر
-ؿ الزماف ؛ العيني: عقد الجماف في تاريخ أى549، ص5ـ، ج1971ىػ/ 1391لبناف، سنة

طبعة دار الكتب والوثائؽ القومية، القاىرة، ، معصر سبلطيف المماليؾ، حققو محمد محمد أميف
لمغاور لو )عباس أولجايتو في المغة المغولية ىي ا ؛ ومعنى(319، ص4ـ، ج2009ىػ/ 1430

إقباؿ: تاريخ إيراف بعد اإلسبلـ، ترجمة محمد عبلء الديف منصور، مراجعة السباعي محمد 
، والسبب (؛ كما أطمؽ عميو اسـ خدابنده476لسباعي، طبعة دار الثقافة و النشر، بالقاىرة، صا

إلى نواحي شيراز  ،يو غازاففر ىاربًا مف أخ ،أرغوف تو بيذا االسـ أنو بعد وفاة والدةفي تسمي
يـ، وقتًا غير قميؿ مع وكرماف، واختمط بالخربندكية والمكاريف، أصحاب البغاؿ والحمير، وأمضى

عوني، راجعو يحيى ، ترجمة محمد عمي فأطمؽ عميو الناس ىذا المقب )البدليسي: شرفنامو
طمؽ وقد أ (؛20، ص2ـ، ج1965نة، سالخشاب، الناشر دار إحياء الكتب العربية، بالقاىرة

رحمة ابف بطوطة المسماة تحاة النظار في بنده بمعنى عبد اهلل )ابف بطوطة: االشيعة عميو اسـ خد
 -األمصار، شرحو وكتب ىوامشو طبلؿ حرب، الطبعة األولى، دار الكتب العممية، بيروت غرائب

إقميـ خراساف في عيد أخيو غازاف،  أولجايتو حكـ (؛ تولى241، صـ1987ىػ/1407لبناف، سنة
شيدي، مقدمة وحواشي حتى وفاة أخيو واعتبلئو العرش )حافظ أبرو: ذيؿ جامع التواريخ ر 

 . (66ىػ.ش، ص1317راف سنةيتي، شركة تضامني عممي، تبيا اوتعميقات خاني
ـ )عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ 1313ىػ/713أبوسعيد بف أولجايتو  تولى حكـ إقميـ خراساف في سنة  -3

افي،أبي ، المجمع الثقالوىاب عموب ، ترجمة عبدمنذ حممة جنكيز خاف حتى قياـ الدولة التيمورية
وقد تعرضت   Sykes: History of Persia, Vol.II, P.115؛320ـ، ص2000ىػ/1420ظبي،

وراء النير، ومف األوزبؾ خاف  في ببلد ما ،تاينية جغفي عيده لعدة ىجمات مف قبؿ خا اإليمخانية
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األمير سونج مف إنزاؿ اليزيمة بيـ  بكوسعيد بمساعدة أتا ، وقد تمكف أبوممؾ صحراء القبجاؽ
  ؛414 -411: الشرؽ اإلسبلمي، صفؤاد الصياد ؛23، ص2)البدليسي: شرفنامو، ج

D'ohsson: Histore des Mongols, depuis techinginz  khan, vol.III, (Amesterdam, 
1834) p.p. 600 – 601).  

في عيد السمطاف عبلء الديف  ،ـالببلد اإلسبلمية وخوارز  اف الذي ىاجـ: حايد جنكيز خىوالكو -4
 -بيروت ،، دار صادراألثير: الكامؿ في التاريخـ )ابف 1220ىػ/617خوارزمشاه وقتمو في سنة

عمي  ؛ الجوزجاني: طبقات ناصري، ترجمة ممكة394، ص12ـ، ج1982ىػ/1402لبناف، سنة
اإلمبراطور  (؛ فعندما اعتمى130-128، ص2ـ، ج2012، سنةلمركز القومي لمترجمةا ،التركي

كبيرة لمزحؼ عمى إيراف وقبلع  جيز حممة عسكرية ،منكوقاآف عرش إمبراطورية المغوؿ في قراقوـر
، ترجمة محمد صادؽ نشأت تاريخ أبناء ىوالكو-يمخانييفاإل-جامع التواريخ : اليمذانياإلسماعيمية )

(؛ وقد تمكف مف 340، ص2، ج2المعطي الصياد، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مجمد وفؤاد عبد
: تاريخ فاتح ـ )الجويني1258ىػ/656نةإسقاط الخبلفة العباسية، وقتؿ الخمياة المستعصـ في س

، المعروؼ بتاريخ جيانكشاي، ترجمة محمد ألتونجي، دار المبلح لمطباعة والنشرالعالـ 
الاداء: المختصر في أخبار البشر، تقديـ حسيف  بو؛ أ363ـ، جمد أوؿ، ص1985ىػ/1405ةسن

؛ 233، ص3ـ، ج1999، القاىرة، سنة، طبعة دار المعارؼمؤنس، تحقيؽ محمد زينيـ محمد عزت
ببلد الشاـ إال   لىولـ يوقؼ تقدمو إ (؛167، ص1عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف، ج :العيني
ادة سيؼ الديف قطز ، وتجييز الجيوش الممموكية بقياقوـر بسبب وفاة أخيو اإلمبراطورقر  إلىعودتو 

، : تاريخ مختصر الدوؿائب ىوالكو في موقعة عيف جالوت )ابف العبريكتبغا ن الذي انتصر عمى
لبناف،  -، بيروت، المطبعة الكاثوليكيةواشيو األب أنطوف صمحاني اليسوعي، الطبعة الثانيةووضع ح

جاني: لجوز ـ في مدينة المراغة )ا1264ىػ/663(؛ وقد توفى ىوالكو في سنة280ـ، ص1958سنة
، ئة السابعةعة في المتجارب الناف: الحوادث الجامعة وال؛ ابف الاوطي205، ص2طبقات ناصري، ج
 .(253ـ، ص2003ىػ/1424لبناف، سنة -ية، بيروت، دار الكتب العممتحقيؽ ميدي المنجـ

تصؼ بالبنية القوية وضخامة الجسـ، وىو في غاية الشجاعة ي ،وجيف التتارييم: اسمو تجنكيز خاف -5
ي وضع ف، وحد القبائؿ المغولية تحت سمطانو وناوذه، وتمقب بجنكيز خاف ،والذكاء

لجنكيزية دستورًا ليذه القبائؿ )الجوزجاني: المصدر السابؽ ، ما يعرؼ بالياسا اـ1206ىػ/603سنة
 .(158 ،116والجزء، ص

 مف أعمر األراضي، وىي مروقصبتيا يا ما وراء النير وغربيا قيستاف، : ببلد مشيورة شرقخراساف -6
الديف والعمـ )القزويني: في رىـ رغبة وأكث ،بلً وأكمميـ عق ،، وأىميا أحسف الناس صورةوأكثرىا خيرات

ـ، 1979ىػ/1399لبناف، سنة  -آثار الببلد وأخبار العباد، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت
 .(361ص
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واؤىا صحي ، مياىيا أعذب المياه وىيا وأكثرىا خيراً بالنواحي وأخص: ببلد واسعة مف أنزه ببلد الرـو -7
اري )القزويني: المصدر السابؽ، وأىميا مسمموف ونص، وطيب، وترابيا أطيب األتربة وأصحيا

 .(530ص
مممكة عظيمة، الغالب ربيجاف ذ، وأ، وىي قصبتيا وأكبر مدنيا”تبريز“شير مدنيا أذربيجاف: مف أ -8

ت أذربيجاف في عيد عمر بف ، وقد فتحةمج قبلع كثيرة، وخيرات واسعة وفواكو اعمييا الجباؿ، وفيي
، ف شعبة الثقاي والي الكوفة )ياقوت الحموي: معجـ البمدافالمغيرة ب بقيادة-رضي اهلل عنو-الخطاب

 .(156، ص1ـ، ج1984ىػ/1404لبناف، سنة-بيروت ،دار صادر
سـ لصقع عظيـ واسع في جية الشماؿ، والنسبة إلييا أرمني، وقيؿ أرمينية الكبرى خبلط : اأرمينية -9

 .(191وي: المصدر السابؽ والجزء، صاقوت الحميونواحييا وأرمينية الصغرى تاميس ونواحييا )
راف وبيا دجمة ، قصبتيا الموصؿ وحالشاـ والعراؽومدف كثيرة بيف  ديار بكر: ناحية ذات قرى -10

 .(368والارات )القزويني: آثار الببلد وأخبار العباد، ص
لغرب، الشرؽ واو ، جيز ىوالكو وقوبيبلي أخواه لغز اطور الدولة المغولية في قراقوـرمبر : إمنكوقاآف -11

 ،، ترجمة حربي أميف سميمافمف بعده خمسة عشر حاكمًا )خواندمير: دستور الوزراءالحكـ  تولى
وصؿ  وقد ؛(325ـ، ص1980عبد المعطي الصياد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سنةتقديـ فؤاد 
مجمس  الذي عقد ،خافوالد جنكيز مف أ سناً  ةأكبر شخصي ،العرش بترشيح مف باتو منكو إلى

ـ تـ تنصيبو ثانيًا في كموراف عمى حسب العادة ، ثـ1249ىػ/647القوريمتاي في األقماؽ سنة
لقاء األحزمة عمى ،المغولية : سع مرات )الجوينياألكتاؼ وركوع األمراء والجنود ت برفع القبلنس وا 

 ؛225تاريخ خمااء جنكيزخاف، ص: جامع التواريخ ؛ اليمذاني149، ص2كشاي، جتاريخ جيان
D'ohsson: Histoire des Mongols, Tom 2, P. 292.  

يكثر فييا ، وىي ذات خير ورخص بادغيس: ناحية تشتمؿ عمى قرى مف أعماؿ ىراة، ومرو الروذ -12
رة في عيد معاوية بف أبي ساياف الرحمف بف سم ، فتحيا عبدشجر اليياطمة، يكثر فييا الرياح
 .(378، ص1)ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج

نت مدينتيا جيا ثـ صارت الييودية، وىي مف نواحي ، وكا: وىي مدينة عظيمة مشيورةأصاياف -13
 .(296تربة وصحة اليواء وعذوبة الماء )القزويني: آثار الببلد، صطيب الب الجبؿ، وتتسـ

عمى  عسكر بيا مرواف بف محمد وىو واؿ   أذربيجاف، مشيورة عظيمة وىي مف : بمدةالمراغة -14
ابو ودواب أصحابو تتمرغ في األرض، فأطمقوا عمييا اسـ المراغة كانت دو ، فأرمينية وأذربيجاف

 (.93، ص5)ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج
 .207عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛253، صالاوطي: الحوادث الجامعةابف  -15
، تاوؽ في جميع أقساـ طوس، لذا اشتير بالطوسي، ونشأ في نصير الديف الطوسي: كاف مف ساوة -16

في مدح ونظـ الشعر بالعربية  ،منيا كتاب أخبلؽ ناصري ،المؤلاات وألؼ العديد مف ،لحكمةا
ـ، ودفف إلى جوار مزار موسى الكاظـ 1273ىػ/672سنة الخمياة المستعصـ العباسي، توفى

كتاب رجاؿ حبيب السير، جمع عبد الحسيف نوائي، ترجمة ىالة حسف محمد بسيوني،  :)خواندمير
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(؛ 183–182ـ، ص2001ىػ/1422ستير جامعة عيف شمس كمية اآلداب، سنةضمف رسالة ماج
لؼ بنو الظاىر خاإال أف ا ،لدفنو نو دفف في المقبرة التي أعدىا الخمياة الناصر العباسيوقد قيؿ إ

؛ ابف الاوطي: الحوادث 304)اليمذاني: جامع التواريخ، صة وصية أبيو ودفنو في أرض الرصاف
 .(269الجامعة، ص

ونقميا إلى مرصد  ،ستااد نصير الديف الطوسي بما كاف في بغداد مف كنوز الكتب القيمةلقد ا -17
المراغة، وذلؾ أثناء إرسالو لمنظر في األوقاؼ بيا، كما استولى عمى العديد مف الكتب مف مدارس 

لبناف،  -ابف كثير: البداية والنياية، الطبعة الثانية، مكتبة المعارؼ، بيروتواسط والبصرة )
 .(242، ص13ـ، ج1990ىػ/1411نةس

بناء عمى أوامر "ىوالكو" لػ"نصير الديف"  باالنتياء مف بناء المرصد في وقت قياسي، فما كاف منو  -18
لبلستعانة بيـ في بناء ىذا  ،إال استدعاء عدد مف عمماء الحكمة والنجـو والكيمياء مف كؿ صوب

اغي"، و"محيي الديف األخبلصي"، و"نجـ المرصد، أمثاؿ "مؤيد الديف عروضي"، و"فخر الديف المر 
مف الباب الرابع  12، 11، 10، 9ترجمة الاصوؿ  -گزيدهالقزويني : تاريخ الديف دبيراف القزويني" )

كمية الدراسات دكتوراه جامعة األزىر حممي أميف الدالي، ضمف رسالة  الممحؽ لمباحثة فتحيةو 
 .(169ـ، ص1994ػ/ى1415قسـ المغة الاارسية، القاىرة،  اإلنسانية

 ـ وساندتو أمو1280-1264ىػ/680-ىػ663، حكـ ما بيف اإليمخانيةأباقاخاف: ىو أوؿ حكاـ  -19
، وىي الزوجة الماضمة ألبيو ىوالكو، وطبقًا ألحكاـ الياسا الجنكيزية فقد آلت "دوقوز خاتوف"السيدة 

، 2، مجمد: جامع التواريخبنائو، وقد أقامت كنيسة في مخيـ األوردو )اليمذانيكبر أألىذه السيدة 
، وتوفى مممكتو إال الشاـ إلىحاوؿ اإليمخاف ضـ ببلد  وقد(؛ 220، ص1ج في  أنو ىـز

 Howorth: History of) ؛83، ص2، ج2ـ )اليمذاني: المصدر السابؽ، مجمد1282ىػ/681سنة
the Mongols, Vol. III, P.270). 

ت أسوار عالية، وفي وسطيا عدة أنيار : مدينة مف أذربيجاف، وىي مدينة عامرة، ذا”تبريز“ -20
 .(13، ص2ساتيف محيطة بيا )ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج، والبجارية

؛ عباس 458؛ البناكتي: تاريخ البناكتي، ص13، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد -21
 ”تبريز“ ـ، ثـ عمى1221ىػ/618؛ لقد أغار المغوؿ عمى المراغة في 219إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص

ؿ وقدـ الكثير مف الثياب والدواب، لذا لـ يخربوا مبانييا )ابف األثير: إال أف صاحبيا بذؿ ليـ الما
 (.377، ص12الكامؿ في التاريخ، ج

 .اليمذاني : المصدر السابؽ والمجمد والجزء والصاحة -22
-1282/ىػ683-681حكـ قرابة العاميف  اإليمخانيةـ : ىو الثاني مف حكاأحمد تكودار خاف -23

أتباع السيد أحمد البدوي، لذا تسمى  –يد أنصار الطريقة األحمدية  وقد اعتنؽ اإلسبلـ عمى ـ،1283
 ، بغرض طمب الصمح والتقارب معوقبلووف مصر الممموكي المنصور ، وراسؿ سمطافبأحمد

 Howorth: History of؛331، ص5ج ىػ. ش،1339طبعة طيراف، )ميرخوند: روضة الصاا،
the Monogols, Vol. II, P. 290. ( تكودار بالقبض عميو وقتمو عمى يد  انتيت حياة أحمد وقد
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، ص ـ )ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ1286ىػ/685 ،أرغوف خاف الذي تولى بداًل منو العرش
 .(148الشرؽ اإلسبلمي، ص :فؤاد الصياد ؛298

، ظير ـ1295ىػ/694سنة ىحت ،ـ خماًا ألرغوف خاف1296ػ/ػى690سنة اإليمخانية ى: تولكيخاتو -24
التركماف واليوناف في مثؿ ثورة حاكـ لوستاف وثورة  ،األقاليـؿ والة ب  مف ق   ،في عيده عدة فتف وثورات

في العصر : العالـ اإلسبلمي زحؼ كيخاتو بناسو لمقضاء عمييا )برتولد شبولر، فببلد الرـو
، ، دار حساف لمطباعةىطبعة األول، مراجعة سييؿ زكار، الىالممموكي، ترجمة خالد أسعد عيس

 .(71ـ، ص1982ىػ/1402سنة ،دمشؽ
بداًل مف  ،والصيف اخطممؾ يتعامؿ بيا في جميع ببلد الختومة بخاتـ الم: عبارة عف قراطيس الجاو -25

تيا بيف نصؼ درىـ وعشرة دنانير وترواحت قيم ،”تبريز“، وقد روجوه في مدينة الدراىـ والاضة
 .(182-181، ص2، ج2يخ، مجمد)اليمذاني: جامع التوار 

ياسا ، وتنص اللتي وضعيا جنكيز خاف لحكـ المغوؿ: ىي الارمانات والتعميمات االياسا الجنكيزية -26
تعييف حاكـ  ىيتـ االتااؽ عم ىحت ؛ة الخاف المتوفي إدارة الببلدزوج ىفي شأف تولية العرش أف تتول

 .(285جديد )ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، ص
 .258عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛324وطي: الحوادث الجامعة، صاابف ال -27
في شبابو بخدمة األمير  لتحؽا، مف أبناء أحد قضاة والية زنجاف كاف :ينيف الزنجادصدر ال -28

ومنحو  ،صدر الدنياب، فمقبو ، فأدار أمور السمطنة والديواف”تبريز“وعينو كتجاتوا وزيرًا في ، اجارغط
 -366صص لو عددًا مف العسكر لحراستو )خواندمير: دستور الوزراء، صوخ ،طببلً خاتمًا وأطواقًا و 

وطي: الحوادث الجامعة، ااف خاف عندما ظير لو سوء سيرتو )ابف الوقد قتؿ بأمر مف غاز  ؛(367
 .(334ص

مع إبراىيـ بف سعد الديف الشافعي، ولد المجا بوأميؿ صدر الديف جواإلماـ ال دالشيخ الصوفي الزاى -29
وة كبيرة في حظعصره، ناؿ أكثر عمماء  ىعم ذمؿ بطبرستاف، وتتممآـ، في 1246ىػ/664سنة في

المعطي  ، ترجمة فؤاد عبدـ )اليمذاني: تاريخ غازاف1322ىػ/722سنة ىوتوف، اإليمخانيةببلط 
 .(124 –123ـ، ص2000ىػ/1420القاىرة، سنة ،لمنشر والتوزيع الصياد، الدار الثقافية

 .281، ص3ماف، جالعيني: عقد الج -30
 .17 -16، ص2: شرفنامو، جيالبدلس -31
، بو 40مجموعة متوف فارسي زير نظر احساف يار شاطر شمارة –القاشاني: تاريخ أولجايتو  -32

، طيبة التربة قزويف: مدينة كبيرة مشيورة عامرة؛ 15ىػ. ش، ص1348اىتماـ مييف ىمبمي، تيراف
 ى، والمدينة الصغر ىاألخر  إحداىما في وسط تاف نديىي مو  ،واسعة الرقعة كثيرة البساتيف واألشجار

 .(434د، ص: آثار الببلمحيطة بيا )القزويني ىتسمي شيرستاف، ليا سور وأبواب، والمدينة الكبر 
 .183، صگزيدهالقزويني: تاريخ  -33
 .26القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -34
 .351فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -35
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 .184القزويني: تاريخ گزيده، ص -36
، وقد فتحيا البراء بف عازب في كافنبير وقزويف، ويقوؿ العامة عنيا ز أزنجاف: ىي قريبة مف  -37

ؿ فتوحاتو بقزويف فممكيا )ياقوت الحموي: معجـ ثـ أكم -رضي اهلل عنو-عثماف بف عاافخبلفة 
 .(152، ص3البمداف، جػ

البساتيف مف طيب اليواء و  ، وىي في غاية النزاىةرض الجباؿ كثيرة المياه واألشجار: مدينة بأأبير -38
 .(287)القزويني: آثار الببلد، ص وخارجيا أطيب مف داخميا، ينزؿ فييا العساكر والجنود

 .20، ص2، جوشرفنام -39
 .310، صالمغوؿ : تاريخعباس إقباؿ -40
 .477عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -41
ـ، 1286ىػ/685حمد تكودار في سنةأيمخاناتيـ، قتؿ إالحاكـ رقـ أربعة مف  : ىوأرغوف خاف -42

 ىوى ،ياسة مخالاة لسابقيو، واتبع سالسيدة أولجاي خاتوف زوجة أباقا ةدالحكـ بداًل منو بمسان ىوتول
سعد الديف الييودي في الوزارة )خواندمير: دستور  مثؿ ،ىالييود في المناصب الكبر  ىعم داالعتما

ظير بذلؾ الكراىية أو  ،الذي استعاف بأقاربو مف الييود في حكـ الواليات ؛(259الوزراء، ص
، ثـ أعقب ذلؾ ـ1290ىػ/690سنةصار  في ،عميو وقتموه اءمر األمر آواستمر ذلؾ حتي ت ،لممسمميف

، ميرخوند: 471البناكتي: تاريخ البناكتي، ص)وفاة اإليمخاف أرغوف في ربيع األوؿ مف ناس العاـ 
  ؛70برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص ؛361، ص5روضة الصاا، ج

Howorth: History of the Mongols, Vol. III, P. 350).  
 .67برو: ذيؿ جامع التواريخ رشيدي، صأحافظ  -43
 .310تاريخ المغوؿ، ص -44
طويبًل نتيجة لتآمر  لـ يستمر، اإليمخانيةبف ىوالكو، السادس مف مموؾ  يبايدو: ىو بايدو بف طوغا -45

ذي القعدة مف ناس العاـ  ىـ، إل1295ىػ/694مف جمادي األوؿ سنة ، لذا كانت فترة حكموكيخاتو عميو
 ،سـو ء أوؿ جمد، جز حبيب السير في أخبار أفراد البشر: خواندمير ؛477)البناكتي: تاريخ البناكتي، ص

 (.259عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛14، ص. شىػ1333خياـ، سنة خانوانتشارات كتاب
، دار ىرخ المغوؿ الكبير، الطبعة األول: مؤ فؤاد الصياد ؛310إقباؿ: المرجع السابؽ، صعباس  -46

ما  ىويشير فؤاد الصياد إل؛ 141ـ، ص1967ىػ/1386القاىرة، سنة ،الكاتب العربي لمطباعة والنشر
، العمارة اإلسبلمية في عصر المغوؿأنو نموذج لروعة فف  :ذكره زكي محمد حسف عف ىذا الضريح

، وبكثرة زدياد مساحتيا وارتااعياافخامة بالقباب التي زادت عظمة و  فذكر أنو مف األضرحة ذات
اع بأكتاؼ بناىا حوؿ قاعدة القبة، كأنيا المآذف ، مع زيادة تأثير العمو واالرتاتخداـ العقود فييااس

 .(352، صاأليمخانييفالممشوقة )الشرؽ اإلسبلمي في عيد 
 .77برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -47
 .25، ص2، جػوشرفنام -48
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، واألمراء يبنوف تمؾ ةماردىا خانق ،البيت ى، وىي كممة فارسية بمعنالخوانؽ ىالخانقاه: تسم -49
 (.56ابف بطوطة، صرحمة وانؽ لطائاة الاقراء والدروايش )ابف بطوطة: الخ

 .311وؿ، صغتاريخ الم ؛477عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -50
 .549ص، 5العبر وديواف المبتدأ والخبر، ج -51
 .351فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص؛ 225القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -52
 .313، ص3العيني: عقد الجماف، ج -53
 .351فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -54
 .142لصياد: مؤرخ المغوؿ الكبير، صفؤاد ا -55
 .352فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -56
 .481عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص؛ 225القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -57
 .499خ البناكتي، ص: تاريالبناكتي -58
 .25 –24، ص2، جو: شرفناميالبدليس ؛549، ص5لمبتدأ، ج: العبر وديواف اابف خمدوف -59
ترجمة أحمد رياض عز العرب، ضمف رسالة  السمرقندي: مطمع السعديف ومجمع البحريف، -60

ماجستير، كمية اآلداب قسـ المغات الشرقية، جامعة جنوب الوادي، سوىاج، إشراؼ شعباف طرطور، 
 .35المصدر السابؽ والجزء، صي: البدليس ؛262ص ـ،1997ىػ/1317ةسن

 .264السمرقندي: المصدر السابؽ، ص -61
 .478تاريخ إيراف، ص ؛311يخ المغوؿ، ص: تار عباس إقباؿ ؛25، ص2، جو: شرفناميالبدليس -62

63- Howorth: History of the Mongols, Vol. II, p.p. 535– 536. 
مف أجؿ وأعمر المدف، بيا بساتيف كثيرة، ومياه غزيرة، ويحمؿ  : مدينة مف مدف خراساف، وىيةىرا -64

 .(481باج )القزويني: آثار الببلد، صيوأنواع الد ،المطعمة بالاضة األواني الصارية ةمف ىرا
، ص ؛454، ص5صاا، جة الض: رو نداميرخو  -65  .201خواندمير: حبيب السير، جزء أوؿ جمد سـو
 حدود أردبيؿ وخمخاف، وفي جيبلف قـو مف أبناء فارسممتدة ما بيف : منطقة كيبلف جيبلف أو -66

 .(201، ص2عمموا بالزراعة فييا )ياقوت الحموي: معجـ البمداف، ج
 .386 –385، ص4ج عقد الجماف، العيني:؛ 184، صگزيده: تاريخ القزويني -67
، الممؾ الناصر ةفي سير  امع الغرر، المعروؼ بالدر الااخرؾ الدواداري: كنز الدرر وجبيابف أ -68

 ؛149، ص9، جـ1960لتأليؼ والترجمة والنشر بالقاىرة، سنة، مطبعة اتحقيؽ ىانس روبرت رويمر
في أياـ المنصور وبنيو، حققو محمد محمد أميف، الييئة المصرية العامة  ويبنلابف حبيب: تذكرة ا

، عني األخبار المعروؼ بتاريخ ابف سباط: صدؽ ابف سباط ؛282، ص1ـ، ج1976لمكتاب، سنة
 .595، ص2ـ، ج1993ىػ/1413السبلـ تدمري، جروس برس طرابمس، سنة حقيقو عمر عبدبت

؛ عف حرب كيبلف انظر عباس العزاوي: تاريخ العراؽ بيف 184، صگزيده: تاريخ القزويني -69
 . 404، ص1ـ، ج1935ىػ/1353احتبلليف، طبعة بغداد، سنة 
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ابف سباط:  ؛48خ أولجايتو، صالقاشاني: تاري ؛127، ص9ابف أيبؾ الدواداري: كنز الدرر، ج -70
 .585، ص2تاريخ ابف سباط، ج

ابف  ؛21، ص1تذكرة النبيو، ج :ابف حبيب ؛58، ص4الاداء: المختصر في أخبار البشر، ج أبو -71
خواندمير: حبيب السير،  ؛281، ص3قد الجماف، ج: عالعيني ؛2، ص14كثير: البداية والنياية، ج

،1ج  Sykes: History of Persia, Vol. II, P.234 ؛177ص ، جمد سـو
ة الناظر في سيرة : نزىاليوساي): لاظ فارسية ماردىا توماف، ويعني عشرة آالؼ جندي التوماف -72

ـ، 1986ىػ/1406عالـ الكتب، بيروت، سنةالطبعة األولى، ، طيؽ أحمد حطيق، تحالممؾ الناصر
 (.171، ص3ىامش

ابف أيبؾ  ؛185 –184، صگزيدهريخ : تاالقزويني ؛140، ص14ابف كثير: البداية والنياية، ج -73
 .230، ص9: كنز الدرر، جيالدوادار 

ابف  ؛330، صالسابؽ المصدراليوساي:  ؛291، صالمصدر السابؽ والجزء: أيبؾ الدواداريابف  -74
 .614، ص2تاريخ ابف سباط، ج :سباط

جيف حاكـ األمير ايرن ىعبلء الدنيا والديف أبا سعيد خاف، وعقب انتصاره عمسعيد بمقب  لقب أبو -75
: مطمع السمرقندي) مف الجبلدة والبطولة في ىذه المعركة أظيرهشاه، لما  ، لقب بمقب بيادرار بكردي
 .(208 ،189ديف ومجمع البحريف، صعالس

ظر عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، لمزيد مف التااصيؿ عف معاىدة الصمح بيف أبي سعيد والمماليؾ ان -76
ديار بكر في بداية عيد أبي سعيد،  حدود ىمف المماليؾ عمذه المعاىدة ىجـو لقد سبؽ ى ؛342ص

)فؤاد الصياد: األمير سونج في التصدي ليذه المحاولة  وتابكأ ر سف اإليمخاف فقد ساندهغولكف لص
 .D'ohsson: Histoire des Mongols, Tom III, P.P) ؛414 ،411الشرؽ اإلسبلمي، ص

600- 601  
 .482ص : الشرؽ اإلسبلمي،فؤاد الصياد ؛342ص تاريخ المغوؿ، عباس إقباؿ: -77

78- Howorth: History of the Mongols,  Vol. III, P. 600.  
 .106 –105 ،97، ص14ابف كثير : البداية والنياية، ج -79
  .Howorth: History of the Mongols,  Vol. III, p. 530 ؛259طوطة: الرحمة، صابف ب -80
 ؛165، ص2، جويبنابف حبيب: تذكرة ال ؛140، ص 14ابف كثير: البداية والنياية، ج -81

 ,Howorth : Ibid  ؛342عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛241السمرقندي: مطمع السعديف، ص
p. 600  
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 .488عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -82
 .504، ص5ند: روضة الصاا، جاميرخو  ؛160حافظ أبرو: ذيؿ جامع التواريخ رشيدي، ص -83
لقد  ؛196السمرقندي: مطمع السعديف، ص ؛114، ص4البشر، ج الاداء: المختصر في أخبار بوأ -84

مير رفض سكندرية، إال أف األاصر محمد استعداده بمنح تيمورتاش حكـ مدينة األالسمطاف الن ىأبد
: الرحمة، ةالسمطانية )ابف بطوطبي سعيد في أالجند واإلمدادات لقتاؿ  ىذلؾ راغبًا في حصولو عم

 .(243 -242ص
؛ عباس العزاوي: 180ص ،2، جنبيوابف حبيب: تذكرة ال؛ 116، ص4ج مختصر،ال الاداء: أبو -85

 .505، ص1تاريخ العراؽ، ج
-10، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد  ؛298ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، ص -86

 .169، صگزيده: تاريخ القزويني ؛116، 11
بلء والقادة العسكرييف مراء والنب، يجتمع فيو األالمغوؿ ىمجمس القوريمتاي: ىو مجمس شور  -87

مف ضمنيا اختيار الحاكـ الجديد )الجويني: تاريخ ، و ميع أحواؿ الدولة، لدراسة جوالخواتيف
 .(175، ص1كشاي، جنجيا

تاريخ  ؛475 –467عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص ؛404 –202اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -88
 .296 –289المغوؿ، ص

 .183، صگزيده: تاريخ القزويني ؛189ص ،المصدر السابؽ اليمذاني: -89
 .500البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -90
 .23، ص2، جو: شرفناميالبدليس -91
 .188، صالسمرقندي: مطمع السعديف -92
 .118 –116: مؤرخ المغوؿ الكبير، صفؤاد الصياد -93
 .337ص ،خواندمير: دستور الوزراء ؛73، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد -94
 .180گزيده، صتاريخ  القزويني: ؛324لحوادث الجامعة، صا :ابف الاوطي -95
 .371 –366انظر خواندمير: دستور الوزراء، ص -96
، گزيده: تاريخ القزويني ؛28القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص ؛170اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -97

، اضبلءفاضبًل وراعيًا لماضيمة والكاف سعد الديف وزيرًا ؛ 17، ص2، جو: شرفناميالبدليس ؛181ص
 (.372دستور الوزراء، ص :)خواندمير وفف الكتابة واإلنشاء االستيااءولـ يكف لو مثيؿ في عمـ 
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، 4العيني: عقد الجماف، ج؛50القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص ؛501البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -98
 .349رؽ اإلسبلمي، ص: الشفؤاد الصياد ؛481تاريخ إيراف، ص :عباس إقباؿ ؛455ص

 .25، ص2، جوشرفنام :يالبدليس؛ 192 -190مطمع السعديف، ص رقندي:السم -99
برتولد شبولر: العالـ  ؛377خواندمير: دستور الوزراء، ص ؛97، ص2، جويبنابف حبيب: تذكرة ال -100

 .78اإلسبلمي، ص
أبرو : ذيؿ جامع التواريخ رشيدي،  حافظ ؛379 –378خواندمير: المصدر السابؽ، ص -101

 .192المغوؿ الكبير، ص فؤاد الصياد: مؤرخ ؛116ص
ركف الديف صايف مف  ؛27، ص2، جو: شرفناميالبدليس ؛195 -193، صگزيده: تاريخ القزويني -102

، في الدولة الخوارزميةنخجواف، وجده كاف عارضًا لمجيش فسا مف شيراز، أقاـ فترة في  ةأىؿ بمد
الديف العادؿ  بمقب نصرديف صايف ، ولقب ركف الد مع السمطاف جبلؿ الديف منكبرتيوعبر نير السن

 (.221)السمرقندي: مطمع السعديف، ص
: خواندمير ؛232 –231السمرقندي: المصدر السابؽ، ص ؛196، صگزيده: تاريخ القزويني -103

 .382 –381زراء، صدستور الو 
 .96 ،12، ص1، ج2جامع التواريخ، مجمد :اليمذاني -104
 .87اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -105
 .308صعباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ،  -106
: يالبدليس ؛454، ص5ند: روضة الصاا، جاميرخو  ؛184السمرقندي: مطمع السعديف، ص -107

 .23، ص2ج، وشرفنام
 .256السمرقندي: المصدر السابؽ، ص -108
 .181، صگزيده: تاريخ القزويني -109
 .218السمرقندي: مطمع السعديف، ص -110
ا ممؾ رضي الديف باقأديار بكر في عيد  ىكاف عم؛ 412فؤاد الصياد: مؤرخ المغوؿ الكبير، ص -111

رجاؿ حبيب السير،  ، ثـ عزؿ وتولي جبلؿ الديف الذي اتسـ بالشيامة في عيد غازاف )خواندمير:
 (.191ص

 .260، 243، 190طمع السعديف، ص: مالسمرقندي ؛303اليوساي: نزىة الناظر، ص -112
 .352ص : الشرؽ اإلسبلمي،فؤاد الصياد؛ 477ص تاريخ إيراف، عباس إقباؿ: -113
 .121الكبير، صمؤرخ المغوؿ  -114
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 .272، ص1الجويني: تاريخ جيانكشاي، ج -115
 .381 –380، ص5العيني: عقد الجماف، ج -116
 .331ابف الاوطي: الحوادث الجامعة، ص -117
 .196 –195السمرقندي: مطمع السعديف، ص -118
 :الحميـ رجب محمد عبد ؛181ص، گزيده: تاريخ القزويني ؛170اليمذاني: تاريخ غازاف، ص -119

 ؛50ص القاىرة، ،العربية غوؿ، دار النيضةانتشار اإلسبلـ بيف الم
Saunders: The History of the Mongols Conquests Rout ledge and Kegan 
Paut, (London, 1971), P.140. 

 Saunders: Ibid, p.172؛ 51، صالسابؽ المرجعالحميـ :  رجب محمد عبد -120
 .73برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -121
يد الشيخ صدر  ىطبقًا لنصيحة األمير نوروز، عم ،غازافأسمـ  ؛414ف، صاليمذاني: تاريخ غازا -122

قامة المساجد ألمراء والجنود المغوؿ، وأمر بإ، وأسمـ معو جميع اـ1294ىػ/694الديف حموية في سنة
مساجد )العيني: عقد  ىوخرب كنائس كثيرة وحوليا إل اإليمخانيةوالحمامات في كؿ قرية مف قري 

 .(281، ص3الجماف، ج
 .309عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص ؛549، ص5ابف خمدوف: العبر، ج -123
اد: الشرؽ، فؤاد الصي ؛605، ص2ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج ؛219ابف بطوطة: الرحمة، ص -124

 . 370ص
125- Norman  Nicol, Raafat El Nabarawy, Jerel Bachach: Catalog of the 

Islamic Coins, glos welghts dies and medais in the Egyptian national, 
(Library cairo undena publication, 1982) P. 87.  

 .21، ص2، جو: شرفناميالبدليس -126
 .501البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -127
 .207، صخواندمير: رجاؿ حبيب السير -128
 .22، ص2، جوشرفنام  ي:البدليس -129
 .311تاريخ المغوؿ، ص ؛477ف، صقباؿ: تاريخ إيراإعباس  ؛142د: مؤرخ المغوؿ، صفؤاد الصيا -130
 .382 –378ص، خواندمير: دستور الوزراء -131
 .193الرحمة، ص -132
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 مؤرخ المغوؿ، :فؤاد الصياد؛ 21، ص2ج ،و: شرفناميالبدليس؛ 90القاشاني: تاريخ أولجايتو، ص -133
 .147 –146ص

 .407، ص1القاشاني: المصدر السابؽ، والصاحة؛ عباس العزاوي: تاريخ العراؽ، ج -134
، ص ، جمدحبيب السير، جزء أوؿ خواندمير: -135  Saunders: The History, P.136  ؛191سـو
 .605، ص2ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ج ؛220-219ابف بطوطة: الرحمة، ص -136
: تاريخ القزويني ؛549، ص5ابف خمدوف: العبر، ج ؛77، ص14ابف كثير: البداية والنياية، ج -137

مكانة الوزير  فارتاعت، بموقؼ أولجايتو اإليمخانية لدولةا لقد تأثر العديد مف رجاؿ ؛24، صگزيده
 ،طير الحمي، وظير الشيخ جماؿ الديف مالوزير األوؿ رشيد الديف ىف الساوجي عمالثاني سعد الدي

، ولو مصناات في المذىب رتاع شأنو في الدولة، وىو إماـ الشيعة، العارؼ باألصوؿ والنحو والاقواو 
ابف )، ورتب لو اإليمخاف العطايا واليبات مف خزانة الدولة ف مصنااً ئة وعشريبمغت الم ىعشر  ىثناإل

 .(162، ص2، جويبنلابف حبيب: تذكرة ا ؛200: الرحمة، صبطوطة
 .216تاريخ المغوؿ، ص ؛48عباس إقباؿ: تاريخ إيراف، ص -138
 .383فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -139
 .311عباس إقباؿ: تاريخ المغوؿ، ص -140
 .236 –235ف، صعدي: مطمع السالسمرقندي -141
 .378خواندمير: دستور الوزراء، ص -142
 .285ابف العبري: تاريخ مختصر الدوؿ، ص -143
 .66برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -144
عباس  ؛225الحميـ: انتشار اإلسبلـ، ص رجب محمد عبد ؛184، ص گزيده: تاريخ القزويني -145

 .343خ المغوؿ، ص: تاريإقباؿ
 .333ابف الاوطي: الحوادث الجامعة، ص -146
ند: روضة الصاا، اميرخو  ؛175، صگزيده: تاريخ القزويني ؛471البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -147

 ,Howorth: History, Vol. III؛247، ص1عباس العزاوي: تاريخ العراؽ، ج ؛361، ص5ج
P.350   أخيو فخر الدولة حكـ بغداد،  ىاألبيري الييودي، أسند إل سعد الدولة بف صاي الديف؛

ل  .(261اندمير: دستور الوزراء، ص)خو  في عيد أرغوف خاف ،بكر كـ دياريو اآلخر حخأ ىوا 
 .283 –282نزىة الناظر، ص -148
 .158 –156ـ، ص1975، ر الرائد العربي بالقاىرة، طبعة داسياست نامو، ترجمة السيد محمد العزاوي -149
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 .174مؤرخ المغوؿ، ص ؛413فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -150
 .123ي: سياست نامو، صنظاـ الممؾ الطوس -151
 .413فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص ؛193ي: مطمع السعديف، صالسمرقند -152
 .241الرحمة، ص -153
 .28، صگزيده: تاريخ القزويني -154
ادؽ نشأت ، وأميف ، ترجمة محمد صوكتاب النصيحة المعروؼ بقابوسنام: قابوس الثاني -155

 .113ـ، ص1958ىػ/1378و، سنة، مكتبة األنجمىعبدالمجيد بدوي، الطبعة األول
لقد ؛ 323-322اؿ: تاريخ المغوؿ، صعباس إقب ؛333ابف الاوطي: الحوادث الجامعة، ص -156

 ،شحـاف مف أجؿ طبلء يده بالمغ، ومكث ثبلثة أياـ في داسنوات يمارس غازاف الصيد وعمره ثمان
 .(82اف، صابلت الميو )اليمذاني: تاريخ غاز قاـ ىناؾ الوالئـ وحأ، و أساس أنو صيده األوؿ ىعم
 .191-190، 29، صگزيده: تاريخ القزويني ؛502البناكتي: تاريخ البناكتي، ص -157
 .452فؤاد الصياد: مؤرخ المغوؿ، ص ؛21، ص2، جوشرفنام :يالبدليس -158
 .224، 184السمرقندي: مطمع السعديف، ص -159
 .27، ص2، جو: شرفنامسيالبدلي -160
 .9، ص2، ج2اليمذاني: جامع التواريخ، مجمد -161
 .79يخ غازاف، صاليمذاني: تار  -162
 .182السمرقندي: مطمع السعديف، ص -163
 .188ص المصدر السابؽ،السمرقندي: ؛ 101ص تاريخ غازاف، اليمذاني: -164
 .243الرحمة، ص :ابف بطوطة -165
 .122فؤاد الصياد: الشرؽ اإلسبلمي، ص -166
 .246الرحمة، ص :ابف بطوطة -167
 .183السمرقندي: مطمع السعديف، ص ؛503تاريخ البناكتي، ص البناكتي: -168
، ص ، جمد1خواندمير: حبيب السير، ج ؛57، ص5ند: روضة الصاا، جايرخو م -169 حافظ  ؛209سـو
 . 163برو: ذيؿ جامع التواريخ رشيدي، صأ

170- Howorth: History of the Mongots, Vol. III, P. 611.        
 .241السمرقندي: مطمع السعديف، ص -171
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العالـ : بولرشبرتولد  ؛191، صحافظ أبرو: ذيؿ جامع التواريخ ؛243ابف بطوطة: الرحمة، ص -172
 .79اإلسبلمي، ص

؛ عباس العزاوي: 604ابف سباط: تاريخ ابف سباط، ص؛ 157ص ،5ج : عقد الجماف،العيني -173
 .415، ص1تاريخ العراؽ، ج

: مطمع السمرقندي ؛241ابف بطوطة: الرحمة، ص ؛113، ص4الاداء: المختصر، ج أبو -174
 .229 –228، صالسعديف

 .45، ص1، جويابف حبيب: تذكرة النب -175
 .21، ص2، جو: شرفناميالبدليس -176
 .206خواندمير: رجاؿ حبيب السير، ص -177
 .453، ص1؛ عباس العزاوي: تاريخ العراؽ، ج87، ص14نياية، ج: البداية والابف كثير -178
 .28، صگزيده: تاريخ القزويني -179
 . 77برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي، ص -180

Howorth: the History of the Mongols, Vol. III, P. 427.  
 .478، ص5ند: روضة الصاا، جاميرخو  ؛549، ص5العبر، ج :ابف خمدوف -181
 .216الحميـ: انتشار اإلسبلـ، ص رجب محمد عبد ؛97، ص2، جوتذكرة النبي: ابف حبيب -182

183- Howorth: History, Vol. III, P.561.                                  
 .200خواندمير: رجاؿ حبيب السير، ص -184
 .206دمير: المصدر السابؽ، صخوان -185
 Sykes: Ahistory of Persia, vol II, p.14؛ 28، صگزيده: تاريخ القزويني -186
 .202خواندمير: رجاؿ حبيب السير، ص -187
 .359خواندمير: دستور الوزراء، ص -188
 .422ياد: الشرؽ اإلسبلمي، صفؤاد الص -189
، ر في األدب الاارسيرسالة ماجستي ضمف ،، ترجمة ثريا محمد عمي: مكاتبات رشيدياليمذاني -190

 .199ص ـ،1981سنة  اليادي قنديؿ وأحمد حمدي السعيد الخولي، إشراؼ سعاد عبد
 .53: المصدر السابؽ، صاليمذاني -191
 .436خ المغوؿ الكبير، ص: مؤر فؤاد الصياد -192

193- Saunders: The History of the Mongols, P.P. 143– 144.   
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 املصادر واملراجع قائوت
 : لعربيتااملصادر  -أوالً:

 : م(: عمي بن محمد بن محمد الشيباني1232هـ/630ابن األثير )ت -1

 . م1982هـ/ 1402لبنان، سنة-، بيروت، دار صادر12"الكامل في التاريخ"، ج
 : اهلل بن عبد بكر : أبوم(1325هـ/ 725ابن أيبك الدواداري )ت -2

ك الناصر، تحقيق هانس در الفاخرة في سيرة الممالمعروف بال 9، ج"كنز الدرر وجامع الغرر" 
 . م1960روبرت رويمر، مطبعة التأليف والترجمة، القاهرة، 

 : اهلل المواتي الطنجي : محمد بن عبدم(1377هـ/779ابن بطوطة )ت -3

النظار في غرائب األمصار"، شرحه وكتب هوامشه طالل تحفة  "رحمة ابن بطوطة المسماة
 . م1987هـ/1407لبنان، سنة -حرب، الطبعة األولى، دار الكتب العممية، بيروت

 : م(: الحسن بن عمر بن الحسن1377هـ/799ابن حبيب )ت -4

، حمد محمد أمين، حققه ووضع حواشه م2، ج1رة النبيه في أيام المنصور وبنيه"، جتذك"
 . م1982م، 1976 ، سنوات، الهيئة المصرية العامة لمكتابالفتاح عاشور راجعه سعيد عبد

 : لرحمن بن محمد الحضرمي المغربيا : عبدم(1405هـ/808ابن خمدون )ت -5

الخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السمطان "العبر وديوان المبتدأ و 
 . م1971هـ/1391لبنان، سنة -منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات، بيروت، 5ألكبر"، جا

 : م(: حمزة بن أحمد بن عمر1520هـ/926ابن سباط )ت -6

، السالم تدمري ، عني بتحقيقه عمر عبد2"، جاطاألخبار المعروف بتاريخ ابن سبدق ص" 
 م. 1993هـ/1413جروس برس طرابمس، سنة

 :الفرج بن اهرون : غريغوريوس أبوم(1286هـ/685ابن العبري )ت -7

واشيه األب انطون صمحاني اليسوعي، الطبعة الثانية، المطبعة ، وضع ح"تاريخ مختصر الدول"       
 . م1958لبنان، سنة -كاثوليكية، بيروتال

 : م(: بدر الدين محمود1451هـ/855العيني )ت -8

، حققه 5، ج4، ج3، ج1"، جعصر سالطين المماليك-"عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان
  . طبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، عدة سنوات، ممحمد محمد أمين

 : المؤيد عماد الدين إسماعيل : الممكم(1331هـ/732الفداء )ت أبو -9
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، طبعة ، تقديم حسين مؤنس، تحقيق محمد زينهم محمد عزت4"المختصر في أخبار البشر"، ج  
 . م1999المعارف بالقاهرة، سنة دار

 :ق بن أحمدزاالر  الفضل عبد بوم(: كمال الدين أ1323هـ/723ابن الفوطي )ت -10

، دار الكتب لسابعة"، تحقيق مهدي النجمتجارب النافعة في المائة االحوادث الجامعة وال"
 . م2003هـ/1424لبنان، -، بيروتالعممية

 :م(: زكريا بن محمد بن محمود1283هـ/682القزويني )ت -11

 . م1979هـ/1399 ،لبنان -"آثار البالد وأخبار العباد"، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت

 :م(: الحافظ بن كثير1372هـ/774ابن كثير )ت -12

لبنان، سنة  -، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف، بيروت14والنهاية"، ج "البداية
 . م1990هـ/1411

 :اهلل الرومي البغدادي عبد : شهاب الدين أبوم(1229هـ/626ياقوت الحموي )ت -13

 . م1984هـ/1404لبنان، سنة -، بيروت، دار صادرأجزاء 5البمدان"، معجم "

 :ن يحيىم(: موسى بن محمد ب1358هـ/759اليوسفي )ت -14

، زهة الناظر في سيرة الممك الناصر"، تحقيق أحمد حطيط، الطبعة األولى، عالم الكتبن"
  .م1986هـ/1406لبنان، سنة -بيروت

  

 الفارسيت : املصادر  -ثانيًا:

 :ـ(: شرؼ خاف1596ىػ/1005ي )ت بعدالبدليس -15

إحياء الكتب ، ترجمة محمد عمي عوني، راجعو يحيى الخشاب، الناشر دار 2"شرفنامو"، ج
 . ـ1965العربية، القاىرة، 

  :الاضؿ محمد سميماف داود بف أبو : أبوـ(1334ىػ/735البناكتي )ت -16

، ترجمة وتقديـ واألنساب المشيور بتاريخ بناكتي" روضة أولي األلباب في معرفة التواريخ"
 . ـ2001ىػ/1422الكريـ عمي، المركز القومي لمترجمة، القاىرة،  محمود عبد

  :عمر منياج الديف عثماف : أبوـ(1300/ ىػ698جاني )تالجوز  -17

 . ـ2012تركي، المركز القومي لمترجمة، سنة، ترجمة ممكة عمي ال2"طبقات ناصري"، ج

 :لديف عطا ممؾ بف بياء الديف محمد: عبلء اـ(1289ىػ/688الجويني )ت -18

، دار مجمد الثاني، وال"تاريخ فاتح العالـ جيانكشاي"، ترجمة محمد ألتونجي، المجمد األوؿ
 . ـ1985ىػ/1405المبلح لمطباعة والنشر، سنة
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 :اهلل اهلل بف لطؼ : شياب الديف عبدـ(1434ىػ/838حافظ أبرو )ت -19

، مقدمة وحواش وتعميقات خانيا بياتي، شركة تضامني   "ذيؿ جامع التواريخ رشيدي" جاب دـو
 . ىػ. ش1317عممي، تيراف سنة

 :الديف بف ىماـ الديفـ(: غياث 1535ىػ/942خواندمير )ت -20

، انتشارات كتابخانو خياـ، سنة  ، جزء أوؿ جمدر أفراد البشر"حبيب السير في أخبا" سـو
 . ىػ. ش1333

الصياد، الييئة عبد المعطي  ، تقديـ فؤاد: "دستور الوزراء"، ترجمة وتعميؽ حربي أميف سميماف -21
 . ـ1980المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

الحسيف نوائي، دراسة وترجمة ىالة حسف محمد بسيوني،  جمع عبد ،السير"كتاب رجاؿ حبيب   -22
، رسالة ماجستير في اآلداب، جامعة عيف شمس، كمية اآلداب، قسـ لغات األمـ اإلسبلمية

 . ـ2001ىػ/1422فؤاد مرسي، سنة ويسريتحت إشراؼ محمد السعيد جماؿ الديف 

 :ؽ بف جبلؿ الديف إسحاؽزاالر  : كماؿ الديف عبدـ(1482ىػ/887السمرقندي )ت -23

كمية  ،"مطمع السعديف ومجمع البحريف"، ترجمة أحمد رياض عز العرب، ضمف رسالة ماجستير
رطور، شراؼ شعباف طاآلداب قسـ المغات الشرقية، جامعة جنوب الوادي، سوىاج، إ

  .ـ1997ىػ/1317سنة

 :سكندربف إ ي كيكاوسـ(: عنصر المعال1069ىػ/462قابوس الثاني )ت -24

المجيد بدوي،  ، ترجمة محمد صادؽ نشأت وأميف عبدكتاب النصيحة المعروؼ بقابوسنامو""
 .ـ1958ىػ/1378الطبعة األولى، مكتبة األنجمو المصرية، سنة

 :(: أبو القاسـ عبد اهلل بف محمدمجيوؿ القاشاني )ت -25
جموعة متوف تاريخ أولجاتيو المعروؼ بتاريخ بادشاه سعيد غياث الدنيا والديف أولجايتو"، م"

 ىػ.ش.1348فارسي زير نظر احساف يار شاطر شمارة، بو اىتماـ مييف ىمبمي، تيراف 

 :ـ(: حمد اهلل مستوفي1349ىػ/750القزويني )ت -26

، مف الباب 12، 11، 10، 9ة مع ترجمة الاصوؿ ، دراسة تاريخية وتحميمية نقدي"گزيده"تاريخ 
، كمية جامعة األزىرضمف رسالة بلدالي، الرابع والباب الممحؽ، ترجمة فتحية حممي أميف ا
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ىػ/ 1415الدراسات اإلنسانية، قسـ المغة الاارسية، إشراؼ عااؼ السيد زيداف، القاىرة، سنة
 . ـ1994

 :ف خاوند شاه: محمد بـ(1497ىػ/903ميرخواند )ت -27

 . ىػ . ش1339، طبعة طيراف، سنة5"روضة الصاا"، ج
 :سف بف إسحاؽ بف العباسـ(: الح1092ىػ/485)تنظاـ الممؾ الطوسي  -28

ترجمة وتعميؽ السيد محمد العزاوي، طبعة دار الرائد العربي، القاىرة، ، "سياست نامو"
 . ـ1975سنة

 :ـ(: رشيد الديف فضؿ اهلل بف يحيى1318ىػ/718اليمذاني )ت -29

، القاىرة، سنة ، الدار الثقافية لمنشرالمعطي الصياد " دراسة وترجمة فؤاد عبد"تاريخ غازاف
 . ـ2000ىػ/1420

، ترجمة محمد 2، ج1أبناء ىوالكو"، المجمد الثاني، ج -األيمخانييفتاريخ  -امع التواريخ"ج -30
 ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. المعطي الصياد، راجعو يحيى الخشاب صادؽ نشأت وفؤاد عبد

ارسي ، ضمف رسالة ماجستير في األدب الا"مكاتبات رشيدي"، ترجمة ثريا محمد محمد عمي -31
اليادي قنديؿ وأحمد حمدي السعيد  ، إشراؼ سعاد عبدبكمية اآلداب قسـ المغات الشرقية

 .ـ1981ي، سنةالخول

  

 ثالثًا: املراجع العربيت:
 رجب محمد عبد الحميـ: انتشار اإلسبلـ بيف المغوؿ، دار النيضة العربية.   -32

- 1258      ىػ/738-656 حكومة المغوؿ، -عباس العزاوي: "تاريخ العراؽ بيف احتبلليف   -33
  ـ.1935ىػ/1353، طبع في مطبعة بغداد، سنة 1ـ، ج1338

)أسرة ىوالكو(، منشورات مركز  يمخانييفاإلفؤاد عبد المعطي الصياد: "الشرؽ اإلسبلمي في عيد   -34
 ـ. 1987ىػ/1407الوثائؽ والدراسات اإلنسانية، جامعة قطر، سنة

 اليمذاني"، الطبعة األولى، دار الكاتب العربي لمطباعة "مؤرخ المغوؿ الكبير رشيد الديف فضؿ اهلل -35
 ـ.1967ىػ/1386والنشر، بالقاىرة، سنة
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 رابعًا: املراجع الفارسيت:
 

عباس إقباؿ: "تاريخ إيراف بعد اإلسبلـ"، ترجمة محمد عبلء الديف منصور، مراجعة السباعي  -36
 . محمد السباعي، طبعة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة

، المجمع الثقافي "تاريخ المغوؿ منذ حممة جنكيز خاف حتى قيـا الدولة التيمورية"، ترجمة عبد الوىاب عموب -37
 ـ.2000ىػ/1420ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، سنة  بأبي

 

 خاهسًا: املراجع املعربت:
جعة سييؿ برتولد شبولر: العالـ اإلسبلمي في العصر المغولي"، ترجمة خالد أسعد عيسى، مرا -38

 ـ. 1982ىػ/ 1402زكار، الطبعة األولى، دار حساف لمطباعة والنشر، دمشؽ، سنة
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