
 

 دولة االيلخانًةان ودوره الشًاسٌ والعشكرٍ يف اليشمىت بن هىالكىخ

 ا. م . د. سواد خزعل جنًب                                                                                    

                                                             

 185 

 

 خان ودوره السياسي والعسكري في الـدولة االيمخانية يشمهت بن ىهالكه
 ا.م.د. سـيـاد خـزعـل نجـيـب 

 الجامعة المستنصرية - كمية التربية
 الممخص 

تزسغ البحث دراسة الدضخة الذخرية ليذسػت بغ ىػالكػخان مغ حضث أسسو وندبو 
ووالدتو وعائمتو الذخرية والجيانة التي كان يعتشقيا ، كسا يتصخق ىحا البحث ألىع األعسال 
الدياسية واالدارية والعدكخية التي قام بيا يذسػت شػال عيجي والجه ىػالكػخان مؤسذ الجولة 

غ ثع تشاول دوره في عيج أخيو األكبخ أباقاخان الحي تػلى العخش خمفًا ألبيو حتى االيمخانية ، وم
تاريخ وفاتو، وذلظ مغ خبلل تػليو إدارة واليات القدع الذسالي مغ الجولة االيمخانية ، ثع مذاركتو 
في حسمة والجه ىػالكػخان عمى ببلد الذام ودوره السيع في إحتبلل بعس مجنيا ، كسا يتشاول 

ه في إخزاع بعس التسخدات الجاخمية التي حجثت في الجولة االيمخانية ، وكحلظ  يتشاول دور 
مذاركتو الفعالة في الحخب ضج مغػل القبجاق )القبضمة الحىبية ( ، ومغ ثع الجور السيع الحي قام 
بو لمترجي لميجػم الحي قام بو جير دولة مغػل الجغتاي عمى االجداء الذخقية لمجولة 

 ية، ومشعيع مغ تحقضق أىجافيع في ضع تمظ الجولة الى أراضضيع . االيمخان

 الكمسات االفتتاحية : يذسػت ، ىػالكػخان ، السغػل ، االيمخانية ، رشـضج الجيغ

 

 

 

 

 

 



 

 دولة االيلخانًةان ودوره الشًاسٌ والعشكرٍ يف اليشمىت بن هىالكىخ

 ا. م . د. سواد خزعل جنًب                                                                                    

                                                             

 186 

 

Yashmut ibn Hulagu Khan and his political and military role in the 
Ilkhanate state 

Assist Prof. Dr. Suhad Khazal Najeeb 
College of Education / University of Al-Mustansiriya           
Abstract 

This research includes the study of the personal biography of 
Yeshmut bin Hulakhan in terms of his name، lineage، birth، personal 
family and the religion that he espoused، and this research deals with 
the most important political، administrative and military actions that 
Yashmut carried out throughout the reigns of his father Hulakkhan، 
founder of the Ilkhan state، and then dealt with his role in the era of his 
older brother Abakkhan، who assumed the throne as successor to his 
father until the date of his death، through his assumption of the 
administration of the northern part of the Ilkhan state، then his 
participation in his father's campaign against the Levant and his 
important role in the occupation of some of its cities، as well as his role 
in subjugating some internal rebellions that occurred in the state The 
Ilkhanate، as well as dealing with his active participation in the war 
against the Kebjak Mughals (the Golden Horde)، and then the important 
role he played to counter the attack that the army of the Mongol ofJagtai 
state carried out on the eastern parts of the Ilkhanid state، and to 
prevent them from achieving their goals in annexing that state to their 
lands. 
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 المقدمة

تشاول ىحا البحث )يذسػت بغ ىػالكػخان( أحجى شخريات السغػل التي أدت دورًا فاعبًل ي
في الجانبضغ الدياسي والعدكخي لمجولة االيمخانية التي تأسدت في السذخق االسبلمي سشة 

م ، في أعقاب إحتبلل بغجاد وسقػط الخبلفة العباسية ، وتكسغ أىسية ىحا البحث  ;858/ىـ989
مسا قام بو األمضخ السغػلي يذسػت بغ ىػالكػخان مغ دور ميع في إدارة وحخوب  انو عمى الخغع

الجولة االيمخانية الشاشئة التي أسديا أباه ىػالكػ خان ، إال انو لع يحع  مغ قبل السؤرخػن 
السعاصخون والباحثضغ السحجثضغ بشفذ االىتسام الحي حطي بو  أفخاد أسخة ىػالكػخان اآلخخيغ.  

م(  الحي يكبخه سشًا ، وأحسج 5;85-8598/ىـ6;9-996 مغ أخػيو  أباقا خان )وألسيسا كبل
م( األخ الحي يرغخه سشًا ، وذلظ بدبب وصػل ىحيغ 7;85-5;85/ىـ 5;9-6;9تكػدار)

االخخيغ الى سجة الحكع وتبؤىسا زعامة العخش االيمخاني عمى التػالي  ، قبل أن تتحػل سجة 
 أبشاءه اآلخخيغ. العخش الى أحفاد ىػالكػخان دون 

، فإن ىحا البحث يتزسغ دراسة الدضخة الذخرية ليذسػت بغ وعمى ىحا األساس
كسا  وعائمتو الذخرية والجيانة التي كان يعتشقيا ، كػخان مغ حضث أسسو وندبو ووالدتوىػال

يذسػت شػال عيجي  ىحا البحث ألىع األعسال الدياسية واالدارية والعدكخية التي قام بيا يتصخق 
والجه ىػالكػخان مؤسذ الجولة االيمخانية ، ومغ ثع تشاول دوره في عيج أخيو األكبخ أباقاخان 
الحي تػلى العخش خمفًا ألبيو حتى تاريخ وفاتو ، وذلظ مغ خبلل تػليو إدارة واليات القدع 
ه الذسالي مغ الجولة االيمخانية ، ثع مذاركتو في حسمة والجه ىػالكػخان عمى ببلد الذام ودور 

السيع في إحتبلل بعس مجنيا ، كسا يتشاول دوره في إخزاع بعس التسخدات الجاخمية التي 
الحخب ضج مغػل القبجاق  الفعالة في يتشاول مذاركتو وكحلظ حجثت في الجولة االيمخانية ،

)القبضمة الحىبية ( ، ومغ ثع الجور السيع الحي قام بو لمترجي لميجػم الحي قام بو جير دولة 
في ضع تمظ  الجغتاي عمى االجداء الذخقية لمجولة االيمخانية، ومشعيع مغ تحقضق أىجافيعمغػل 

 الجولة الى أراضضيع .

 سيرتو الشخصية )اسمو ، نسبو ، ديانتو(   

 (6)، ويذسػن (5)، ويذسػط(8)يخد ذكخ اسسو في السرادر بألفاظ مختمفة كثضخة مثل أشسػط

، ولكغ أغمب مرادر التاريخ السغػلي  (:)ويػشسػت، (9)، ويذست(8)، وأشسػت(7)ويذحػت
ككتاب )جامع التػاريخ( لخشضج الجيغ  ونت تاريخ االيمخانضضغ بذكل رسسيوالسيسا تمظ التي د

، وىي نفذ التدسية التي (;)م(  تصمق عميو اسع يذسػت;868/ىـ;8:فزل هللا اليسجاني )ت
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االشارة الى أسسو بمفع يذسػت  ثبتيا السخترػن في حقل الجراسات السغػلية حضث وردت
(Yashmut)(<، ) ( أوYeshmut )(86 ) ولحلظ إعتسجنا ىحا االسع  األخضخ لكػنو األقخب الى ،

 الرػاب مغ التدسيات االخخى.

 /ىـ996 -989أما مغ ناحية الشدب ، فيػ االبغ الثالث في تدمدل إخػتو ليػالكػ خان )
، وججه ىػتػلػي خان ( 88)م( ،مؤسذ الجولة االيمخانية في ببلد السذخق االسبلمي8598-;858

 . (85)األبغ األصغخ لجشكضد خان زعيع السغػل األعطع 

ألحجى محطيات ىػالكػخان وأسسيا  ابشاكان  وأما مغ ناحية االم ، فإن يذسػت
مغ الرضغ،  االجداء الذسالية والغخبية يا في، التي تقع مداكش(86)بػقاجضشإيكجي مغ أقػام الخصا

بػقاجضشإيكجي قبل أن  وقج خزعت لمحكع السغػلي مشح وقت مبكخ في عيج جشكضدخان ، وكانت
 . (87)يتدوجيا ىػالكػ تعسل جارية في قرخ قػتػي خاتػن أحجى الدوجات اآلخخيات ليػالكػخان

ة عذخ أخًا مغ عيع ثبلثوكان ليذسػت أخػة وأخػات مغ زوجات أبيو اآلخخيات بمغ مجسػ 
. وأما اخػتو الحيغ كانػا (89)، إثشان مشيع يكبخانو وىع أباقا وجػمقػر(88)الحكػر وسبع أخػات

اصغخ مشو سشًا فيع كل مغ  ييدكضغ ، شخغاي ، تػسضغ ، تكػدار الحي أعتشق االسبلم وتدسى 
 جـػ، شغاي تضـسػر ،، أجـاي ، قػنقختاي ، يضـدػدار ، مشكػتيسـػر، ىـػال(:8)باسع )أحسج( 

 .(;8)، وىحا األخ األخضخ يخد أحيانًا في السرادر بأسسذضبادجيسضـاوجي

: بػلـػقان آقا ، حسي، جيغ أسـساؤىغ حدب التدمدل التاليوأما أخػاتو ، فقج أورد السؤرخ رشضجال  
 .(>8)ي بابامشكػكان ، وتػداكاج ، شخقاي ، قػتمقان أو )قتمػقان( ،  واالخت  الدابعة واألخضخة ى

وأما عائمة يذسػت الخاصة ، فبل يخد عشيا معمػمات ميسة ، سػى انو كان قج رزقبثبلثة 
م بعج عقجيغ 5>85/ىـ8>9، وقج تػفي ريشػسشة (56)أبشاء مغ الحكػر وىع يدػكايػقخابػقاي وريشػ

عيج الدمصان . أما أبشا يذسػت اآلخخان وىسا يدػكايػقخابػقاي فقج عاشا الى (58)مغ وفاة  والجه
، الحي  اتيسيسا بالتآمخ وعجم األخبلص (55)م (8667-8>85/ىـ66:-7>9محسػد غازان )

 .(56)وقام بإعجاميسا مع عجد كبضخة مغ االمخاء السغػل

لكػن ىحه السجيشة تعج   (57)وفيسا يخز محل والدة يذسػت فقج حجثت في مجيشة قخاقػرم
، وىي السقخ األصمي لدعيع السغػل (58)ػي خانالسػشغ األصمي لػالجه ىػالكػخان وججه تػل

، وقج ورثت عائمة ججه تػلػي خان ىحا السػضع لكػن ىحا األخضخ ىػ االبغ (59)جشكضدخان
والعخف السغػلي    الجشكضدخانيةاألصغخ لجشكضدخان ، ولحلظ حطي حدب قػانضغ الياسا 
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مقخ أبيو ، والحي يدسى عشج بإمتيازات عجيجة ، ومغ بضشيا ان األبغ األصغخيخث دون أخػتو  
 (:5)السغػل ب)سضج السشدل والشار(. 

وأما سشة والدة يذسػت فيي غضخ محجدة بالسرادر التاريخية لكػن مؤرخػ التاريخ السغػلي 
لع يعصػا إىتسامًا لمتفاصضل الدضخة الخاصة لبلمخاء السغػل ، سػى لسغ تػلى مشرب الخانية ، 

الشارات التي تؤكج ان والدة أخاه األكبخ تست في سشة ولكغ يسكغ االستشتاج مغ خبلل ا
، وبسا انو االبغ الثالث في تدمدل أخػتو يسكغ التخجيح انو ولج في نفذ (;5)م 8566/ىـ968

إذا عخفشا أن أبشاء ىػالكػخان االحجى  والسيسا م  ،8567/ىـ965الدشة أو الدشة التي تمتيا 
 عذخ األخخيغ قج ولجوا بعج ذلظ العام.

ما الجيانة التي كان يعتشقيا يذسػت فسغ السؤكج انو كان عمى ديانة أباه الػثشية  إذ لع وأ
تذخ جسيع السرادر التاريخية التي دونت تاريخ السغػل الى أن أيًا مغ أبشاء ىػالكػخان األربعة 
 عذخ غضخ ديانتو وتبشى ديانة  ججيجة اخخى بإستثشاء االبغ الدابع تكػدار الحي أعتشق الجيغ

، وبسا ان أباه ىػالكػخان كان قج ثبت  عشو  في السرادر إعتشاقو لمجيانة البػذية،   (>5)االسبلمي
وكحلظ أبشو األكبخ أباقا خان الحي تػلى العخش بعجه ، والمحان قاما خبلل مجة حكسيا ببشاء العجيج 

فذ الجيانة التي كان ، ولحلظ فإن االعتقاد الخاجح ان يذسػت كان يجيغ بش(66)مغ السعابج البػذية 
 عمضيا أبيو ىػالكػخان.

 يشمهت في أثناء حكم والده ىهالكه خان دور

يشقدع الجور العدكخي الحي قام بو يذسػت الى مخحمتضغ ، السخحمة االولى ماقام بو مغ 
أعسال سياسية وادارية  وعدكخية في عيج والجه ىػالكػخان ، والسخحمة الثانية ىػ السيام واالعسال 
الدياسية  والعدكخية التي قام بيا بعج وفاة والجه ىػالكػ خان ، وتحجيجًا في عيج أخاه األكبخ أباقا 

 خان .

وفيسا يخز ماقام بو يذسػت في السخحمة االولى أثشاء حياة والجه ىػالكػخان ، فقج وردت 
لجه عمى السذخق أول اشارة الى أسع  يذسػت  في بجاية  إنصبلق الحسمة  العدكخية  التي قادىا وا

االسبلمي والخبلفة العباسية  ، إذ كان أحج السخافقضغ لو في ميستو السكمف بيا مغ قبل امبخاشػر 
ج تجويشو الجيغ فزل هللا اليسجاني عش السغػل االعطع مشكػقاآن ، فحكخ مؤرخ السغػل رشضج

قد خاتػن( و)اولجاي ىػالكػ مرصحبًا زوجتيو الكبضختضغ )دو  : )) ...سارأخبارتمظ الحسمة بالقػل
، وبجون أدنى شظ فإن االشارة الى (68)خاتػن( ، وكحلظ أبشاءه العطام أباقا ويذسػت...(( 
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يذسػت مع أخيو األكبخ باألبشاء العطام ومخافقتيسا ليػالكػ دون ذكخ بقية أبشاء ىػالكػ االثشا 
ياء الحيغ  يعتسج عذخيجل داللة واضحة عمى ان يذسػت كان أحج أعػان  والجه ىػالكػ األقػ 

 عمضيع في عطائع االمػر. 

ولكغ مع ذلظ لع يخد في السرادر التي دونت حسمة ىػالكػخان عمى السذخق االسبلمي 
الى أي  دور ميع قام بو يذسػت في الحخب التي استيجفت دولة االسساعضمية  في شسال ايخان 

مة ىػالكػخان حدب الخصة م   والقزاء عمضيا ، والتي كانت اول أىجاف حس8589/ىـ987سشة 
 السعمشة في عاصسة السغػل.

وكحلظ لع تخد أية إشارة ميسة تثبت إسيام يذسػت  بجور بارزفي األعسال العدكخية التي 
م ، ويسكغ تفدضخ عجم اشتخاك يذسػت ;858/ىـ989أدت الى إسقاط دولة الخبلفة العباسية سشة 

صسة الخبلفة العباسية ، الى أن ىػالكػخان ومغ ثع عا فعمي في إخزاع دولة االسساعضمية بجور
كان يجرك أن أبشو يذسػت كان مايدال شابًا غزًا لع يكتدب الخبخة القتالية بعج ، ولحلظ لع يخد 
الدج بو في ىاتضغ السػقعتضغ ، غضخ ان مجخد حزػره في تمظ السػقعتضغ الذيضختضغ مع قادة 

بخة والتسخس الكافي في فغ الحخب والقيادة حدب قج اكدبو الخ (65)السغػل الكبار مغ شبقة الشػيغ
مشطػمة الحخب السغػلية ، ولحلظ بعج أن أصبح يذسػت مؤىبًل بعج سشتضغ مغ ذلظ التاريخ  ، فمع 
يتخدد والجه ىػالكػ خان في الدج بو في كل السعارك التالية التي خاضيا السغػل وألسيسا تمظ التي 

 حجثت قي ببلد الذام.   

ىػالكػخان لبغجاد وإسقاط الخبلفة العباسية وتفخغو لتشطيع وتأسيذ الشطام  فبعج إحتبلل
استعان بعجد مغ افخاد االسخة  انية في جسيع الببلد التي صفت لوالدياسي واالداري لمجولة االيمخ

، ومغ الججيخ بالحكخ ان ىػالكػخان لع يدشج ألي (66)الجشكضدخانية الحيغ ساعجوه في اخزاعيا 
، أو والياتيا السختمفة سػى الى إثشضغ مشيع ، ربعة عذخ مشاصب في إدارة الجولةاالمغ أبشاءه 

وىسا األبغ االكبخ أباقا وقج فػضو حكع مسالظ العخاق وخخاسان ومازنجران حتى حجود نيخ 
،  فيسا أسشج الى ابشو يذسػت  أول ميامو الدياسية واالدارية مغ خبلل تفػيزو حكع (67)جيحػن 

أقاليع  لجولة االيمخانية والتي شسمت عجةسعة التي تقع في شسال االببلد الػا
 .(:6)حتى سػاحل ببلد الخس )روسيا( (69)وآذربيجان(68)وهيآران

وبعج أن قخر ىػالكػ خان احتبلل ببلد الذام ومرخ شبقا لمبخنامج السعج لو في عاصسة 
، عضغ ابشو يذسػت  (;6)م >858/ىـ:98السغػل مغ قبل أخاه االمبخاشػر االعطع لمسغػل  سشة 
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عمى رأس جدء كبضخ مغ الجير السغػلي الداحف عمى ببلد الذام برحبة عجد مغ قادة السغػل 
 .(>6)الكبار وكمفو بسيسة إخزاع مجيشة ميافارقضغ

وشبقًا لحلظ فقج سار يذسػت عمى رأس الجير السغػلي قاصجًا ميافارقضغ عغ شخيق مجيشة 
ىػ وجيذو حجود السجيشة أرسل رسػاًل الى حاكسيا االيػبي السمظ  ، ولسا وصل(76)ديار بكخ

. غضخ ان ميسة الخسػل الحي بعثو (75)يجعػه  لقبػل الصاعة والخزػع  لحكع السغػل (78)الكامل
يذسػت الى حاكع ميافارقضغ باءت بالفذل الحريع ، وىحا مسايفيع  بػضػح مغ  خبلل الخد 

مظ الكامل ، وقج جاء فيو : ))يشبغي أال يزخب االمضخ في الرارم الحي تمقاه يذسػت مغ الس
حجيـج بارد ، واليتػقع الذيء السدتحضل، إذ اليـػثق بػعـجكع ، وانشي لـغ أنخـجع بكـبلمكع السعدػل، 

 .(76)ولـغ أخذى جضـر السغػل ، وسأضخب بالديف مادمت حيًا ...((

مغ السمظ الكامل ويأس تسامًا مغ ولسا استمع يذسػت ىحا الخد القػي والخافس لئلنرياع 
استدبلمو ، قخر بجء القتال ودخػل مجيشة ميافارقضغ عشػة ، وبجأ ذلظ بفخض الحرار الذجيج 
عمى السجيشة وقمعتيا مع ضخبيا بالسشجشيقات بكل قػة وقدػة ، ولكغ السقاتمػن في القمعة والدكان 

يسكغ لمجير السغػلي الشفاذ مشيا الى داخل استبدمػا في الجفاع عغ مجيشتيع ، ولع يتخكػا أية ثغخة 
 .(77)السجيشة

وقج وصمت أخبار صسػد السجيشة بػجو يذسػت وجيذو الى ىػالكػخان الحي أرسل  الى 
ابشو  السديج مغ التعديدات التي شسمت الخجال والحخائخ والسؤن ، وفي نفذ الػقت شمب مغ ابشو 

ات في مكانيع وعجم اقتحام السجيشة واالنتطار يذسػت  ومغ معو مغ قادة السغػل بالربخ والثب
 .  (78)حتى تشفح مشيا السؤن 

وشبقًا لحلظ نفح يذسػت وصية والجه بححافضخىا وشمب مغ جيذو فخض حرار صارم عمى 
السجيشة  والتػقف عغ محاوالت اقتحاميا ، وفي ىحا االمخ ذكخ السؤرخ السعاصخ ابغ العبخي )ت 

أن تيقغ  انو اليسكغ أخح السجيشة بالقتال  ، أمخ أن يبشى حػل  م ( ان يذسػت بعج9;85/ىـ8;9
ميافارقضغ سػرًا  وحفخ خشجق عسضق يحيط بيا مغ كل جانب ومشع الشاس مغ الجخػل الضيا أو 

 .(79)الخخوج مشيا

فزبًل عغ ذلظ، استسخ ضخب السجيشة بذكل متػاصل بالسشجشيقات مغ كل ناحية مغ  
جيشة صامجة في وجو جير يذسػت لسجة عام كامل حدب السرادر نػاحضيا ، ومع ذلظ ضمت الس

السغػلية إذ ذكخ السؤرخ رشضج الجيغ:))...مزى عام بأكسمو ، ولع يبق في السجيشة قػت والغحاء ، 
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وىمكت الجواب كحلظ ، فبجأ الشاس يأكمػن السضتة ، وأكمػا حتى الكبلب والقصط والفئخان ، ثع 
 . (:7)ن كل مشيع يأكل اآلخخ كاألسساك((صاروا يأكمػن اآلدمضضغ ، فكا

ولكغ السرادر االخخى تؤكج صسػد السجيشة ألكثخ مغ عام ونرف عمى األقل ، إذ ذكخ 
: ))... دام حرار مضـافارقضغ مجة سشتضغ م( ذلظ بالقػل8668/ىـ65:السؤرخ الذامي أبػ الفجا )ت

. (;7)السمظ الكامل صابخًا ثابتًا...((حتى فشضت أزوادىع ، وفشي أىميا بالػباء وبالقتل ، وصاحبيا 
م( ان مجيشة  ميافارقضغ صسجت بػجو جير السغػل 86:5/ىـ7::في حضغ  ذكخ ابغ كثضخ )ت

 .(>7)لسجة عام ونرف 

ولكغ في نياية السصاف أدى الحرار والقتال الستػاصل الى إبادة معطع سكانيا ، حتى 
الػضع في السجيشة بالقػل : ))إنو لع يبق في  ان أحج قادة السمظ الكامل كتب لو يرف ماآل اليو

السجيشة أحج لو شاقة وقجرة ، ماعجا عجة أفخاد ىع أحياء بأرواحيع أمػات بأجدادىع ، وصار األب 
 .(86)يأكل ابشو ، واألم تأكل ولجىا ، فمػ أقبل جير فميذ ىشاك مخمػق يدتصيع مػاجيتو((

سصاف مغ دخػل السجيشة ، وججوا جسيع وبالفعل عشجما تسكغ يذسػت وجيذو في نياية ال
، ومع ذلظ لع (88)سكانيا مػتى ، وسقصت جثثيع بعزيا فػق بعس ماعجا سبعضغ شخرًا 

مغ أعسال التشكضل واالنتقام عمى مغ تبقى عمى  بل قام بالعجيج يكتف يذسػت بسا حجث لمسجيشة ،
سان اشتيخا بذجاعتيسا وبدالتيسا قضج الحياة مشيع ، ومغ بضغ ماقام بو ىػ تتبع أثخ اثشضغ مغ الفخ 

. ومغ خبلل  ذلظ يطيخ ان يذسػت بغ ىػالكػخان كان (85)بالترجي لجيذو حتى تسكغ قتميسا
 يقل قدػة وغمطة عغ أبشاء قػمو السغػل. ال

أخيو وبعزًا مغ ومغ ثع تبع ذلظ قيام يذسػت بالقبس عمى السمظ الكامل  وإرسالو مع 
، وعشج وصػل ىؤالء الى السعدكخ (86)ػخان  لضشطخ في أمخىع والجه ىػالك أفخاد حاشضتو الى

السغػلي قام ىػالكػخان بسقابمة السمظ الكامل واستجػبو شػيبًل ، ثع وبخو تػبيخًا شجيجًا لكػنو 
أمخ بتقصيعو أربًا إربًا حتى مات  ثع سبق وأن تحالف مع السغػل ولكشو شق عرا الصاعة عشيع ،

 . (87)م>858 /ىــ:98سشة 

بعج أن انيى يذسػت الػضع لرالحو في مجيشة ميافارقضغ بذكل تام ، تمقى األوامخ مغ أبيو    
وإخزاعيا بالقػة ،  وشبقًا لحلظ تحخك يذسػت بإتجاه  (88)ىػالكػخان بالتػجو نحػ مجيشة مارديغ

اليجف القادم ، وعشج وصػل الجير السغػلي أشخاف تمظ السجيشة دىر يذسػت ومغ معو مغ 
الشػيغ السغػل مغ إرتفاع قمعة السجيشة وحرانتيا وأدرك صعػبة الديصخة عمضيا ، ولحلظ قادة 



 

 دولة االيلخانًةان ودوره الشًاسٌ والعشكرٍ يف اليشمىت بن هىالكىخ

 ا. م . د. سواد خزعل جنًب                                                                                    

                                                             

 193 

 

، مغ أجل إقشاعو  (89)شمب يذسػت مغ أحج قػاده مخاسمة حاكع السجيشة  السدسى السمظ الدعضج
 .(:8)بزخورة تقجيع الخزػع والصاعة ، مقابل ضسان حياتو وجسيع سكان السجيشة

ع مارديغ كان يجرك تسامًا عجم التدام السغػل بأية عيػد يقصعػنيا ولكغ السمظ الدعضج حاك
عمى أنفديع وانيع معتادون عمى الغجر، ولحلظ رفس بذجة االستجابة لسصالب يذسػت وجيذو  
محكخًا أياىع بشكثيع لمعيػد التي قصعػىا لآلخخيغ مغ قبل ، فكيف يؤمغ جانبو وضسان أرواح 

قت ، ولع يكتف السمظ الدعضج بحلظ ، بل انو تحجى يذسػت أىالي مجيشتو مشيع  في ىحا الػ 
وجيذو بالقػل: ))...ان القمعة بحسج هللا تعالى مذحػنة بالحخائخ واالسمحة ، وإنيا ممضئة بخجال 

 .(;8)التخك وشجعان الكخد...((

والخزػع ،أمخ يذسػت قائجه جيذو مغ شبقة  ىحا الخد الخافس بذجة لبلستدبلم وفي مقابل
. وبالفعل تع ضخب السجيشة بقدػة ولكغ ذلظ لع (>8)بشرب السجانضق ودك السجيشة بقػة  الشػيغ

ضيخ فضيا الغبلء والقحط  يأت بشتيجة فقج ضمت قمعة السجيشة صامجة لسجة ثسانية شيػر، ثع
، ولع يبق في السجيشة أية اقػات حتى ان الجواب قج ىمكت مسا أجبخ الشاس عمى أكل والػباء

 .(96)ب والقصط والفئخان السضتة والكبل

وىحا الػضع جعل أكبخ أبشاء السمظ الدعضج واسسو مطفخ الجيغ الصمب مغ والجه  التدميع 
لجير السغػل والشدول مغ القمعة ، ولكغ السمظ الدعضج لع يزغ لو وصسع عمى السقاومة حتى 

ع فسات غجرًا ، وقج الشياية ، فسا كان مغ االبغ مطفخ الجيغ إال أن يتآمخ عمى أبيو وسقاه الد
 .(98)حجث بالفعل كان سبب قيامو بحلظ ىػ الستخضاء يذسػت وىحا ما

وبعج ذلظ تمقى يذسػت ومغ معو مغ قادة جير السغػل رسالة مغ مطفخ الجيغ يصمب فضيا   
وقف القتال مقابل تدميع نفدو وتدميع قمعة السجيشة ، وبالفعل وافق يذسػت عمى وقف القتال بعج 

 . (95)الجيغ و تع تدميع قمعة السجيشة لمسغػل ندول مطفخ

مسا الشظ فيو ان ماقام بو يذسػت بغ ىػالكػخان مغ أعسال إلخزاع مجيشتي ميافارقضغ 
ومارديغ يجل داللة واضحة عمى انو كان أبشًا لسشطػمة الحخب السغػلية القائسة عمى أعسال 

 تل والتخويع والتخخيب.حرار السجن وتجػيعيا ، ومغ بعجئح القيام بكل أعسال الق

أدى احتبلل السغػل بقيادة يذسػت لسجيشتي ميافارقضغ ومارديغ الى تديضل إحتبلل 
، (98)، وحخان(97)، والخىا(96)الجير السغػلي لمسجن الذامية األخخى القخيبة مشيسا مثل  نرضبضغ 

 وغضخىا.( 99)وسخوج 
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ومارديغ وماحػليا مغ مجن كمف  وبعج إنجاز يذسػت لسيستو في إحتبلل مجيشتي ميافارقضغ 
التي تعج كبخى مجن الذام ، وكانت   (99)مغ قبل والجه ىػالكػ خانصبسيسة  إخزاع مجيشة حمب

 . (;9)السجيشة محرشة تحرضشًا شجيجًا باالسػار، وىي  تحت حكع تػرانذاه األيػبي

رسال ولسا سار يذسػت عمى رأس جير كبضخ الى السجيشة كان أول عسل قام بو ىػ إ 
رسالة الى تػرانذاه تتزسغ انحارًا لو باالستدبلم ، ولكغ حاكع حمب تػرانذاه رفس بذكل قاشع 
الشدول والتدميع لمسغػل السيسا انو كان مدتشجًا الى قمعة حمب  التي كانت محرشة بذكل قػي 

 . (>9)ومحكسة االسػار قائبًل ليذسػت ومغ معو )) ليذ عشجنا لكع إال الديف((

ل ىحا الخد الخافس بقػة لئلنرياع لذخوط السغػل أمخ يذسػت بحرار السجيشة وفي مقاب
م ، وتع 8596/ىـ;98وقج تسكغ بعج قتال سبعة ايام مغ دخػل حمب في التاسع مغ صفخ سشة 

استسخت في  . وعمى الخغع مغ أن قمعة السجيشة(6:)حتى أمتمئت الصخقات مغ القتمى استباحتيا
السغػل حتى عخض السغػل عمى السقاتمضغ فضيا األمان ، ولكغ ماأن القتال والرسػد بػجو جير 

ندل السقاتمضغ وتع فتح االبػاب حتى نكث السغػل ماتعيجوا بو واستباحػا بالقتل كل مغ كان فضيا، 
كسا قامػا بتخخيب وتجمضخ مطاىخ العسخان مغ مداجج ومجارس وغضخىا. وبيحا تسكغ يذسػت 

ع واستخجام السجازر الػحذية مغ الديصخة عمى مجيشة حمب وجيذو عغ شخيق الحرار والخجا 
 .(8:)وقمعتيا

وبعج احتبلل مجيشة حمب وإستباحتيا إنزع يذسػت وجيذو الى جير أبيو ىػالكػخان 
، وقج واجو السغػل في ىحه السجيشة والسيسا مغ قمعتيا مقاومة شجيجة (5:)الداحف نحػ مجيشة دمذق

عمى حساية القمعة وسكان السجيشة باألمان  بعج أن خجعػا القائسضغ ولكشيع في الشياية تسكشػا مشيا
، اذ ذكخ السؤرخ رشضج الجيغ ))انو ألسيسا بعج أن أحذ أىالي دمذق باألىػال التي ارتكبيا الدائف

السغػل ، وعخفػا أن جسيع أشخاف الذام ونػاحضيا أصبحت في حػزة السغػل تػجو جـسع مغ 
. غضخ (6:)ىػالكػخان ومعيع أنػاع اليجايا والتحف ومفاتيح بػابات السجيشة((أكابخىا وأعيانيا  نحػ 

أن السغػل عشجما دخمػا القمعة والسجيشة لع يفػا بعيجىع وأرتكبػا  أبذع الـسجـازر فضيسا، إذ مارسـػا 
كل أعـسـال القتل والتخخيب ، وحدــب قػل السؤرخ الذامي ))... وجخى عمى أىل دمذق بدبب 

، وقج كان يذسػت بغ ىػالكػخان مذاركًا لػالجه بقػة في كل  (7:)لقمعة شجة عطيسة.((عريان ا
 .(8:)ما تعخضت لو مجيشة دمذق مغ أعسال أىػال

الى ببلده مع م 8596/ىـ;98ولسا حجث إندحاب ىػالكػ خان مغ ببلد الذام في سشة 
ض السعخكة الفاصمة معطع  أفخاد جيذو وتخك قػة صغضخة ال تتعجى عذخة اآلف رجل  قبل خػ 
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ضج السساليظ  في مرخ ، وذلظ بعج ورود خبخ وفاة أخيو امبخاشػر السغػل األعطع مشكػ قاآن 
وكان يعتقج أنو سيربح امبخاشػرًا بجاًل مغ أخيو االمبخاشػر الخاحل ، فإن يذسػت رافق أباه في 

 .(9:)رحمة العػدة تمظ

لجه ىػالكػخان ، نطخًا لسا أضيخه مغ وبعج العػدة مغ ببلد الذام كمف يذسػت مغ قبل وا
قػة بأس وصبلبة في معارك ببلد الذام بسيسة إخزاع  التسخد الحي حجث  في مجيشة كابل سشة 

م ، وكانت تمظ السجيشة فج تسخدت وخخجت عغ  شاعة السغػل  قبل سشتضغ مغ 8599 / ىـ;98
فريحي( ان يذسػت  م( صاحب كتاب )مجسل8778/ىـ>7;ىحا التاريخ ، وقج ذكخ الخػافي)ت

نجح في قسع ىحا التسخد وأعادة السجيشة لمحكع االيمخاني مغ خبلل استخجام كل وسائل البصر 
 .(::)والقتل الستاحة لو

 دوريشمهت في عيد أخيو أباقا خان

م  حزخ يذسػت الحي كان واليا عمى ببلد آران 8598/ىـ996وبعج وفاة ىػالكػخان سشة 
،  وكان يسشى نفدو بتػلي عخش االيمخانية بجاًل مغ والجه (;:)بيو في الضػم الثامغ مغ وفاة أ

الخاحل ، وفي ىحا الخرػص فقج ذكخ السؤرخ رشضج الجيغ ان يذسػت ))...بعج أن عخف اتجاه 
االمخاء ، وأخح يفكخ في واقع األحػال ، فمسا تيقغ أنو لع يتيدخ لو عسل عاد بعج يػمضغ مغ 

ج مغ ىحا الشز بذكل ال لبذ فيو ان يذسػت كانت لو تصمعات . ويسكغ االستشتا(>:)مقامو ((
نحػ تػلي العخش عمى الخغع مغ ان التقالضج السغػلية السدتسجة مغ قػانضغ  الياس االجشكضدخانية 
تدتبعج األبشاء مغ غضخ الدوجة االولى أو السفزمة عشج الخان مغ تدمع زمام العخش ، وىحا 

، (6;)جبلء آراء  كباراالمخاء مغ شبقة مجمذ القػريمتايمالسدو يذسػت بػضػح مغ خبلل است
الحيغ كانػا مشقدسضغ فيسا بضشيع حػل مغ يتػلى العخش بضغ إثشان مغ إبشاء ىػالكػخان وىسا اباقا 
االبغ االكبخ ليػالكػخان ، وىػالجػ األبغ األصغخ، وقج رجحت في األخضخ كفة اباقا لكػنو قج 

كػخان بتػلي العخش االيمخاني خمفًا لو ،  ولحلظ لسا تيقغ  حطي بتػصية خاصة مغ والجه ىػال
يذسػت مغ عجم وجػد أية فخصة لو لتػلي العخش عاد أدراجو مغ حضث أتى ، وضل مشتطخًا 

 .(8;)ماتدفخ عشو قخارات أخاه االكبخ الخان الججيج لبليمخانضضغ والسيام التي سيعيج اليو القيام بيا

أبشو األكبخ أباقا خان عمى العخش االيمخاني في الثالث  بوبعج وفاة ىػالكػ خان وتشرض
م  ، وبعج أن مزى أسبػع عمى تػلية ىحا االخضخ العخش أصجر 8598/ىـ996مغ رمزان سشة 

األوامخ الى أخيو يذسػت بقيادة جير كامل العجة والعجد الى نػاحي دربشج وشخوان ومػغان  في 
 .(5;)مػاجية حجود دولة مغػل القبجاق
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كانت أول أعسال يذسػت في ىحه الشػاحي ىػ الترجي لمتسخد الحي قاده أحج االمخاء 
السغػل الستسخديغ وأسسو )نػقاي( أحج قادة مغػل القبجاق وذلظ في الثالث مغ شػال سشة 

م ، وبعج أن وصل يذسػت وجيذو الصحجود ببلده حجثت معخكة قػية في مػاجية 8598/ىـ996
فضيا أعجاد كبضخة مغ الصخفضغ ، وأضيخ فضيا يذسػت قجرة فائقة عمى  األمضخ الستسخد وقج قتمت

حدغ إدارة السعخكة والتي انتيت لرالحو بعج أن أصضب نػقاي بديع في عضشو  ، وانيدام جشػده 
. وقج أدى ىحا االنترار الحي حققو يذسػت في مػاجية  مغػل (6;)وتخاجعيع نحػ مجيشة شخوان
بشاء عسػمتيع السغػل االيمخانضضغ في رفع مشدلتو كثضخًا بضغ شبقة القبجاق االعجاء االلجاء أل

 االمخاء السغػل مغ أسخة ىػالكػخان. 

الجولة االيمخانيةودولة  عمى نصاق واسع لمسخة الثانية بضغ ولكغ عشجما نذبت الحخب الحقاً 
اق مغػل القبج تػغل الجير االيمخاني داخل أراضيبعج م 8599/ىـ997مغػل القبجاقدشة 

، وكان عمى وشظ تحقضق إنترار كاسح أول األمخ، لكغ السرادر  (7;)ودخػل العاصسة سخاي
التاريخية  لع تذخ الى أي دور ميع قام بو يذسػت بغ ىػالكػخان في ىحه الحخب ، عمى الخغع 
مغ مذاركتو الفعمية  بيا ، ويبجو ان سبب ذلظ يعػد الى ان الدمصان االيمخاني أباقا خان نفدو 

الحي كان يقػد الجير االيمخاني ، فزبًل عغ ذلظ ، ان السرادر التاريخية التي صشفيا  ىػ
مؤرخػ الجولة االيمخانية تغاضت عغ تجويغ كل تفاصضل تمظ الحخب ألنيا في الشياية السصاف 
انتيت بيديسة مشكخة لبليمخانضضغ الحيغ فقجوا معطع أفخاد جيذيع فضيا ، وقج اضصخوا لبلندحاب 

 ود دون تحقضق أىجافيع. الى حج

ولسا نذب الرخاع بضغ الجولة االيمخانية ودولة مغػل الجغتاي في ببلد ماوراء الشيخ سشة 
دولـة مغػل الجغتاي) مغػل بـبلد ماوراء الشيخ(  زعـيع (8;)م أثخ قضـام بخاق خان;859/ىـ999

ء عسػمتو االيمخانضضغ، بإحتبلل خخاسان ، وكان ىحا االخضخ يأمل بتحقضق انترار شامل عمى أبشا
لمترجي ليجػم  خسل جيذًا كبضخًا عمى وجو الدخعةفسا كان مغ الدمصان أباقاخان الى أن ي

 .  (9;)الجغتاي السفاجيء ، وقج عيج الى أخيو يذسػت قيادة الجشاح االيسغ لحلظ الجير

 استصاع جير مغػل الجغتاي أول األمخ مغ دحخ الجشاح وعشج حجوث السعخكة الفاصمة
، األمخ الحي دعا الدمصان االيمخاني اباقا خان الصمب مغ (:;)االيدخ لمجير االيمخاني وىديستو 

أخيو يذسػت االنتقال مغ الجشاح األيسغ لمجير االيمخاني الى الجشاح االيدخ الستخاجع ، وقج 
أثبت يذسػت ميارة كبضخة في ىحه السعخكة ، وذلظ عشجما استصاع لع شتات الجشاح االيدخ 
لمجير االيمخاني وإعادتو مشطسًا ومختبًا حدب القاعجة السقخرة عمى حج وصف السؤرخ رشضج 
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الجيغ، ومغ ثع  القيام بذغ ىجػم مقابل عمى جير مغػل الجغتاي انتيى بإنترار كاسح عمى 
 .(;;)مغػل الجغتاي وىديستيع بذكل نيائي في ىحه الحخب

 وفـاتـو

 ىػالكػخان تػفي في ذروة نفػذه في الببلط االيمخانيذكخت السرادر ان االمضخ يذسػتبغ 
عـسخ ناىـد سبـع وثبلثـػن  م عغ85:8/ىـ>99وذلظ في يـػم الدبت الثامغ مغ الحـجـة سشة 

يذضخ الى سبب وفاتو في مثل ىحا العسخ، مسا يجل عمى  ، ولع تذخ تمظ السرادر الى ما(>;)عاماً 
 األرجح ان وفاتو كانت شبيعية .

 اتمةالخ

مغ خبلليا  وتبضغ لشا تشاولشا في الرفحات الدابقة حياة وسضخة  يذسػت بغ ىػالكػخان ،
انو كان أحج االمخاء السغػل مغ االسخة الحاكسة ، والحي أدى دورًا بارزًا في الجولة االيمخانية مشح 

م في 85:8/ىـ>99بجايات تأسيديا االولى في عيج والجه ىػالكػخان وحتى تاريخ وفاتو سشة 
عيج أخيو أباقاخان ، إذ قام يذسػت بغ ىػالكػ خبلل تمظ الفتخة بأعسال ميسة عمى مختمف 

 الجػانب الدياسية واالدارية والعدكخية . 

كانت أولى أعسال يذسػت  عقب تاسيذ والجه ىػالكػخان الشطام الدياسي واالداري لمجولة 
يمخانية الستسثمة بأقاليع آران وأذربيجان االيمخانية ، ىػ تػلى حكع  االجداء الذسالية مغ الجولة اال

وحتى حجود ببلد الخوس . وبعج وفاة والجه وفذمو في تحقضق أمشياتو في  التخبع عمى العخش 
االيمخاني بدبب كػن أمو لع تكغ مغ الدوجات الخئيديات لمخان ، فقج تع لو تججيج تفػيس حكع 

 ىحه الببلد شػال حكع أخيو اباقاخان .

والجه ىػالكػخان عمى العدكخي قام بجور ميع في الحسمة العدكخية التي قادىا وفي السجال 
، وقج نجح خبلليا يذسػت مغ خبلل قيادتو لجدء مغ الجير السغػلي في اخزاع ببلد الذام

مجيشة  احتبللمجن ميافارقضغ ومارديغ وحمب ، كسا ساىع مع غضخه مغ قادة السغػل الكبار في 
دمذق ، وأثبت يذسػت في ىحه الحسمة  بانو كان أبشًا لسشطػمة الحخب السغػلية القائسة عمى 

 كل أنػاع القتل والتخويع ونكث العيػد إذ وصف بانو كان ال وارتكابفخض الحرار عمى السجن 
 يقل قدػة عغ غضخه مغ قادة الحخب السغػل.
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في الحخب التي نذبت بضغ الجولة وفي عيج أخيو أباقاخان ساىع يذسػت بجور ميع 
م ، عمى الخغع مغ اليديسة  السشكخة 8599/ىـ997االيمخانية و حكام دولة مغػل القبجاق سشة 

التي تعخض ليا الجير االيمخاني في تمظ الحخب. وبعج أربع سشػات مغ تمظ الحخب كان 
لميجػم الحي ششتو  دولة  ليذسػتجورًا حاسسًا عشج قيادتو لجير الجولة االيمخانية أثشاء الترجي

م عمى األجداء الذخقية لمجولة االيمخانية، وقج أثبت يذسػت 85:6/ىـ;99مغػل الجغتاي سشة 
في تمظ الحخب ميارات قتالية وتشطيسية إذ تسكغ  خبلليا مغ الحاق ىديسة مشكخة بجير مغػل 

 الجغتاي ومشعو تسامًا مغ تحقضق أىجافو في إسقاط الجولة االيمخانية. 

 

 اليهامش

م( ، البـجايـة والشيايـة ،   ) بضخوت : مكتبة 85:5/ىـ7::( ابـغ كثضخ ،ابػالـفجاء اسساعـضـل بغ عـسخ )ت8)
 .588، ص86( ،  جـ ;;>8السعارف ، 

م ( ، الشجػم الداىخة في ممػك مرخ >879/ىـ7:;(أبغ تغـخي بـخدي ، ابػ السحاسـغ جسال الجيغ يـػسـف ) ت5)
 .87، ص:(، جـ;6>8القاىخة : مصبعة دار الكتب السرخية ، والقاىخة ، ) 

م( ، تاريخ حبضب الدضخ في أخبار أفخاد بذخ ، 8877/ىـ75>(خػانجمضخ ، غياث الجيغ دمحم بغ ىسام الجيغ )ت6)
 .>8،ص8،جـ6ىـ.ش( ، م8666)شيخان :  كتابخانو خيام ، 

، مجسل فريحي ، مذيج  جاب شػس ، م( 8778/ىـ>7;(الخػافي ،  فريح احسج بغ جبلل الجيغ )ت 7)
 .:85، ص 6ىـ.ش( ، جـ >865

م( ، تاريخ روضة الرفا في سضخ ;>87/ىـ66>( مضخخػانج ، حسضج الجيغ دمحم  بغ خجاونذاه بغ محسػد )ت8)
 .7;8، ص 8ىـ.ش( ، جـ>866االنبياء والسمػك والخمفا( ، )شيخان : جاب بضخوز ، 

 .8;8-7;8، ص 8( م . ن ، جـ 9)

م ( ، نطام التػاريخ بدعي واىتسام 85:8/ىـ9:7البيزاوي ، قاضي ناصخ الجيغ  عبجهللا بغ عسخ )ت( :)
 .;88ىـ.ش( ، ص8686بيسغ كخيسي ، )شيخان : كتاب خانيفخىػمشج واقبال عمسي ، 

م( ، جامع التػاريخ ، نقمو لمعخبية  دمحم صادق نذأت ;868/ىـ;8:( رشضج الجيغ فزل هللا اليسجاني )ت;)
 .589، ص 557، ص 8، جـ 5خخون ، )دمذق : وزارة الثقافة واالرشاد القػمي ، ببل .ت (، م وآ

(9)H.H.Howorth ،History of the Mongols from the 9th to 19 century، 

(London ،1927 ) vol.3.p،313. 
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(10)Spuler،Bertold، Die Golden Horde،(Leipzig ،1943)، p،219. 

 .558، ص8، جـ 5جامع التػاريخ، م( رشضجالجيغ ، 88)

 .:8، ص 8، جـ 6( خػانجمضخ ، تاريخ حبضب الدضخ ، م85)

( الخصا : وىع مغ القبائل السغػلية التي سكشت في األجداء الذسالية الغخبية مغ الرضغ وقج كػنػا ليع دولة 86)
يخ جيانكذاي ، بدعي م( ، تار 5;85/ىـ8;9عخفت باسع )القخاخصا(. الجػيشي ، عبلء الجيغ عصا ممظ )ت
 .;9، ص 8(، جـ:6>8واىتسام دمحم بغ عبج الػىاب القدويشي ، ) لضجن : مصبعة بخيل ، 

 .558، ص 8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م87)

 .>55ص -556، ص 8، جـ5( م . ن ، م88)

 .556، ص 8،جـ 5( م . ن ، م89)

 .98ص ، 8، جـ 6( خػانجمضخ ، تاريح حبضب الدضخ ، م:8)

 .56، ص 8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م;8)

 .568ص ->55، ص 8، جـ 5( م . ن ، م>8)

 .558، ص 8، جـ 5( م . ن ، م56)

 .99، ص8، جـ  6( خػانجمضخ ، تاريخ حبضب الدضخ ، جـ58)

وتدسى )محسػد( ، ( محسػد غازان : ىػ غازان بغ ارغػن بغ أباقاخان بغ ىػالكػخان ، وقج اعتشق االسبلم 55)
وأعمغ االسبلم ديشًا رسسيًا لمجولة االيمخانية ، وقام بجسمة مغ االعسال واالصبلحات السيسة. انطخ : رشضجالجيغ ، 

 .67ص - 85(، ص76>8داستان غازان ، تحقضق كارل يان ،)لشجن ، 

كاي بغ يذسػت نافدػا ( وفي ىحا الرجد ذكخ السؤرخ وصاف أن عجد مغ أمخاء االسخة الحاكسة بدعامة يدػ 56)
الدمصان الدمصان غازان عمى العخش واتخحوا مغ الجعػة لحساية ديانة السغػل االصمية ستارًا لتحقضق مصامعيع 
بالدمصة ، ولحلظ أمخ الدمصان محسػد غازان بقتل يدػكايػ أخيو مع عجد كبضخ مغ االمخاء السغػل ، )وصاف ، 

م( ، تجدية االمرار وتدجية االعرار السعخوف 8667/ىـ68:خازي )شياب الجيغ بغ عبجهللا بغ فزل هللا الذض
 .6:، ص6ب) تاريخ وصاف (، جـ

( قخاقػرم: وتعشي بالمغة التخكية )الخمل االسػد(  ، تع التخصيط لبشائيا في عيج جشكضدخان ، وتع االنتياء 57)
، صبح االعذى في صشاعة  م(;878/ىـ58;مشيا في عيج خمفو اوكتايقاآن ، القمقذشجي ، احسج بغ عمي )ت

 .;:7، ص7( ، جـ:;>8االنذا ،)بضخوت : دار الكتب العمسية ، 

 .558، ص 8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م58)
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 .;5، ص 8( وصاف ، تاريخ وصاف ، جـ59)

 .65ص -68، ص 8( الجػيشي ، تاريخ جيانكذاي ، جـ:5)

 .6ص ، 5، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م;5)

 ، 8( مضخخػانج ، تاريخ روضة الرفا ، جـ>5)

 .>7، ص 8، جـ5( خػانجمضخ ، تاريخ حبضب الدضخ ،م 66)

 .>56، ص 8، جـ 5( جامع التػاريخ ، م68)

( الشػيغ : وىػ مرصمح يصمق عمى قادة الجير السغػلي مغ الحيغ يتػلػن قيادة فخق تتكػن مغ عذخة آالف 65)
 رجل.

 J.J.Saunders ،The History of the Mongol Conquest ،(London ،1971)،p،187.    

 .96->8، ص8، جـ 6( خػانجمضخ ، تاريخ حبضب الدضخ ، م66)

 .669، ص8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م67)

جان ، ( آران : والية واسعة وفضيا ببلد كثضخة ، بضشيا وبضغ أذربيجان نيخ يقال لو الخس. ياقػت ، معجع البم68)
 .869، ص8جـ

( أذربيجان : اقميع واسع وأشيخ مجنو تبخيد وقربتيا مخاغة ، وىي ببلد يغمب عمضيا الجبال ، وفضيا قبلع 69)
م ( ، معجع البمجان ، )بضخوت : ;855/ىـ959كثضخة وخضخات واسعة . ياقػت ، شياب الجيغ الحسػي الخومي )ت

 .;85، ص 8(، جـ6>>8دار الكتب ، 

 .;66، ص8، جـ 5جيغ ، جامع التػاريخ ، م( رشضج ال:6)

 .5>ص ->;، ص 6( الجػيشي ، تاريخ جيانكذاي ، جـ;6)

( ميافارقضغ : وىي أشيخ مجيشة في ديار بكخ وتقع بضغ ببلد الذام وأرمضشية، ابغ عبجالحق ، عبجالسؤمغ >6)
إحياء الكتب العخبية،  م( ، مخاصج االشبلع عمى أسساء األمكشة والبقاع ،)القاىخة : دار;866/ىـ>6:)ت

 .8678، ص 6( ، جـ87>8

( دياربكخ : ىي ببلد كبضخة تشدب الى بكخ بغ وائل ، وحجىا مغ غخب دجمة الى ببلد الجبل . ياقػت ، 76)
 .7>7، ص 5معجع البمجان ، جـ

ػ السعالي ( السمظ الكامل : ىػ دمحم بغ غازي بغ دمحم بغ ايػب شادي الدمصان السمظ الكامل ناصخ الجيغ أب78)
م ، وقج وصف بانو كان ممكًا جميبًل ، :857/ىـ978دمحم بغ السمظ السطفخ بغ السمظ العادل حكع ميافارقضغ سشة 
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م( ، زبجة 8657/ىـ58:عالسًا ، شجاعًا وغضخ ذلظ مغ الرفات الحسضجة . انطخ :الجويجار، ركغ الجيغ بضبخس )ت
، 95، ص>( ، جـ;>>8تذاردز ، )بضخوت : الذخكة الستحجة ،الفكخة  في تاريخ اليجخة ، تحقضق دونالج. س . ري

م( ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب، ) بضخوت ;:89/ىـ>;86ابغ العساد الحشبمي ، أبػ الفبلح عبجالحي )ت
م( ، 8658/ىـ59:، الضػنضشي ، قصب الجيغ مػسى بغ دمحم )ت 8>5، ص 8(، جـ>:>8: دار الكتب العمسية ، 

 .766، ص 8م( ، جـ98>8-87>8)حضجر آباد : مجمذ دار السعارف العثسانية ،  ذيل مخآة الدمان،

 .>68، ص8،جـ5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ،م75)

 .>68، ص8، جـ 5( م . ن ، م76)

 .95، ص >( الجويجار ، زبجة الفكخة ، جـ77)

 .658، ص 8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م78)

م(، تاريخ مخترخ الجول ، )بضخوت : السصبعة 9;85/ىـ8;9،غخيغػرس ابػ الفخج اىخون )ت( ابغ العبخي 79)
 .6;7( ، ص;8>8الكاثػليكية ، 

 .658، ص 8، جـ 5(جامع التػاريخ ، م:7)

م( ،السخترخ في أخبار البذخ ،) بضخوت : دار السعخفة 8668/ىـ65:(ابػ الفجا ، عساد الجيغ اسساعضل )ت;7)
 .566، ص6، ببل .ت( ،  جـ

 .588، ص86( البجاية والشياية ، جـ>7)

 .655، ص8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م86)

 .655، ص 8، جـ 5( م . ن ، م88)

 .655، ص 8،جـ  5( م . ن ، م85)

م ( ، الحػادث الجامعة والتجارب الشافعة  في 8656/ىـ56:( ابغ الفػشي ، كسال الجيغ عبجالخزاق )ت86)
ائة الدابعة ، تحقضق وتعمضق بذار عػاد معخوف وعساد عبجالدبلم رؤوف ، )بضخوت : دار الغخب أعيان الس
 .676( ، ص:>>8االسبلمي 

 .656، ص 8،جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م87)

 ( مارديغ : مجيشة كبضخة  تقع عمى جبل الجديخة ، وليا قمعة مذيػرة حرضشة ، وفضيا ربس عطيع  فيو أسػاق88)
 .>6، ص 8وخانات ومجارس وربط وخانقاىات . ياقػت ، معجع البمجان ، جـ

( السمظ الدعضج : ىػ نجع الجيغ ايمغازي حكع  مجيشة مارديغ نيابة عغ السمظ الشاصخ يػسف األيػبي حاكع 89)
 .87، ص :الذام . ابغ تغخي بخدي ، الشجػم الداىخة جـ
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 .87، ص :( ابغ تغخي بخدي ، الشجػم الداىخة ، جـ:8)

 .658ص -657، ص8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م;8)

 .658، ص8، جـ5( م . ن ، م>8)

 .;8ص -89، ص :( ابغ تغخي بخدي ، الشجػم الداىخة ، جـ96)

 .658، ص 8، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م98)

( ، 6;>8بغجاد :دار الخشضج لمشذخ ، م( ،عضػن التػاريخ ، ) 8695/ىـ97:( الكتبي ،  دمحم بغ شاكخ)ت95)
 .557ص – 555، ص 56جـ

( نرضبضغ: مجيشة عامخة مغ ببلد الجديخة  ، وتقع عمى شخيق القػافل بضغ السػصل وببلد الذام . ابغ 96)
 .86:7، ص6عبجالحق ، مخاصج االشبلع ، جـ

 .977، ص 5( الخىا : مجيشة بالجديخة تقع شسالي حخان . م . ن ، جـ97)

 .>;6، ص 8حخان : مجيشة قجيسة وىي قربة ديار مزخ بضشيا وبضغ الخىا مدضخة يػم . م. ن ، جـ (98)

( سخوج : بمجة قخيبة مغ حخان ، بضشيا وبضغ البضخة مخحمة في الجبال ، ابغ عبجالحق ، مخاصج االشبلع ، 99)
 .86:، ص5جـ

قشدخيغ ، كثضخة الخضخات . ياقػت ، معجع (حمب : مجيشة عطيسة واسعة في ببلد الذام  ، وىي قربة جشج :9)
 .6>5ص – 5;5، ص 5البمجان ، جـ

( تػرانذاه األيػبي : ىػ تػرانذاه بغ صبلح الجيغ يػسف ابغ أخ السمظ الشاصخ يػسف االيػبي وكان يحكع ;9)
غخي ، ابغ ت>>8، ص6مجيشة حمب نيابة عشو ، عغ سضختو انطخ : ابػ الفجا ، السخترخ في أخبار البذخ ، جـ

 .7:، ص :بخدي ، الشجػم الداىخة ، جـ

م(، الدمػك لسعخفة دول السمػك ،)بضخوت : دار 8778/ىـ78;( السقخيدي ، تقي الجيغ احسج بغ عمي )ت>9)
 .:9، ص >، الجويجار ، زبجة الفكخة ، جـ 755، ص 8( ، جـ:>>8الكتب العمسية ، 

 .755، ص 8( السقخيدي ، الدمػك ، جـ6:)

 .568، ص 6، السخترخ في أخبار البذخ ، جـ ( أبػ الفجا8:)

 .789-788، ص 8( السقخيدي ، الدمػك ، جـ5:)

 .:66، ص 8، جـ 5( جامع التػاريخ ،م6:)

 .566، ص 6( ابػ الفجاء ، السخترخ في أخبار البذخ ، جـ7:)
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 .566، ص 6( م ، ن ، جـ8:)

 .;66، ص8، جـ5الجيغ ، جامع التػاريخ ، م ( رشضج9:)

، وانطخ أيزًا : القداز  دمحم صالح داود ، :88م ، ص8596/ىـ;98فريحي ، حػادث سشة  ( مجسل::)
. وكابل 886( ، ص6:>8الحياة الدياسية في العخاق في عيج الديصخة السغػلية ،) الشجف : مصبعة القزاء ، 

 .759، ص7،جـ : مجيشة مغ ثغػر شخارستان ، تذتيخ بالعػد والشارجضل والدعفخان . ياقػت ، معجع البمجان

 .>، ص 5، جـ 5الجيغ ، جامع التػارخ ، م رشضج (;:)

 .>، ص 5، جـ 5( م ، ن ، م>:)

( القػريمتاي : ىػ االسع السغػلي لسجمذ االمخاء السغػل الكبار ، والحي يشعقج في العاصسة السغػلية قخاقػرم 6;)
 J.J. Saundersالفرل فضيا وحجه.  ،وتتع فيو مشاقذة جسيع القزايا التي اليدتصيع االمبخاشػر السغػلي

،The History of the Mongol Conquests ،p.XI. 

 .:>، ص 8، جـ 6(خػانجمضخ ، تاريخ حبضب الدضخ ، م8;)

 .85، ص 5، جـ 5( رشضجالجيغ ، جامع التػاريخ ، م5;)

حي االبػاب . ومجيشة شخوان : وىي مجيشة مغ نػا;>، ص8، جـ 6( خػانجمضخ ، تاريخ حبضب الدضخ ، م6;)
 .>66، ص 6الحي تدسيو الفخس الجربشج ، بشاىا أنػ شخوان فدسضت بأسسو ياقػت ، معجع البمجان ، جـ

( سخاي :تقع ىحه السجيشة في الجدء الغخبي الذسالي مغ بحخ الخدر ، وىي عاصسة دولة مغػل القبجاق 7;)
 .:68.ابػ الفجا ، تقػيع البمجان ، ص

غتاي االبغ الثاني لجشكضدخان ، وكان مشافدًا لؤلمضخ قايجو في حكع دولة مغػل ( بخاق خان : وىػ حفضج ج8;)
ببلد ماوراء الشيخ ، وىػ مغ تػلى الحخب بشفدو ضج الجولة االيمخانية في عيج أباقاخان. رشضجالجيغ ، جامع 

 .65ص– 88،ص5، جـ 5التػاريخ ، م

 .;:8، ص 8( مضخخػانج ، تاريخ روضة الرفا ، جـ9;)

 .>:8، ص 8، ن ، جـ( م :;)

 .89، ص 5، جـ  5(جامع التػاريخ ، م;;)

 .:8، ص 5،جـ 5( م ، ن ، م>;)
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  قائمة المصادر والمراجع 

بدعي  خم ( ، نطام التػاري85:8ىـ/9:7ـ البيزاوي ، قاضي ناصخ الجيغ عبجهللا بغ عسخ )ت8
ىـ.ش(.                   8686)شيخان : كتابخان ىفخ ىػ مشج واقبال عمسي،  واىتسام بيسغ كخيسي،

م ( ، الشجػم الداىخة >879ىـ/7:;ـ أبغ تغـخي بـخدي ، ابػ السحاسـغ جسال الجيغ يـػسـف ) ت5
 (.;6>8في ممػك مرخ والقاىخة ، ) القاىخة : مصبعة دار الكتب السرخية ، 

ىتسام م( ، تاريخ جيانكذاي ، بدعي وا 5;85ىـ/8;9ـ الجػيشي ، عبلء الجيغ عصا ممظ )ت6
 (.:6>8دمحم بغ عبجالػىاب القدويشي ، ) لضجن : مصبعة بخيل ، 

م( ، مجسل فريحي ، مذيج 8778ىـ/>7;فريح احسج بغ جبلل الجيغ )ت ـ الخػافي، 7
 ىـ.ش(. >865جابصػس ، 

م( ، تاريخ حبضب الدضخ في 8877ىـ/75>ـ خػانجمضخ ، غياث الجيغ دمحم بغ ىسام الجيغ )ت8
 ىـ.ش(.8666)شيخان :  كتاب خانو خيام ، أخبار أفخاد بذخ ، 

 اليجخة ، تحقضق تاريخ في الفكخة م( ، زبجة8657ىـ/58:بضبخس )ت الجيغ ـ الجويجار ، ركغ9
 ( .;>>8الستحجة ، دونالج. س . ريتذاردز ، )بضخوت : الذخكة

 صادق م( ، جامع التػاريخ ، نقمو لمعخبية دمحم;868ىـ/;8:ـ رشضج الجيغ فزل هللا اليسجاني )ت:
 نذأت وآخخون ، )دمذق : وزارة الثقافة واالرشاد القػمي ، ببل .ت ( .

 (.76>8داستان غازان ، تحقضق كارل يان ، )لشجن ،  ـ;

م( ، مخاصج االشبلع عمى أسساء األمكشة ;866ىـ/>6:ـ ابغ عبجالحق ، عبجالسؤمغ )ت>
 ( .87>8والبقاع ، )القاىخة : دار إحياء الكتب العخبية ، 

م( ، تاريخ مخترخ الجول ، 9;85ىـ/8;9ـابغ العبخي ، غخيغػرس ابػ الفخج اىخون )ت86
 (.;8>8)بضخوت : السصبعة الكاثػليكية ، 
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م( ، شحرات الحىب في أخبار ;:89ىـ/>;86( ابغ العساد الحشبمي ، أبػالفبلح عبجالحي )ت88)
 (. >:>8مغ ذىب ، ) بضخوت : دار الكتب العمسية ، 

بضخوت م( ،  السخترخ في أخبار البذخ ،)8668ىـ/65:، عساد الجيغ اسساعضل )ت ـ ابػالفجا85
 : دار السعخفة ، ببل .ت(

 تقػيع البمجان ، )بضخوت : دار السعخفة ، ببل.ت(. ـ86

م ( ، الحػادث الجامعة والتجارب 8656ىـ/56:ـ ابغ الفػشي ، كسال الجيغ عبجالخزاق )ت87
الدابعة ، تحقضق وتعمضق بذار عػاد معخوف وعساد عبجالدبلم رؤوف الشافعة في أعيان السائة 

 ( .:>>8)بضخوت : دار الغخب االسبلمي 

 ـ القدازم حسج صالح داود ، الحياة الدياسية في العخاق في عيج الديصخة السغػلية ،88

 (.6:>8) الشجف :مصبعة القزاء ، 

االعذى في صشاعة االنذا م( ، صبح ;878ىـ/58;ـ القمقذشجي ، احسج بغ عمي )ت89
 (.:;>8)بضخوت : دار الكتب العمسية ، 

م( ،عضػن التػاريخ ، ) بغجاد :دار الخشضج لمشذخ ، 8695ىـ/97:ـ الكتبي ،  دمحم بغ شاكخ)ت:8
8<;6.) 

م( ، البـجايـة والشيايـة ، ) بضخوت 85:5ىـ/7::ـ ابـغ كثضخ ، ابػالـفجاء اسساعـضـل بغ عـسخ )ت;8
 (.;;>8ارف ، : مكتبة السع

م(، الدمػك لسعخفة دول السمػك 8778ىـ/78;السقخيدي ، تقي الجيغ احسج بغ عمي )تـ>8
 (.:>>8،)بضخوت : دار الكتب العمسية ، 

م( ، تاريخ روضة ;>87ىـ/66>ـسضخخػانج ، حسضج الجيغ دمحم بغ خجاونذاه بغ محسػد )ت56
 ىـ.ش(. >866جاببضخوز ، الرفا في سضخ االنبياء والسمػك والخمفا( ، )شيخان : 
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م( ، تجدية 8667ىـ/68:ـ وصاف ، شياب الجيغ بغ عبجهللا بغ فزل هللا الذضخازي )58
 االمرار وتدجية االعرار السعخوف بـ) تاريخ وصاف (.

م ( ، معجع البمجان ، )بضخوت : دار ;855ىـ/959ـ ياقػت، شياب الجيغ الحسػي الخومي )ت55
 (.6>>8الكتب، 

م( ، ذيل مخآة الدمان ، )حضجرآباد : 8658ىـ/59:، قصب الجيغ مػسى بغ دمحم )ت ـ الضػنضشي56
 م(.98>8-87>8مجمذ دار السعارف العثسانية ، 
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