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 Abstract 

     This research attempts to study the biography of the Mongolian Sultan Kudabenda 

(Ulgiato) and his way to the throne of the Mongolian Sultanate (703-716 Hegira / 1303-1316 

A.D.; the eighth Mongolian kings who governed the Mongolian Nation to which Iraq was one 

of its states since its occupation by the Mongols in 656 Hegira / 1258 A.D.) by Hulagu. Sultan 

Kudabenda (Ulgiato)  had a great role in the political and other events which Iraq had 

witnessed throughout his reign. This is why this subject has been chosen to tackle his 

childhood, upbringing, and attributes; in addition to his way to the throne of the sultanate. 

Sultan Kudabenda (Ulgiato) was able to keep the Mongolian Nation stable in Persia and Iraq. 

He was also able to control the riots in many parts of his country. He collected the Islamic 

scholars and made long debates; then he chose the Shiite doctrine due to the active role of the 

scholar al-Hasan bin Yousif bin al-Muttahar al-Hilli and declared it as the official doctrine of 

the state. This step was very bold because no previous Mongolian king did it so Shiism was in 

its golden age. 
  المقدمة

-703كتكليتػو عػرش السػمطة المغكليػة عػاـ )( )اكلجػايتك اف ىذا البحػث محاكلػة لدراسػة سػيرة السػمطاف المغػكلي السػمطاف خدابنػدا 
كالياتيػا منػذ احتبللػو مػف قبػؿ  أحػدثػامف االيمخانػات المغػكؿ الػذيف حكمػكا الدكلػة المغكليػة كالتػي كػاف العػراؽ ( ـ1316-1303ىػ/ 716

دكر كبير فػي االحػداث السياسػية كغيرىػا التػي  ()اكلجايتك كاف لمسمطاف خدابندا .عمى يد االيمخاف ىكالكك( ـ656/1258المغكؿ عاـ )
شيدىا العراؽ خبلؿ مدة حكمو كلذا جاء اختيارم ليذا المكضكع كذلؾ لمتعريؼ بشخصيتو منذ كالدتو كنشأتو كصػفاتو فضػبل عػف تكليػو 

ك استطاع الحفاظ عمى استقرار دكلة المغكؿ في بػبلد فػارس كالعػراؽ كتمكػف مػف اخمػاد الفػتف كيظير اف السمطاف اكلجايت.عرش السمطو
كمػػا جمػػع ىػػذا السػػمطاف عممػػاء المسػػمميف فيمػػا بيػػنيـ كبعػػد منػػاظرات طكيمػػة اختػػار ، فػػي كثيػػر مػػف المنػػاطؽ لػػذلؾ اسػػتقرت امػػكر دكلتػػو

ي كاعمنػو المػذىب الرسػمي لمدكلػة كىػذا بحػد ذاتػو خطػكة جريئػة المذىب االمامي بفضؿ دكر العبلمة الحسف بف يكسؼ بف المطير الحم
  .لـ يقدـ عمييا ام مف االيمخانات السابقيف كشيد الفكر الشيعي عصره الذىبي

كمػا  كألقابػو،فقػد تطرقنػا فػي البحػث الػى دراسػة شخصػيتو كصػفاتو ( كلمعرفة المزيد عف شخصية السػمطاف خدابنػدا )اكلجػايتك
 انتشار االسبلـ في الدكلة المغكلية كتناكلنا ايضا مكضكع التشيع في عيده. سمطنا الضكء عمى كيفية

، اعتمد البحث عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع كخاصة المراجع القريبة مف عيده كمػف اىميػا المصػنؼ تػاريخ اكلجػايتك
صػنؼ النجػـك الزاىػرة فػي ممػكؾ مصػر كالقػاىرة كم، كالمصػنؼ ذيػؿ جػامع التػكاريخ الرشػيدم لحػافظ ابػرك، البك القاسـ عبد ا الكاشاني

كتػاريخ ، اما المراجع الحديثة فأىميا الحياة السياسية في العراؽ في عيد السيطرة المغكلية لصػالح محمػد داككد القػزاز، البف تغرم بردم
 العراؽ بيف احتبلليف لعباس العزاكم كتاريخ المغكؿ لعباس اقباؿ.
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 اسمو ونسبو ووالدتو 
( 2)كتزامنػػت كالدتػػو بػػنفس السػػنة التػػي تػػكفي بيػػا جػػده اباقاخػػاف ،(1)ـ1281ىػػػ/680ذم الحجػػة عػػاـ 12لسػػمطاف اكلجػػاتيك فػػي كلػػد ا 

فػي صػحراء قاحمػة ( 5)كسػرخس( 4)ككانػت كالدتػو مػا بػيف مػرك( 3)كقػد أدرؾ مػف حيػاة جػده ثمانيػة أيػاـ( ـ1281-1265ىػػ/680-ىػ664)
 كيبدك أف الكالدة حدثت في تمؾ المدة.( 7)كؿ يقضكف الصيؼ في مكاف كالشتاء في مكاف آخركاف مف عادة المغ( 6)تعرؼ باسـ دانداقاف

 .(8)كيشير الكاشاني اف الناس كانكا يعانكف مف ضيؽ كعسر لعدـ نزكؿ الغيث فكانت كالدتو بشرل نزكؿ المطر 
بػف يكسػكام بػف بيػادر بػف برتػاف بػف قبػؿ بػف  ،(9)أما نسبو فيك اكلجاتيك بف أرغكف بف أبقا بػف ىكالكػك بػف تكلػكم بػف جنكيػز خػاف 

-1284ىػػػ/690-ىػػػ663)ػػػ( 11)ثػػاني أبنػػاء األليخػػاف أرغػػكف( 10)تكمبيػػذ خػػاف بػػف بػػام سػػنقر بػػف قيػػدك بػػف دكتػػدـ بػػف بػػكذ نجػػر بػػف آال نقػػكا
بينما أشػار ( 13)األمر الذم جعؿ مف نشأتو نشأة مسيحية، النصرانية( 12)مف زكجتو أكركؾ خاتكف بنت سامرجو مف قبيمة كرايت( 1291

عػرؼ بأسػماء عديػدة حيػث أطمقػت عميػو أمػو أسػـ نيقػكال كفقػان لمراسػيـ التعميػد ( 14)عباس إقباؿ غير ذلؾ أنو ثالػث أبنػاء األيمخػاف أرغػكف
تحػت تػػأثير قساكسػة الػببلط االليخػاني فترعػرع فػي ظػركؼ يتمتػع فيػػو  NICO LAUS IVكتيمنػان باسػـ البابػا نيقػكال الرابػع( 15)المسػيحية

إذ أدل إصػابة نيقػكال ، لكف العادات كالتقاليد المغكلية ظمت ذات تأثير كبير فػي لػدف األسػرة االيمخانيػة( 16)ارل بنفكذ كاحتراـ كبيريفالنص
ربىنػػد بػالمرض إلػػى تغيػػر اسػمو إلػػى فػي ظػػؿ المعتقػػدات المغكليػة التػػي تػػرل فػي تغيػػر االسػػـ عنػد الببليػػا كالخطػػكب تقميػدان سػػائدان عنػػد ( )خى

 .(17)اسمو األصمي ابجيتك المغكؿ كأف
                                                           

(1 )
هتمةام بةه االكاشانً، أبو القاسم عبد هللا محمد، تارٌخ اولجاتٌو: تارٌخ ٌادشاه سةعٌد غٌةاث الةدٌن والةدنٌا اولجةاتٌو سةلطان محمةد طٌةب هللا مر ةده، 

ةاه ترجمةة ونشةر كتةاب،  ؛ حةافظ أبةرو، شةهاب الةدٌن عبةد هللا بةن لطةف هللا بةن عبةد الرشةٌد 16، ص1348مهٌن همبلةً، تهةران: انتشةارات بنك 
؛ خوانةةدمٌر، غٌةةاث الةةدٌن بةةن همةةام الةةدٌن الحسةةٌنً، 7، ص1217البهةةدادٌنً، ذٌةةل جةةامع التةةوارٌخ رشةةٌدي، شةةركت تضةةامنً علمةةً، تهةةران، 

 .191، ص3، ج1380ٌر، انتشارات خٌام، جهارم، تارٌخ حبٌب الس
(2 )

م وهةو 1243ه/641أبا ا بن هوالكو بن تولوي بن جنكٌز خان، أمه بٌسونجٌن خاتون من  وم سلدوس ولةد فةً منغولٌةا شةمالً الصةٌن فةً عةام 
لةه سةبع بنةات وكةان ٌحكةم خراسةان أكبر أبناء هوالكو والممٌةز عةن جمٌةع إخوتةه، وكانةت لدٌةه عةدة زوجةات ولةه ولةدان هةم أرغةون وكٌخةاتو و

م( . 1282هةـ/680ومازندران فً زمن والده، تةولى العةرب بتةدبٌر مةن أمةه المسةٌحٌة وتةولى مسةإولٌة الحكةم سةبع عشةر سةنة تةوفً فةً عةام)
، 2، م1960هرة، ٌنظر: الهمذانً، رشٌد الدٌن فضل هللا، جامع التوارٌخ، ترجمة صادق نشةؤت وآخةرون، مطبعةة وزارة الثقافةة واإلرشةاد، القةا

؛ ابن الفوطً، كمال الدٌن ابو الفضل عبد الةرزاق البغةدادي، الحةوادث الجامعةة والتجةارب النافعةة فةً المابةة السةابعة المنسةوب إلٌةه، 8، ص2ج
 .  289، ص2003تح: مهدي النجم، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 

(3 )
ه، 1416ب فً معجم األلقاب، تح: محمد الكاظم، مإسسة الطباعةة والنشةر، طهةران، ابن الفوطً، كمال الدٌن عبد الرزاق البغدادي، مجمع اآلدا

 .232، ص2ج
(4 )

ار مرو:  صبة خراسان وأشهر مدنه بناها ذو القرنٌٌن وفٌها أنهار وأسواق كثٌةرة. ٌنظةر: القزوٌنةً، زكرٌةا محمةد بةن محمةود، آثةار الةببلد وأخبة
 .  486، ص4العباد، دار صادر، بٌروت، د.ت، ج

(5 )
، دار صةادر، 2سرخس: مدٌنة من نواحً خراسان تقع بٌن نٌسابور ومرو. ٌنظر: ٌةا وت الحمةوي، شةهاب الةدٌن أبةو عبةد هللا، معجةم البلةدان، ط

 .  208، ص3، ج1995بٌروت، 
(6 )

 .477، ص2داندا ان: بلدة من نواحً مرو الشاهجان على بعد عشرة فراسخ، تقع ما بٌن مرو وسرخس. الحموي، معجم البلدان، ج
(7 )

 .227، ص4القلقشندي، أحمد بن علً بن أحمد، صبح األعشى فً صناعة االنشا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، د.ت، ج
(8 )

؛ الصةةٌاد، فةةإاد عبةةد المعطةةً، مةةإرا المفعةةول الكبٌةةر، رشةةٌد الةةدٌن فضةةل هللا الهمةةذانً، دار الكتةةاب العربةةً، القةةاهرة، 16تةةارٌخ اولجةةاتٌو، ص
 .140الهامب ص

(9 )
؛ ألصفدي، صةبل  الةدٌن خلٌةل بٌة  بةن عبةد هللا، الةوافً بالوفٌةات، 232، ص2؛ ابن ألفوطً، مجمع اآلداب، ج7الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

؛ ابن تغري بردي، جمال الدٌن أبو المحاسن ٌوسف بةن عبةد 129، ص2، ج2000تح: أحمد األرناإط وتركً مصطفى، دار التراث، بٌروت، 
 .38، ص9الزاهرة فً ملو  مصر والقاهرة، دار الكتب، القاهرة، د.ت، جهللا، النجوم 

(10 )
؛ القةزاز، محمةد صةالح 581ه.ب، ص1336المستوفً، حمد هللا بن أبً البكر القز وٌنً، تارٌخ كزٌدة، باهتمام عبةد الحسةٌن نةوابً، طهةران، 

 .9م، ص1979ضاء، النجف، داود، الحٌاة السٌاسٌة فً العراق فً عهد السٌطرة المغولٌة، مطبعة الق
(11 )

أرغةون بةةن أبا ةا بةةن هوالكةةو بةن تولةةوي بةةن جنكٌةز خةةان االبةةن األكبةر ألبا ةةا أمةه  ةةٌمب اٌكةةاجً ولدٌةه أربةةع أوالد وأربةةع بنةات، تةةولى العةةرب 
، تةةارٌخ ابةةن ؛ ابةةن الةةوردي، زٌةةن الةةدٌن عمةةر127-124، ص2االٌلخةةانً بعةةد مقتةةل عمةةه احمةةد تكةةوادر. ٌنظةةر: الهمةةذانً، جةةامع التةةوارٌخ، م

؛ الٌونٌنً، أبةو الفةتح موسةى بةن محمةد، ذٌةل مةرآة الزمةان، دار الكتةب، القةاهرة، 224، ص2؛ ج1996بٌروت،  –الوردي، دار الكتب العلمٌة 
 .216، ص4، ج1992

(12 )
راٌت) ر الصةٌن، وهةم مةن ( حتةى سةوbakial( : موطنهم الواحات الشر ٌة الداخلةة فةً صةحراء جنةوبً وجنةوب بحٌةرة باٌكةال)kerait بٌلة ك 

م ذاع امةةره فةةً أوربةةا، وراجةةت 1007هةةـ/398المغةةول وكةةان هةةإالء القةةوم ٌةةدٌنون بالمسةةٌحٌة ومنةةذ أن اعتنةةق ملكهةةم الةةدٌن المسةةٌحً فةةً عةةام
راٌةت منةذ  ةرنٌٌن الخةامس والسةادس الهجةرٌٌن )الحةادي عشةر والثةانً عشة ر األساطٌر والخرافات عن هذه الطابفة وملكهم، و د ظلت  بابةل الك 

المٌبلدٌةةٌن( أ ةةول أ ةةوام المغةةول، ألنهةةم اسةةتطاعوا ان ٌخطفةةوا أغلةةب الطوابةةف فةةً األطةةراف وأجبةةرهم علةةى الةةدخول فةةً دابةةرة نفةةوذهم. ٌنظةةر: 
 .  39الصٌاد، فإاد عبد المعطً، المغول فً التارٌخ، دار النهضة العربٌة، بٌروت، د.ت، ص

(13 )
 .7الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(14 )
 .  309، ص2000منذ حملة جنكٌز خان حتى  ٌام الدولة التٌمورٌة، ترجمة: عبد الوهاب علوب، المجمع العلمً، أبو ظبً،  تارٌخ المغول

(15 )
؛ شةبولر، بارتولةد، العةالم اإلسةبلمً فةً العصةر المغةولً، نقلةه إلةى العربٌةة :خالةد أسةعد عٌسةى، راجعةه: سةهل 314إ بال، تةارٌخ المغةول، ص
؛ كةةو ، رٌجةارد، بغةةداد مدٌنةة السةةبلم، نقلةه الةةى العربٌةة :فةةإاد جمٌةل ود. مصةةطفً 76، ص1982-دمشةق-والنشةةر زكةار، دار حسةةان للطباعةة
 .254، ص1، ج1962جواد، مطبعة شفٌق، بغداد، 

(16 )
 .  339، ص2013ت، بٌانً، شٌرٌن، المغول التركٌبة الدٌنٌة والسٌاسٌة، ترجمة: سٌف علً، مراجعة، نصٌر ألكعبً، المركز األكادٌمً لؤلبحاث، بٌرو

(17 )
 .238، ص9ابن تغزي بردي، النجوم الزاهرة، ج
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ربىند اختمفت اآلراء في أصؿ معنى االسـ  أطمقو ( 1)باختبلؼ معتقدة فبعض الكٌتاب فسر معنى عمى أنو عبد الحمار أك المكار( )خى
مكيػة نحػك كيظيػر نزعػة األسػرة الم، كمعناه ظؿ الخالؽ المتميز( )ًخٍربند كالبعض اآلخر أطمؽ عميو( 2)عميو خصكمو بدافع الحقد كالعداء

 (.5)كلقب خدابندا( 4)كعندما تكلى عرش االيمخانية اتخذ أسمان إسبلميا محمد( 3)ىذا المعتقد
تفيػػد دراسػػة األلقػػاب بصػػفة خاصػػة فػػي تفيػػـ بعػػض الػػنظـ كاالتجاىػػات فيػػي تبػػرز كتكضػػح ميػػكؿ الحكػػاـ كمػػا يسػػيطر  ألقابو وصفاتو: 

امػة تصػبح األلقػاب الفخريػة ذات أىميػة قصػكل إذا درسػت نشػأتيا كتطكرىػا كبصػكرة ع، عمييـ مف نزعات كتشير إلى برنػامج حككمػاتيـ
فاأللقاب تمقي الضكء عمى كثير مػف األحػداث السياسػية ، عمى مدل الزمف في ضكء ما يحيط بيا مف ظكاىر اجتماعية كسياسية كدينية

 (  6)فضبلن عف أنيا تمثؿ مصدران ميمان في دراسة تاريخ معيف.، كاالجتماعية في التاريخ
بالنسػػبة لمحكػػػاـ المغػػػكؿ مػػػف بيػػػت ىكالكػػػك كػػانكا تمقبػػػكف بمقػػػب ايمخػػػاف كأصػػػبح ىػػػذا المقػػب الرسػػػمي المتػػػكارث لمػػػف أتػػػى بعػػػده مػػػف  

كفػي عيػػد السػمطاف اكلجػػايتك نػرل أف لقػػب االيمخػاف قػػد ( 8)كممػػا عػرؼ عػػف المغػكؿ بصػػكرة عامػة أنيػػـ ال يفخمػكا األلقػػاب( 7)االيمخانػات 
أف يتخػذ لقػب اكلجػاتيك كمعنػاه ( 10)كبأعتبلئو العرش االيمخاني اقترح عميػو أمػراء النكيػاف( 9)ىدايتو إلى اإلسبلـ اختفى مف االستعماؿ بعد

باإلضػػػافة إلػػػى ىػػػذا األلقػػػاب المغكليػػػة أتخػػػذ لقبػػػان إسػػػبلميا غيػػػاث الػػػديف ( 13)أك السػػػمطاف الكبيػػػر( 12)أك السػػػمطاف المغفػػػكر لػػػو( 11)المبػػػارؾ
قمػػد السػػمطاف اكلجػػاتيك األمػػراء ( 15)طاف أصػػبح المقػػب التقميػػدم الكاضػػح لؤليمخانػػات المغػػكؿ المسػػمميفكأضػػافة إلػػى لقػػب السػػم( 14)كالػػدنيا

المسمميف مف حيث استخداـ النعػكت كآيػات التعظػيـ عمػى أنفسػيـ كىػذا كاضػح مػف خػبلؿ النقػكد التػي سػكت فػي عيػده فقػد كتػب عمييػا" 
اشػتير السػػمطاف خدابنػدا بػأف قدمػػو ( 16)ديف كالػدنيا خدابنػدا خمػػد ا ممكػو"السػمطاف األعظػـ مالػػؾ رقػاب األمػـ اكلجػػاتيك سػمطاف غيػاث الػػ

( مباركان عمى الجميع كأنو أينما ذىب يجمب معو الخير ككفكر النعمة كتصبح الحكادث المخيفة سيمة جدان لذا أطمؽ عميو لقب)اكلجايبكقا
كاختمفػت اآلراء فػي صػفاتو بػيف مؤيػد كمعػارض كأنػو ( 18)ابان مميحػان كصؼ السمطاف اكلجاتيك بأنو كاف ش( 17)(كبعدىا لقبكه أيضان)ماتمكدار
( 21)كأكثػر مؤانسػتو كمعاشػرتو مػع الفقيػاء كالزىػاد كالسػادة األشػراؼ (،20)كمكصكفان بالكـر كالسخاء كالعمػارة( 19)كاف يحب الخير كالصبلح

نيـ مثؿ فف الخط ككمػا تعمػـ الخػط الفارسػي إضػافة إلػى كيشير الكاشاني إلى أنو تعمـ عادات كتقاليد كثقافة الممكؾ مف صغره كتعمـ فنك 
                                                           

(1 )
اه كان من عادات المغول أن ٌسمون المولود الجدٌد باسم أول داخل للبٌت فصادف دخول الحمار حٌن والدته وٌقال لةه بالفارسةٌة خةر، وبنةدا معنة

. بٌنمةةا هنةةا  449، ص1بللةةٌن، مكتبةةة الحضةةارات، بٌةةروت، د.ت، جعبةةد أي عبةةد الحمةةار. ٌنظةةر: العةةزاوي، عبةةاس، تةةارٌخ العةةراق بةةٌن اإلحت
 رواٌة تشٌر انه بعد وفاة والده ذهب إلى نةواحً شةٌراز وكرمةان واخةتلط هنةا  بالخربندكٌةة والمكةارٌن أي )الحمةارٌن والبغةالٌن( وأمضةى و تةاً 

ْبند. ٌنظر: فهمً، عبد السبلم عبد ال عزٌز، تارٌخ الدولةة المغولٌةة فةً إٌةران، دار المعةارف، القةاهرة، غٌر  لٌل معهم فؤطلق علٌه الناس لقب خر 
 .215، ص1981

(2 )
(، نقلةةه عةةن 1925هةةـ/1343-م820هةةـ/ 250إ بةةال، عبةةاس، تةةارٌخ إٌةةران بعةةد السةةبلم مةةن بداٌةةة الدولةةة الطاهرٌةةة حتةةى نهاٌةةة الدولةةة القاجارٌةةة)

 .   476، ص1990عً، دار الثقافة والنشر والتوزٌع، القاهرة، الفارسٌة: محمد عبلء الدٌن منصور، راجعه: السباعً محمد السبا
(3 )

 .338؛ بٌانً، المغول، ص23، ص9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
(4 )

 .23، ص9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
(5 )

-219، ص2. ٌنظر: الصةفدي، الةوافً بالوفٌةات، جخدابندا: لقب ٌعنً )عبد هللا( أطلقه الشٌعة على السلطان اولجاتٌو وذل  بسبب تعلقه لمذهبهم
؛ ابةةن حجةةر 158، ص1؛ ابةةن بطوطةةة، ابةةو عبةةد هللا بةةن إبةةراهٌم، تحفةةة النظةةار فةةً غرابةةب األمصةةار، دار الشةةرق، بٌةةروت، د.ت، ج130

، مجلةس دابةرة المعةارف 2ان، طالعسقبلنً، شهاب الدٌن احمد بن علً بن محمد، الدرر الكامنة فً أعٌان المابة الثامنة، تح: محمد عبد المعٌدخ
 .113، ص5، ج1972العثمانٌة، الهند، 

(6 )
 .2، ص1989الباشا، حسن، األلقاب اإلسبلمٌة فً التارٌخ والوثابق واآلثار، الدار الفنٌة، القاهرة، 

(7 )
 .138القزاز، الحٌاة السٌاسٌة فً العراق فً عهد السٌطرة المغولٌة، ص

(8 )
 .30ه، ص1433ٌحٌى القرٌشً، مسال  األبصار فً ممال  األمصار، المجمع العلمً الثقافً، أبو ظبً،  العمري، فضل هللا  أحمد بن

(9 )
 .140القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص

(10 )
 النوٌان: نوٌن: لفظ مغولً ألمراء و ادة المغول الكبار، ونوٌن معناها ربٌس نومان أي الربٌس فر ة مكونة من عشرة آالف. ٌنظر: ألعمري،

 . 207، ص3مسال  األمصار، ج
(11 )

؛ ابةةن الةةوردي، 7؛ ابةةرو، ذٌةةل جةةامع التةةوارٌخ رشةةٌدي، ص18؛ الكاشةةانً، تةةارٌخ اولجةةاتٌو، ص19، ص1، ج2الهمةةذانً، جةةامع التةةوارٌخ، م
 .245، ص2تارٌخه، ج

(12 )
 .  247ا بال، تارٌخ المغول، ص

(13 )
 .  120، ص1ح:فارس حسون، مإسسة النشر،  م، د.ت، جالعبلمة الحلً، الحسن بن ٌوسف بن المطهر، إرشاد األذهان، ت

(14 )
؛ الةذهبً، شةمس الةدٌن محمةد بةن احمةد بةن عثمةان، العبةر فةً خبةر مةن غبةر، تح:أبةو هةاجر محمةد 332، ص2ابن الفةوطً، مجمةع اآلداب، ج

عبةةد هللا بةةن أسةةعد، مةةرآة الزمةةان  ؛ الٌةةافعً، أبةةو محمةةد عفٌةةف الةةدٌن9، ص4السةةعٌد بةةن بسةةٌونً زغلةةول، دار الكتةةب العلمٌةةة، بٌةةروت، د.ت، ج
 .  192، ص4، ج1997وعبرة الٌقضان فً معرفة ما ٌعبر من حوادث الزمان، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 

(15 )
 .140؛ القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص245، ص2ابن الوردي، تارٌخه، ج

(16 )
 .141؛ القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص378ت، صالقٌسً، ناهض عبد الرزاق، النقود فً العراق، بٌت الحكمة، بغداد، د.

(17 )
 .140؛ الصٌاد، مإرا المغول الكبٌر، ص17الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(18 )
 .113، ص5؛ ابن حجر العسقبلنً، الدرر الكامنة، ج129، ص2الصفدي، الوافً بالوفٌات، ج

(19 )
 .238، ص9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج

(20 )
 .88، ص14؛ ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، ج264، ص2ٌخه، جابن الوردي، تار

(21 )
 .127، ص1؛ الحلً، إرشاد األذهان، ج227الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
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ككػػاف سػػميـ الطبػػع قميػػؿ التعصػػب ككػػاف لػػو مػػف مكػػاـر األخػػبلؽ الرحمػػة كالشػػفقة بعبػػاد ا ( 1)الخػػط االيغػػكرم ككيفيػػة اسػػتعماؿ السػػبلح
منػػذ اليػػـك األكؿ لتسػػممو كيحػػب الصػػيد ك (، ككػػاف محبػػان لمنبػػي كأىػػؿ بيتػػو)عمييـ السػػبلـ، كيحػػرص عمػػى عػػدـ سػػفؾ إال بمػػا ىػػك قصػػاص

 ،(2)السػػمطة منػػع الظمػػـ كالجػػكر كالعػػدكاف كأطفػػأ الفتنػػة كأقػػاـ العػػدؿ كتمقػػب بتػػاج الكرامػػة كتػػاج الدكلػػة كالسػػمطاف محمػػد سػػميؿ جنكيػػز خػػاف
( 3)يفإضػافة إلػى أنػو كػػاف يحػب أفعػاؿ المصػارعيف كالمبلكمػػ، كبينمػا يشػير أحػد البػاحثيف أنػػو كػاف كثيػر الميػؿ لمطػرب كالصػػكر الحسػاف

 .(4)كيذكر أف السمطاف اكلجاتيك مثؿ أغمب الحكاـ االيمخانييف يميؿ إلى الميك كالشراب إلى حد كبير
 توليو عرش السمطنة   

فعػػاش فييػػا يػػدير ، كقػػد أقطػػع أخػػاه اكلجػػاتيك حككمػػة خرسػػاف ،(5)( ـ1304-1295ىػػػ/703-694كػػاف السػػمطاف محمػػكد غػػازاف) 
ف أىػػـ منػػاطؽ الدكلػػة االيمخانيػػػة كالتػػي كانػػت تعػػاني مػػف االضػػػطرابات ككجػػكد عػػدد كبيػػر مػػػف كبسػػبب أىميتيػػا فيػػي تعػػػد مػػ( 6)شػػؤكنيا

كلكػػف بتػػكلي اكلجػػاتيك أمػػر ، ككانػػت مػػف المػػدف المزدحمػػة كالمعرضػػة لمحػػكادث كعبػػكر جػػش الغربػػاء ككػػذلؾ األتػػراؾ( 7)، المتمػػرديف فييػػا
كأضػحى اكلجػاتيك يػد السػمطاف ( 8)أم جػيش غريػب يػدخؿ المدينػةكلػـ يجػرؤ ، خراساف قمت الفتف كاالضطرابات كىجمات الجغتام عمييا

كذلػؾ بعػدما ( 9)كنبلحظ أف غازاف أرسػؿ إلػى أخيػو األفرنػؾ االبػف األكبػر لكيخػاتك، غازاف في منع المتطمعيف إلى عرش الدكلة االيمخانية
ياـ حياتو كعمى الرغـ مػف اشػتداد مرضػو إلػى تكجو غازاف في أكاخر أ( 10)أحس منو التطمع إلى العرش ليككف تحت رقابة أخيو اكلجاتيك

خراساف ليتشاكر مع أخيو في أمر كالية العيد حيث لـ يكف راغبان بمجيء أخيو مف خراساف حتى ال يعطػي فرصػة لؤلعػداء بػأف يتمػردكا 
 عناية بصػحتو ككػاف يقػكؿ:ككاف اكلجاتيك يسأؿ عف أخيو بصكرة متكاصمة ككما أنو كاف كثير ال، أك يقكمكا بافتعاؿ األزمات ضد الدكلة

كبعد أف خطب غازاف خطبة مؤثرة فييا نصائح كمكاعظ جميمة لعامػة النػاس ( 11)"أف قمبنا مممكء بحبو كاألمنية الكحيدة لنا أف نرل كجيو"
ؿ كنقػػ ،(13)عامػػان 33عػػف عمػػر نػػاىز ( ـ1304ق/703بعػػدىا تػػكفى غػػازاف فػػي عػػاـ)( 12)ثػػـ أعمػػف األميػػر خدابنػػدا كلػػي العيػػد ككخمفيػػة لػػو

( 15)كخػبلؿ ىػذه المػدة  لػـ يكػف اكلجػاتيك مكجػكدان فػي االردك( 14)جثمانو إلى المقبرة التي أعػدىا لنفسػو دفػف فييػا طبقػان لمشػريعة اإلسػبلمية

كحيف سػمع بكفاتػو اخفػي خبرىػا  كعقػد مجمػس قكرلتػام رأل مػف الضػركرم الػتخمص مػف المتمػرديف ( 16)عند كفاة السمطاف محمكد غازاف
كرغـ تمكف ىرقداؽ مف الفرار ، كقد نجح اكلجاتيك في قتؿ االفرنؾ، حيث شاء أف يعتمي العرش بسبلـ( 17)رنؾ كىرقداؽكعمى رأسيـ األف

كلكنيـ سرعاف ما ألقػكا القػبض عميػو كقتمػو مػع اثنػيف مػف إخكانػو كأبنػاءه الثبلثػة كبػذلؾ تخمػص اكلجػاتيك مػف عقبػة كبيػرة فػي أكؿ خطػكة 

                                                           
(1 )

 .17تارٌخ اولجاتٌو، ص
(2 )

 .228-227الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(3 )

 .495، ص1العزاوي، تارٌخ العراق، ج
(4 )

 .169الصٌاد، مإرا المغول، ص
(5 )

غازان بن أرغون بن أبا ا بن تولةوي بةن جنكٌةز خةان االبةن األكبةر لؤلٌلخةان أرغةون أمةه هةً  ولتةاق ابنةه كهتةر بٌتكجةً مةن  بٌلةة دورٌةان ولةد 
م( فً نواحً مازندان، تربى فً كنف جده أبا ا خان وكان ٌحبه أكثر من ابنه كٌخاتو وعندما بلة  الخامسةة مةن العمةر جةده 1217هـ/ 670عام)
باروق بخشً( الخطابً ٌشرف على تربٌته وتعلٌمه الخط األٌغوري، وفةً مةدة خمةس سةنوات أتقةن الفنةون. ٌنظةر: الهمةذانً، رشةٌد الةدٌن الى) 

؛ ابةةن ألفةةوطً، 78، ص2000فضةةل هللا، جةةامع التةةوارٌخ )تةةارٌخ غةةازان خةةان(، ترجمةةة: فةةإاد عبةةد المعطةةً الصةةٌاد، الةةدار الثقافٌةةة، القةةاهرة، 
 .237، ص8؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج40ص، 5مجمع اآلداب، ج

 
(6 )

 .18الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(7 )

، مإسسةة فرهنكةً رانةس 2؛ جعفرٌان، رسةول، تةارٌخ إٌةران مةن هجةوم المغةول حتةى زوال التركمةان، ط78الهمذانً، تارٌخ غازان خان، ص
 .166ٌاسٌة ؛ القزاز، الحٌاة الس58، ص3ه، ج1377رانس واندشٌه، طهران، 

(8 )
 .18الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(9 )
ربةع بنةات تةولى كٌخاتوٌن أبا ا بن هوالكو بن تولوي بن جنكٌز خان االبن الثانً ألبا ا خان، أمه هً تو دان خاتون مةن  بٌلةة التتةار ولةه ثةبلث أوالد وأ

 .170، ص2الهمذانً، جامع التوارٌخ، مم بنواحً أخبلط وتوفً فً العام نفسه. 1219هـ/ 690العرب األٌلخانً عام 
(10 )

 .476؛ إ بال، تارٌخ، إٌران، ص9الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(11 )

 .12-11الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(12 )

ة، دار ؛ الرفٌعةةً، عبةةد األمٌةةر، العةةراق بةةٌن سةةقوط الدولةةة العباسةةٌة وسةةقوط الدولةةة العثمانٌةة214فهمةةً، تةةارٌخ الدولةةة المغولٌةةة فةةً إٌةةران، ص
 .308؛ إ بال، تارٌخ المغول، ص160، ص1، ج2002الفرات، بٌروت، 

(13 )
؛ ابن العماد الحنبلً، أبو الفبل  عبد الحً، شةذرات الةذهب فةً أخبةار مةن ذهةب، تةح: محمةود األرنةاءوط، 232، ص2ابن الوردي، تارٌخه، ج

كلةةب خلفةةا، نقلةةه إلةةى العربٌةةة موسةةى الكةةاظم، المجمةةع ؛ نظمةةً، زادة مرتضةةً أفنةةدي، 18، ص8، ج1986دار ابةةن كثٌةةر، دمشةةق، بٌةةروت، 
 .158العلمً، بغداد، د.ت، ص

(14 )
 .15الكاشانً، تارٌخ أولجاتٌو، ص

(15 )
 األردو، ٌعنً المعسكر أو المخٌم أو الجٌب، وهً كلمةة تركٌةة و ٌةل مغولٌةة شةاع اسةتعمالها فةً الفتةرة المغولٌةة.ٌنظر: الشةبٌبً، محمةد رضةا،

 .54، ص1956 ٌة، مطبعة المجمع العلمً العرا ً، بغداد، أصول األلفاظ العرا
(16 )

 .308إ بال، تارٌخ إٌران، ص
(17 )

هور داق أو أرغوداق  ابد جٌب خراسان وكان اآلمر النةاهً للجةٌب فبسةبب جهلةه وفةرط شةقاوته كةان ٌنظةر إلةى األمٌةر خدابنةدا بنظةر احتقةار 
ار من غضب األمراء حتى ولو كانوا صغار، فلعدم خضوعه ألوامر األمٌر خدابندا  تةل لٌلةة وكان ٌراه طفبلً صغٌراً ولم ٌدر  أنه ال ٌمكن الفر

 .21م. ٌنظر: الكاشانً، تارٌخ أولجاتٌو، ص1304ه/ 703الثامن عشر من شوال علم 
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كىنػاؾ أقػاـ مجمػس العػزاء ألخيػو السػمطاف ( 2)في خراساف تكجو اكلجػاتيك مػع أمػراء إلػى مدينػة اكجػاف كبعد اطمئنانو مف األكضاع ،(1)لو
كبعػػد ( 5)كجمػس إلػػى جانبيػػو األمػػراء المقػػربيف( 4)ذم الحجػػة مػػف نفػػس العػاـ جمػػس رسػػميان عمػػى العػػرش االيمخػػاني 5كفػػي ( 3)محمػكد غػػازاف

   .(6)ره غازاف مف فراميف كيمنع التبلعب بيا بأم نحك كافثبلثة أياـ أصدر مرسكمان ينص عمى االلتزاـ بما أصد
 انتشار اإلسبلـ في الدولة المغولية:   

كالمكقؼ الحيػادم تجػاه األديػاف الفرصػة لممنافسػة بػيف اإلسػبلـ كبػيف غيػره مػف ، لقد أعطت سياسة المغكؿ المتمثمة بالحرية الدينية 
سػبلـ كعممػاء المسػيحية كالبكذيػة كالشػامانية فػي مجػالس خانػات المغػكؿ تػأثير فػي تحػكؿ ككاف لممناظرات الدينية بيف عمماء اإل، األدياف

-1258ىػػػػػ/ 663-656كتعػػػكد ظػػػاىرة اسػػػتخداـ المسػػػػمميف فػػػي الدكلػػػة االيمخانيػػػة إلػػػى زمػػػف ىكالكػػػك)( 7)بعػػػض المغػػػكؿ إلػػػى اإلسػػػبلـ
فمػـ شػمؿ  ،(11)كلعػب دكر كبيػر فػي تقكيػة اإلسػبلـ( 10)لػومستشػاران ككزيػران ( 9)فبعد احتبللو بغداد عيف نصػير الػديف الطكسػي ،(8)(ـ1265

كلتخفيػؼ مػف حقػد  (،12)رجاؿ الديف كالعمماء كجعؿ مكانتيـ العممية كاالجتماعية تبمو شأنان عظيمان كأصبحت تحت حكمو جميػع األكقػاؼ
-1265ىػػػػ/680-664) خػػػاف كفػػي عيػػػد أباقػػا( 13)المسػػمميف أمػػػر ىكالكػػك بإعػػػادة الكظػػائؼ الدينيػػػة إلػػى مػػػا كانػػت عميػػػو زمػػف الخبلفػػػة

فقػػد سػػاد فػػي عيػػده رجحػػاف كفػػة المسػػمميف عمػػى المسػػيحية  كرغػػـ  حػػذره ( 15)كعمػػى الػػرغـ مػػف بقػػاء اباقػػا خػػاف عمػػى البكذيػػة( 14)(ـ1281
بيػدىا مقاليػد في سياستو الدينية إال إننا نممح نكع مف االلتزاـ لجانػب المسػمميف كقػد يكػكف مبعثػو تػأثير الحاشػية المسػممة المحيطػة كالتػي 

ككانت لديو زيارات متكػررة إلػى بغػداد كتػأثره بػبعض عػادات كطقػكس المسػمميف مػف زيػارة قبػكر األكليػاء الصػالحيف ككػاف يطمػب ، الدكلة
أمػا ( 17)ككاف لمطكسي تأثير كبير عمى الخاف كانو ينظر إلى العمماء كتبلمذتػو بعػيف االحتػراـ( 16)العكف كالمدد مف ا في تضرع كخشكع

كلكػػػف نتيجػػػة الختبلطػػػو  ،(1)فقػػػد تػػػـ تعميػػػده فػػػي صػػػباه كفػػػؽ التقاليػػػد المسػػػيحية( 18)(ـ1284-1281ىػػػػ/ 683-680عيػػػد  تكػػػكادر) فػػػي
                                                           

(1 )
 .  308ا بال، تارٌخ المغول، ص

(2 )
دٌنة على سور، وتحتوي على عدد من األسواق. ٌنظةر: الحمةوي، اوجان أو أُجان تقع على بعد عشرة فراسخ من تبرٌز فً طرٌق الري، وهً م

 .100، ص1معجم البلدان، ج
(3 )

 .308إ بال، تارٌخ المغول، ص
(4 )

 .235، ص2؛ ابن الوردي، تارٌخه، ج7؛ ابرو، ذٌل جامع التوارٌخ، ص18، ص1، ج2الهمذانً، جامع التوارٌخ، م
(5 )

 .9الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(6 )

 .308تارٌخ المغول، صإ بال، 
(7 )

؛ 475م، ص1992ابةةن ألعبةةةري، غرٌغورٌةةوس المطلةةةً، تةةارٌخ مختصةةةر الةةدول، تةةةح: أنطةةوان صةةةالحانً الٌسةةوعً، دار الشةةةرق، بٌةةةروت، 
 .292، ص1، ج2الهمذانً، جامع التوارٌخ، م

(8 )
د عهده بناء عدد من الكنابس فقةد حبةً القساوسةة كان هوالكو بوذي األصل واعتنق المذهب المسٌحً بتؤثٌر زوجته المسٌحٌة دو وز خاتون وشه

 بكل مظاهر التنجل واالحترام. ٌنظر:
Heyd, Histoire du commerce levant au moyen Age tom. Ii. Pp. 67-68.                   

(9 )
وابةل وكةان فةً خدمةة عةبلء الةدٌن م( عاب فً إٌةران، ولةه معرفةة واسةعة بعلةم األ1201هـ/597نصٌر الدٌن محمد بن محمد الطوسً ولد عام)

محمد بن محمد الحسن االسماعٌلً ثم حضر بٌن ٌدي االٌلخان هوالكو فؤصبح من المقربٌن عنةده وجعلةه وزٌةراً كمةا وزر مةن  بةل اإلسةماعٌلٌة 
م. 1263ه/ 673د عةةام م، ولةةه مإلفةةات عدٌةةدة فةةً اللغتةةٌن العربٌةةة والفارسةةٌة، تةةوفى ببغةةدا1259هةةـ/657وأ ةةام لةةه رصةةداً بمدٌنةةة مراغةةة عةةام 
؛ رضةوي، محمةةد تقةً مةةدرس، العبلمةة الخواجةةة 105، ص3؛ خوانةةدمٌر، حبٌةب السةةٌر، ج402، ص13ٌنظةر: ابةةن كثٌةر، البداٌةةة والنهاٌةة، ج

 .  40، 11، ص1419نصٌر الدٌن الطوسً حٌاته وآثاره، تعرٌب: علً هاشم أألسدي، مإسسة الطبع والنشر، مشهد، 
(10 )

؛ بروكلمان، كارل، تارٌخ الشعوب اإلسبلمٌة، نقلةه غةالى العربٌةة: نبٌةه 285؛ بٌانً، المغول، ص500صر الدول، صابن ألعبري، تارٌخ مخت
 .  390، دار المبلٌٌن بٌروت، ص5أمٌن، منٌر البعلبكً، ط

(11 )
ب انحةبلل نظةام العةالم كان الطوسً ذا فكر منظم ٌعرف كٌف ٌخطط وٌدٌر األمور حٌث أدر  أن النصر العسكري على المغول غٌةر ممكةن بسةب

مةه اإلسبلمً انحبلالً تاماً لذا فقد استغل حاجة هوالكو إلٌه وحرصه على أن ٌكةون فةً معسةكره فلكةً عةالم بةالنجوم فعةزم علةى كسةب ثقتةه واحترا
ٌُنجةً مةن القتةل الكثٌةرٌن. ٌنظةر: األمةٌن، حسةن، اال سةماعٌلٌون والمغةول وصار له مةن ذلة  سةبٌل إلنقةاذ أكبةر عةدد مةن الكتةب وكمةا اسةتطاع أن 

 .44، ص1417، مركز الغدٌر للدراسات اإلسبلمٌة، د.م، 2ونصٌر الدٌن الطوسً، ط
 
(12 )

؛ المقرٌزي، تقً الدٌن أحمد بن علً، السلو  لمعرفة دول الملو ، تةح: محمةد عبةد القةادر عطةا، 500ابن ألعبري، تارٌخ مختصر الدول، ص
   .510، ص1، ج1997دار الكتب العلمٌة بٌروت، 

(13 )
 .281القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص

(14 )
م، وهةو أكبةر ابنةاء هوالكةو 1243هةـ/ 641أبا ا بن هوالكو بن تولوي بن جنكٌز خان ثانً اٌلخانات الدولة، ولد فً منغولٌا شمالً الصٌن عةام

دان هما أرغون وكٌخاتو، ولةه سةبع بنةات والممٌز عنده عن بقٌة إخوته والدته بٌسونجٌن خاتون من  وم سلدوس وكانت لدٌه عدة زوجات وله ول
م. ٌنظةر: الهمةذانً، جةامع 1282هةـ/ 680وكان ٌحكم مازندران وخراسان فً زمةن والةده، تةولى مسةإولٌة الحكةم سةبعة عشةر عامةاً تةوفى عةام

 .289؛ ابن ألفوطً، الحوادث الجامعة، ص8، ص2، ج2التوارٌخ، م
(15 )

 394بٌان، التركٌبة، ص
jj, Sauhders, the history of the Mongol conquests, London, 1971.p. 180.                 

(16 )
 .154؛ القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص190-288؛ ابن ألفوطً، الحوادث الجامعة، ص35، ص2، ج2الهمذانً، جامع التوارٌخ، م

(17 )
 .281؛ القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص235إ بال، تارٌخ المغول، ص

(18 )
هوالكو بن تولوي بن جنكٌز خان االبن السابع لهوالكو أمه  وتً خاتون وله مجموعة من الزوجات ولدٌةه ثةبلث أوالد وسةت بنةات، تكوادر بن 

حٌن اشتد المرض علةى أبا ةا أعلةن والٌةة العهةد ألبنةه األكبةر أرغةون كتةب باسةتدعابه للحضةور مةن خراسةان فؤسةتغل كبةار الشخصةٌات فرصةة 
؛ أبةن ألفةوطً، 89-88، ص2، ج2تكةوادر علةى العةرب االٌلخةانً خلفةاً ألخٌةه. ٌنظةر: الهمةذانً، جةامع التةوارٌخ، مغٌابه وأجمعوا على تولٌه 

 .290-289الحوادث الجامعة، ص



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

113 

بالمسمميف أخذ يميؿ شيئان فشيئان إلى الشريعة اإلسبلمية كأخذت كفة المسمميف تتأرجح إلى أف أعتنؽ اإلسػبلـ كأكؿ مػف أطمػؽ عميػو لقػب 
ا أحمػػد كأعمػػف نفسػػو حاميػػان لمػػديف اإلسػػبلمي ثػػـ أصػػدر مجمكعػػة مػػف الفػػراميف اإلسػػبلمية تػػنص عمػػى بنػػاء اتخػػذ أسػػمان إسػػبلمي، السػػمطاف

كمنع شرب الخمر كاىتـ بالحجاج عف طريؽ تخصيص أمكاؿ يرسميا عنػد مكسػـ الحػج مػف بغػداد إلػى مكػة لتنفػؽ  (،2)المساجد كالجكامع
سػبلمية عمنػػان كرفػع صػكت اآلذاف فػي المػػاذف كألػـز الييػكد كبارتػداء مبلبػػس عمػى المعتمػريف كأصػدر فرمػاف بإقامػػة الطقػكس كالشػعائر اإل

ثػـ حػػاكؿ جاىػدان أف يحػػٌكؿ كافػة المغػػكؿ ، كاعتػرؼ أحمػد أف النصػػر دائمػان لئلسػػبلـ  ،(3)خاصة لتميزىـ عف المسمميف كأخذ الجزية منيـ
-683) كفػي عيػد أرغػكف( 4)ؿ عػدد كبيػر مػنيـ لئلسػبلـفػدخ، لئلسبلـ عف طريؽ إتباع سياسة اإلغػراء بفػرض العطايػا كالمػنح كاأللقػاب

ىػػ/ 696-690أمػا فػي عيػد كيخػاتك)( 5)شيد عيده اضطياد لممسمميف حيث قرب الييكد ككاليـ مراكز ميمػة( ـ1291-1284ىػ/ 690
ؿ المػػدة  كلػػـ تطػػ، ـ فقػػد عػػرؼ بميميػػا إلػػى المسػػيحية كرعاياىػػا1295-ق694الػػذم أعقبػػو فػػي الحكػػـ عػػاـ ( 6)كبايػػدك( ـ1291-1295

 ( 7)بسمطة بايدك الذم قتؿ في نفس العاـ الذم تسمـ فيو العرش.
عمى الرغـ مف اعتناؽ االيمخانات اإلسبلـ منذ كقت مبكر اإلسبلـ منذ كقت مبكر إال إنو لـ يكتمػؿ إال فػي عيػد السػمطاف محمػكد  

يميػؿ إلػػى المسػيحية بتػأثير ماريػا دسػينا خػػاتكف كفػػي الكقػت نفسػو كػاف  ،(8)اذ نشػأ غػازاف بكذيػان (، ـ1304-1292ىػػ/703-694غػازاف)
كيشػير ( 10)ـ1295ىػ/494كقد اعتنؽ غازاف اإلسبلـ في عاـ ( 9)(ـ1282-1265ىػ/ 680-663المسيحية النسطكرية زكجة أباقا خاف)

مػػػػا ذكػػػػره أغمػػػػب  كىػػػػذا( 12)كبتػػػػأثير األميػػػػر نػػػػكركز( 11)أحػػػػد البػػػػاحثيف أف اعتناقػػػػو لئلسػػػػبلـ قبػػػػؿ تكليػػػػو العػػػػرش االيمخػػػػاني بأربعػػػػة أشػػػػير
( 15)كأطمػػؽ عميػو اسػػـ محمػػكد ،(14)اعتنػػؽ السػمطاف محمػػكد غػازاف الػػديف اإلسػبلمي عمػػى يػػد الشػيخ صػػدر الػديف بػػف حمكيػو( 13)المػؤرخيف

كفػػي أكؿ يػػـك جمػػس فيػػو عمػػى العػػرش االيمخػػاني أصػػدر مرسػػـك يػػنص عمػػى كجػػكب دخػػكؿ  ،(16)كنثػػر الػػذىب كالمؤلػػؤ فػػكؽ رؤكس النػػاس
تباع التعاليـ الدينية اإلسبلمية كمنو األمراء كاألكابر مف إيقاع الظمـ بالرعية( 17)ميالمغكؿ في الديف اإلسبل كقد لقنو نكركز شػيئان مػف ، كا 

 ( 18)القرآف الكريـ كعممو الصبلة كصياـ رمضاف.

 

 

                                                                                                                                                                                     
(1 )

؛ 362، ص7؛ ابةةن تغةةري بةةردي، النجةةوم الزاهةةرة، ج29؛ ابةةن الفةةوطً، الحةةوادث الجامعةةة، ص86، ص2، ج2الهمةةذانً، جةةامع التةةوارٌخ، م
 .449إٌران، صإ بال، تارٌخ 

(2 )
 .362، ص7؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج508ابن العبري، تارٌخ مختصر الدول، ص

(3 )
 .287بٌانً، المغول، ص

(4 )
 .233، ص2007طقوس، محمد سهٌل، تارٌخ المغول العظام االٌلخانٌٌن، دار النفابس، بٌروت، 

(5 )
، 1968جعفر حسٌن، العراق، فةً عهةد المغةول االٌلخةانٌٌن، مطبعةة العةانً، بغةداد، ؛ خصبا ، 303-301ابن ألفوطً، الحوادث الجامعة، ص

 .  41ص
(6 )

م.ٌنظةةر: الهمةةذانً تةةارٌخ غةةازان خةةان، 1295هةةـ/ 694باٌةةدو بةةن طرغةةاي بةةن هوالكةةو بةةن تولةةوي بةةن جنكٌةةز خةةان  تةةل مةةن  بةةل غةةازان عةةام 
 .602؛ مستوفً، تارٌخ كزٌدة، ص126ص

(7 )
 .53لزاهرة، صابن تغري بردي، النجوم ا

(8 )
 .319؛ بروكلمان، تارٌخ الشعوب اإلسبلمٌة، ص122الهمذانً، تارٌخ غازان خان، ص

(9 )
 .190فهمً، تارٌخ الدولة المغولٌة فً إٌران، ص

(10 )
 .123الهمذانً، تارٌخ غازان، ص

(11 )
 .129القزاز، الحٌاة السٌاسٌة، ص

(12 )
ل وابن الحاكم المغولً الذي حكم األ الٌم اإلٌرانٌة منةذ عهةد جنكٌةز خةان وهوالكةو مةدة تسةع نوروز بن أرغون بن ابا ا أحد كبار األمراء المغو

اهٌر وثبلثٌن عاماً، وكان نوروز مسلماً مطٌعاً عالً الهمة. ٌنظر: الذهبً، شمس الدٌن  محمد بن أحمد بن عثمان، تةارٌخ اإلسةبلم ووفٌةات المشة
. عةن دور األمٌةر نةوروز فةً اعتنةاق السةلطان محمةود غةةازان 312، ص2، ج2003ً، د.م، واإلعةبلم، تةح: بشةار عةواد، دار القةرب اإلسةبلم
؛ 306؛ بٌةانً، التركٌبةة، ص161-260؛ إ بال، تارٌخ المغةول، ص124-123-121-120لئلسبلم. ٌنظر: الهمذانً، تارٌخ غازان خان، ص

، 8، 199سةتٌرغٌر منشةورة )كلٌةة االداب جامعةة بغةداد( حٌدر، عبد الةرحمن، فرطةوس، العةراق فةً عهةد السةلطان محمةود غةازان رسةالة ماج
 .  24-23ص

(13 )
 .171، ص4، الٌافعً، مرآة الجنان، ج3الذهبً، العبر، ج

(14 )
م فةً طبرسةتان وكةان والةده أحةد زعمةاء الفر ةة الصةوفٌة 1243هةـ/ 644صدر الدٌن بن الشٌخ سعد الدٌن محمد بن حموٌةه الجةوٌنً ولةد عةام 

 ةد رحةل صةدر الةدٌن إلةى العدٌةد مةن البلةدان العربٌةة اإلسةبلمٌة لطلةب العلةم والحةدٌث وكانةت لدٌةه منزلةة عظٌمةة لةدل علةى المةذهب الشةافعً و
م. ٌنظةر: الةذهبً، 1323هةـ/ 722السلطان محمود غازان بحٌث كان ٌرافقه أغلب األو ات ٌستفسر منه عن الدٌن اإلسبلمً وحقابقه توفً عةام 

 .385، ص3ر، ج؛ العب455، ص47تارٌخ اإلسبلم، ج
(15 )

 .59، ص8؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج401، ص13ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، ج
(16 )

 .401، ص12؛ ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، ج124الهمذانً، تارٌخ غازان خان، ص
(17 )

م، وهةو الةرأس 1294هةـ/ 694فةً بكةٌن عةام  إن اتخاذ السلطان محمود غةازان مثةل هةذا القةرار الجةريء هةو لموت) ةوبٌبلي( الخةان األعظةم
المغةولً المبّجل لئلمبراطورٌة المغولٌة العالمٌة، والذي كان االٌلخانات ٌدٌنون بالطاعة وصبلت القربى، وعندما خبل مركز  وبٌبلي فقد النظةام 

 .47سبلمً فً العصر المغزلً، صتماسكه فوجد غازان الفرصة بؤتخاذ القرار الجريء فً ببلد المشرق. ٌنظر: بارتولد، العالم اإل
(18 )

 .38، ص52الذهبً، تارٌخ اإلسبلم، ج
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 لئلسبلـ:( اعتناؽ خدابندا )اولجايتو
يتنافسػكف فيمػا بيػنيـ لكسػب السػمطاف الجديػد  كػاف أصػحاب الػديانات( ـ1316-1304ىػػ/716-703في عيد السمطاف اكلجاتيك) 

ككػػؿ مػػف حالفػػو الحػػظ فػػي ىػػذه المنافسػػة فأنػػو يػػأتي بػػالقكة كالمكانػػة لقكمػػو كديانتػػو كنجػػد ىػػذا الصػػراع كاضػػحان فػػي عيػػد  ، إلػػى ديػػانتيـ
اسػػمـ  ،(1)ـ أيضػػان السػػمطاف اكلجػػاتيك حيػػث تحػػكؿ ىػػذا السػػمطاف خػػبلؿ فتػػرة حكمػػو مػػف ديػػف إلػػى آخػػر كرافػػؽ ىػػذا التحػػكؿ تغيػػر فػػي االسػػ

( ـ1304-1295ىػػػ/ 703-694) كذلػػؾ عنػػدما كػػاف كاليػػان عمػػى خراسػػاف فػػي عيػػد أخيػػو محمػػكد غػػازاف ،(2)السػػمطاف قبػػؿ تكليػػو السػػمطة
ككػاف تأييػػده لمػذىب الحنفيػة كلعممائػو كذلػػؾ  ،كذلػؾ بتػػأثير أخيػو الػذم أعتنػؽ اإلسػبلـ كمعػػو كبػار األمػراء المغػكؿ، عمػى المػذىب السػني

 .(3)د عممائيـ في خراساف حيث أخذكا يشجعكنو كينصحكنو بالتحكؿ إلى مذىبيـبسبب تكاج
كعمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتيجانو لمػػزاعـ أنصػػار أبػػي حنيفػػة إال إنػػو لػػـ يجػػرؤ عمػػى  ،مػػف أصػػحاب المػػذىب الشػػافعي( 4)كػػاف رشػػيد الػػديف 

 ( 5)ينظر السمطاف بعيف الرضا إلى مػف ينقػد دينػو ألف السمطاف اكلجاتيك كاف قد اعتنؽ مذىبيـ كلـ يكف مف المعقكؿ أف، التصريح بذلؾ
كذلؾ بفضؿ مكانتو عند السمطاف اكلجاتيك التي أخػذت تعػزز يػـك بعػد ( 6)لذا قرر رشيد الديف أف يستخدـ نظاـ الديف عبد الممؾ المراغي

كالمحػاكرات حيػث كػاف السػمطاف  يـك كقد كجد نظاـ الديف الفرصة في التركيج لمذىبو كترجيحو المذاىب األخرل عػف طريػؽ المنػاظرات
ككاف نظاـ الديف بنباىتو يمزميـ الحجػة كينتصػر عمػييـ ، يحب المناظرات كثيران التي تقـك بحضرتو بيف نظاـ الديف كأئمة مذىب الحنفية

، ـ1208ػ/ىػ707استمرت غمبة الشافعيف حتى عاـ ( 7)بالفعؿ تمكف مف جعؿ السمطاف يتحكؿ مف المذىب الحنفي إلى المذىب الشافعي
لزيػػارة السػػمطاف فًقػػدـ عميػػو عممػػاء األحنػػاؼ يشػػككف سػػكء كضػػعيـ كيتػػذمركف مػػف الشػػافعيف، كقػػد  ( 8)عنػػدما أتػػى أحػػد أبنػػاء صػػدر بخػػارل

كدخػؿ فػي نقػاش حػاد مػع قاضػي القضػاة الشػافعيف كبمػو النقػاش ذركتػو بػيف ( 9)كمػف مػذىبيـ استاء مف ذلؾ ككعدىـ خيػران باإلنتقػاـ مػنيـ
حتػى قػاـ السػمطاف مػف مجمسػو غاضػبان ( 10)ممػا أثػار حفيظػة كبػار المغػكؿ، عي حيػث أخػذ كػؿ منيمػا فػي ذـ عقائػد اآلخػرالحنفي كالشػاف

كذاع الخبر بػيف صػفكؼ الجػيش المغػكلي كازداد نفػكرىـ مػف اإلسػبلـ حتػى أصػبح أم شػيخ ( 11)كندـ األمراء عمى أخذىـ مذىب اإلسبلـ
اشػتدت حيػرة السػمطاف اكلجػاتيك مػع مجمكعػة مػف كزرائػو كبقػى الشػؾ يػراكده لمػدة ( 12)ـمعيـ يسير فػي الطرقػات يتعػرض لبلسػتيزاء كالػذ

كػػاف السػػمطاف ( 13)ثػػبلث أشػػير ممػػا أدل إلػػى انتشػػار خرافػػات الديانػػة الشػػامانية التػػي كانػػت قػػد انطمسػػت نكعػػان مػػا بفضػػؿ تعػػاليـ اإلسػػبلـ
كيؤكػد ألمرائػو أنػو ( 14)طاعػات كالعبػادات فكيػؼ أتػرؾ ديػف اإلسػبلـ"متحيران متفكػران يقػكؿ:" أنػا نشػأت مػرة فػي ديػف اإلسػبلـ كتكمفػت فػي ال

أدت حيػرة السػمطاف اكلجػاتيك كتػردده إلػى بػركز ( 15)تحمؿ الكثير مف الصػعاب كالمحػف عػف طريػؽ اإلسػبلـ كال يقػدر أف يتراجػع عػف ىػذا
أحػد أمػراء المغػكؿ حيػث لعػب دكر ميػـ فػي كافد جديد عمى الساحة المذىبيػة يتمثػؿ بظيػكر التشػيع كعمػك شػأنو بتػأثير األميػر طرمطػار 

"أف السػػمطاف غػػازاف كػػاف مػػف أعقػػؿ النػػاس كأكمميػػـ كأنػػو مػػاؿ إلػػى مػػذىب  إقنػػاع السػػمطاف اكلجػػاتيك باعتنػػاؽ المػػذىب الشػػيعي كقػػاؿ لػػو:
أتريػػد أف أكػػكف رفػػض السػمطاف مػػا سػمع كرد عميػػو بقكلػو يػػا شػقي ، التشػيع كال بػػد أف يختػاره السػػمطاف فاألحسػف أف يقتػػدم فػي خميفتػػو بػو

                                                           
(1 )

 .339بٌانً، المغول، ص
(2 )

 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربةر ومةن عاصةرهم مةن ذوي السةلطان األكبةر، تةح:
 .764، ص2؛ ألصفدي، الوافً بالوفٌات، ج619، ص5ج ،1988خلٌل شحادة، دار الفكر، بٌروت 

(3 )
 .314، بٌانً، المغول، ص342إ بال، تارٌخ المغول، ص

(4 )
( وأمضى فترة شةبابه هنةا  فةً تحصةٌل 1241هـ/ 645ولد فً همذان عام)رشٌد الدٌن فضل هللا عماد الدولة أبً الخٌر موفق الدولة الهمذانً، 

الطب وعمل طبٌباً فً ببلط أبا ا خان، ثم أخذ ٌتر ى شٌباً فشٌباً إلى ان عٌن وزٌةراً فةً عهةد السةلطان محمةود  العلوم المختلفة وخاصة فً مجال
غازان، واستمر فً هذا المنصب فً عهد السةلطان اولجةاتٌو وابنةه سةعٌد بهةادر خةان، وكةان رشةٌد الةدٌن مةن أصةل ٌهةودي لكنةه أسةلم وأخلةص 

م(، وٌعتبةر مةن أعظةم األطبةاء والمةإرخٌن والةوزراء فةً عهةده. ٌنظةر: الهمةذانً، 1318هـ/ 818ام)إسبلمه، وكان ٌحب أعمال الخٌر توفى ع
 .  17؛ تارٌخ غازان خان، ص5، ص1، ج2جامع التوارٌخ، م

(5 )
 .144؛ الصٌاد، مإرا المغول الكبٌر، ص23، ص1، ج2الهمذانً، جامع التوارٌخ، م

(6 )
له إطبلع واسع على فقه الشافعٌة، ولما ناظر علماء عصره وتفةوق علةٌهم  لشافعٌة وأفضلهم كان رجبلً نظام الدٌن عبد المل  المراغً أبرز علماء ا

 بقوة حجته ووضو  بٌانه و د أحبه السلطان ووالة منصب  اضً القضاة فً جمٌع إنحةاء دولتةه علةى أن ٌةؤتمر بةؤمره. األردبٌلةً، المحقةق، مجمةع
 .22، ص1خرون، مإسسة النشر اإلسبلمً،  م، د.ت، جالفابدة، تح: الحاج أغا مجتبى العرا ً وآ

(7 )
 .343-342؛ بٌانً، المغول، ص88الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(8 )
 لم أعثر على اسمه.

(9 )
 .55ابرو، ذٌل جامع التوارٌخ، ص

(10 )
 .314إ بال، تارٌخ المغول، ص

(11 )
 .  108، ص1طهر، مختلف الشٌعة، مإسسة النشر،  م، ج؛ العبلمة الحلً، الحسن بن ٌوسف الم16الحلً، إرشاد األذهان، ص

(12 )
 .146؛ الصٌاد، مإرا المغول، ص314إ بال، تارٌخ المغول، ص

(13 )
 .275؛ بٌانً، المغول، ص315؛ ا ببل، تارٌخ المغول، ص88ابرو،  جامع التوارٌخ، ص

(14 )
، 1واعةةد األحكةةام، مإسسةةة النشةةر اإلسةةبلمً،  ةةم، د.ت، ج؛ العبلمةةة الحلةةً الحسةةن بةةن ٌوسةةف المطهةةر،  90الكاشةةانً، تةةارٌخ اولجةةاتٌو، ص

 .  107ص
(15 )

 .  146؛ الصٌاد، مإرا المغول، ص106، 1الحلً، مختلف الشٌعة، ج
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كضػرب لػو مثػاالن فػي مفيػـك ( 1)رافضيان فأخذ طرمطار يكضح لو المذىب الشيعي كيشرحو لو أحسف شرح مستعمبلى ألفاظ الكبلـ الفصػيح
أمػا السػنة فيػركف أنػو آلؿ قراجػك ىػـ ، السمطة عند السنة كقاؿ لو أف الشيعة ىـ الذيف يػركف أف الممػؾ بعػد جنكيػز خػاف يظػؿ فػي أسػرتو

مع جماعة مف عمماء الشيعة فشرعكا في منػاظرات ( 3)كفي ىذه اآلكنة كرد عمى السمطاف اكلجاتيك تاج الديف األكم( 2)جنكيز خافأقارب 
كيشػجعو عػدد مػف رجػاؿ الشػػيعة ( 4)مػع القاضػي نظػاـ الػديف المراغػي فػي مجمػػس السػمطاف كأخػذ يحرضػو عمػى اعتنػاؽ المػػذىب الشػيعي

لى ذلؾ أف الشيعة استغمكا حالة الصراع بيف الحنفييف الشافعيف كالفراغ الذم عاشو السػمطاف اكلجػاتيك كيضاؼ إ( 5)المتكاجديف في الببلد
تكجػو ، ـ1310ق/709كفػي عػاـ ( 6)لمدة ثبلث أشير كيتراجع السمطاف عف المذىبيف مما أدل إلى بركز المذىب الشػيعي عمػى السػاحة

يحثػكه عمػى زيػارة مراقػد األئمػة فتكجػو لزيػارة مرقػد اإلمػاـ عمػي السمطاف اكلجاتيك لزيارة بغداد فمما كصؿ أخذ الشػيعة
كيشػير إبػف  ،(7)

حيػث أمػر السػمطاف ( 9)ككاف العبلمة ألباعث ألقكم لتشيعو، ىك السبب الرئيسي في تشيع السمطاف اكلجاتيك( 8)بطكطة إف العبلمة الحمي
فأمر السمطاف أكلجاتيك  نظاـ الديف المراغي كعدد مف العممػاء ، قيفاكلجاتيك بإحضار أئمة الشيعة فطمبكا جماؿ الديف ككلده فخر المحق

كعنػد ذلػؾ أقػر نظػاـ الػديف ، كحقيقة مذىب اإلمامػة، أف يناظر العبلمة فناظرىـ العبلمة كأثبت عمييـ بالبراىيف كالحقيقة بطبلف مذاىبيـ
بعػد ذلػؾ تحػكؿ السػمطاف اكلجػاتيك إلػى المػذىب الشػيعي ( 10)بقكة أدلة ىذا الشيخ حيث كاف نظاـ الديف يحترمػو كثيػران كيبػالو فػي تعظيمػو

فكاف مف أعتنؽ مجاممة لمسمطاف كمنيـ مف ماؿ إليو لضعؼ عقيدتػو كمػنيـ  ،(11)كأصدر مرسكمان يقضي بجعمو المذىب الرسمي لمدكلة
ث قػػاـ بحػػذؼ أسػػماء الخمفػػاء ثػػـ أتخػػذ السػػمطاف مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات مػػف أجػػؿ إشػػاعة العقائػػد الشػػيعية حيػػ( 12)مػػف ركػػف إليػػو فطريػػان 

عمػى ( كنقػش اسػـ)عمي كلػي ا ،(13)كاألئمػة األثنػي عشػر الراشديف مف الخطبة كمػف النقػكد كاالقتصػار عمػى ذكػر اسػـ اإلمػاـ عمػي
ككتػب إلػى عػدد مػف المنػاطؽ يخبػرىـ عػف اعتناقػو لمػذىب آؿ البيػت األمػر الػذم ( 15)كذكر حػي عمػى خيػر العمػؿ فػي الصػبلة( 14)النقكد
فػي عػدد مػف المػدف منيػا ( 16)إلى كقكع االضطرابات فرجاؿ الػديف مػف أىػؿ السػنة أظيػركا ردكد فعػؿ عنيفػة كقػامكا بتحػريض النػاسأدل 

( 19)ككػػػذلؾ مدينػػػة شػػػيراز( 18)ككانػػػت غالبيػػػة سػػػكاف ىػػػذه المنطقػػػة عمػػػى المػػػذىب السػػػني الحنبمػػػي( 17)بغػػػداد حيػػػث امتنػػػع أىػػػؿ بػػػاب األزج

 .(20)كأصفياف

                                                           
(1 )

 .182، ص2013؛ الخفاجً، ثامر، دور العبلمة الحلً فً نشر التشٌع، مطبعة دار الصادق الثقافٌة، الحلة، 88ابرو،  جامع التوارٌخ، ص
(2 )

 .475رسول، الشٌعة فً إٌران، تعرٌب: علً هاشم أألسدي، مإسسة الطبع التابعة لؤلستانة الرضوٌة، صجعفرٌان، 
(3 )

اتٌو تاج الدٌن محمد الةدٌن الحسةٌنً اآلوي أصةله مةن آوه ومولةده بالكوفةة ومنشةؤه بةالنجف كةان سةٌداً فاضةبلً جلةٌبلً ومةن المقةربٌن للسةلطان اولجة
اق والري وخراسان وفارس، فؤغتاظ منه جماعة كثٌرة من أمراء الدولة ووزرابها وخاصةة الةوزٌر رشةٌد الةدٌن فوالة نقابة الممال  بؤسرها العر

م( علةى شةاطا 1311هةـ/ 711الهمذانً الذي سعى فً التخلص منه بشتى الوسةابل واألسةالٌب إلةى أن  تةل مةع أبنةاءه وجمةع مةن أنصةاره عةام)
؛ ابن عنبةه، احمةد بةن علةً، عمةدة الطالةب فةً انسةاب أبةً طالةب، تةح: محمةد آل حسةن 132-131دجلة. ٌنظر: الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

 .290، ص4؛ الصفدي، الوافً بالوفٌات، ج342، ص1961، مطبعة الحٌدرٌة، النجف، 2الطالقانً، ط
(4 )

؛ جعفرٌةان، رسةول، سةلطان 608؛ مسةتوفً، تةارٌخ كزبةرة، ص84؛ ابرز، ذٌل جامع التةوارٌخ، ص132-131الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
 .  27-26، ص200محمد خدابندا)اولجاتٌو( وتشٌع أمامً در إٌران، كتا بخانه تخصٌصً تارٌخ إسبلم وإٌران،  م، 

(5 )
 .133الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(6 )
 .338؛ بٌانً، المغول، ص97الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(7 )
 .476ٌان، الشٌعة فً إٌران، ص؛ جعفر100الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص

(8 )
م( كةان ٌلقةب بجمةال الةدٌن اإلمةام العبلمةة ذو الفنةون مةن 1248هـ/ 648الحسن بن ٌوسف بن علً بن محمد بن المطهر الحلً ولد فً الحلة عام)

له عدة مإلفات اشةهرها )منهةاج الكرامةة أكبر علماء الشٌعة وفقهابها وهو احد تبلمٌذة نصٌر الدٌن الطوسً وكان مشهورا بالعلوم العقلٌة والنقلٌة و
، االمةٌن، كمةال 287، ص9( . ابةن تغةري بةردي، النجةوم الزاهةرة، ج1325ه/726فً باب االمامة ( و)نهج الحق وكشف الصةدق( تةوفى عةام )

 207-267، ص1، ج1962الدٌن هادي السٌد احمد، فقهاء الفٌحاء او تطور الحركة الفكرٌة فً الحلة، مطبعة المعارف، بغداد، 
(9 )

ق، ابن بطوطة، أبوعبد هللا محمد بن إبراهٌم اللواتً، رحلة ابن بطوطة )المسماة تحفة الناظر فً غرابةب األمصةار وعجابةب االسةفار، دار الشةر
 .18-17-16؛ جعفرٌان، سلطان محمد خدابندا)اولجاتٌو( وتشٌع أمامً وإٌران، ص150، ص1بٌروت، د.ت، ج

(10 )
 .477ران، صجعفرٌان، الشٌعة فً اٌ

(11 )
 .149ابن بطوطة، الرحلة، ، ص

(12 )
 .476جعفرٌان، الشٌعة فً إٌران، ص

(13 )
، مطبعةة 2؛ القلقشندي، أحمد بن علً، مآثر األنا ة فً معالم الخبلفة، تح: عبد السةتار أحمةد فةراج، ط129، ص2الصفدي، الوافً بالوفٌات، ج

 .  128، ص2، ج1985حكومة الكوٌت، 
(14 )

 .379ود فً العراق، صالقٌسً، النق
(15 )

 .17-16؛ جعفرٌان، سلطان محمد خدابندا)اولجاتٌو(، ص100الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(16 )

 .129، ص2؛ الصفدي، الوافً بالوفٌات، ج13؛ ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، ج132الكاشانً، تارٌخ اولجاتٌو، ص
(17 )

 168، ص1بار فً شرق بغداد الواحدة منها تشبه ان تكون مدٌنة. الحموي، معجم البلدان، جباب االزج، محلة كبٌرة ذات أسواق كبٌرة ومحال ك
(18 )

 .  126، ص1؛ ألرفٌعً، العراق، ج149ابن بطوطة، الرحلة، ص
(19 )

ت شةةٌراز: بلةةد عظةةٌم ومشةةهور ٌقةةع وسةةط بةةبلد فةةارس بٌنهةةا وبٌةةت نٌسةةابور مابتةةان وعشةةرون فرسةةخ، وهةةً كثٌةةرة الخٌةةرات فةةً وسةةطها القنةةوا
 .38، ص3وآبارها  رٌبة القعر.ٌنظر: الحموي، معجم البلدان، ج

(20 )
ن أصفهان: تعتبر من أكبر المدن وأشهرها تقع فً أ الٌم الجبال وٌطلق اسم أصفهان على الجزء الجنوبً الشر ً فً إ لٌم الجبال سةمٌت أصةفها

 .  210نسبة إلى سام بن نو . ٌنظر: الحموي: معجم البلدان، ص
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 وفاتو:     
ككانػت فتػرة ( 2)عػف عمػر ينػاىز الثبلثػيف عامػان ( 1)(ـ1316ىػػ/716مطاف اكلجاتيك في السػابع كالعشػريف مػف رمضػاف عػاـ)تكفى الس 

كقػد اتيػـ كزيػره كطبيبػو رشػيد ، كيعزل سبب كفاتو حسب أقكاؿ أغمب المؤرخيف نتيجة إصػابتو بمػرض الييضػو( 3)حكمو ثبلثة عشر سنة
بينمػػا يػػذكر أنػػو مػػات مسػػمكمان عمػػى يػػد أحػػد ( 4)ان مسػػيبلن فػػزاده إسػػياال فتقيػػأ فخػػارت قػػكاه ثػػـ مػػاتالػػديف اليمػػذاني بقتمػػو لككنػػو أعطػػاه دكاء

  .(6)كدفف في السمطانية التي أنشأىا كأتخذىا عاصمة لو ( 5)أمراءه
 الخاتمة

يراف مف أىـ المراحؿ المفصػمي( يعد حكـ السمطاف خدابندا)اكلجايتك  ة التػي مػرت عمػى الدكلػة ثامف االيمخانات المغكؿ في العراؽ كا 
حقػاؽ الحػؽ سػكاء كػانكا ، المغكلية حيث شيد عيده مرحمة استقرار كبناء لمدكلة كمؤسساتيا كفي عيػده نعػـ الجميػع بالعػدؿ كاإلنصػاؼ كا 

يػػاف أمػػراء اـ كزراء أك قػػادة جػػيش أك عامػػة النػػاس كجميػػع أىػػؿ األمصػػار عاشػػكا عيػػدان ىادئػػان كلشػػدة اعتدالػػو كافقػػو أىػػؿ المػػذاىب كاألد
لقد ضمف مرسكمو الذم أصدره بجعؿ المذىب الشيعي مذىب الدكلة الرسمي تطبيؽ سياسػية المػذىب الشػيعي فػي ، المختمفة كالمتضادة

إف التطكر الديني الذم حدث في عيد السػمطاف اكلجػاتيك تمثػؿ فػي ، إعطاء الحرية لكافة المذاىب كما ضمف االنفتاح العممي كاألعمار
جتمػع اإلسػبلمي لػـ تكػف معركفػة مػف قبػؿ عمػى الػرغـ مػف اعتنػاؽ السػمطاف محمػكد غػازاف اإلسػبلـ كجعمػو الػديف دخػكؿ فئػات جديػدة لمم

الرسػػمي لمدكلػػة ككػػاف اىتمامػػو كميمػػو لمعمػػكييف إال إنػػو لػػـ يعمػػف التشػػيع المػػذىب الرسػػمي لمدكلػػة لكػػف السػػمطاف اكلجػػاتيك اتخػػذه المػػذىب 
كيتبيف لنػا أف مجػالس المنػاظرات التػي كانػت تجػرم بحضػكر ، الدكلة المغكلية ألكؿ مرةالرسمي كبذلؾ ثبتت قكاعد المذىب الشيعي في 

السػػمطاف اكلجػػاتيك أك كػػاف يعقػػدىا كيػػدعك ليػػا العبلمػػة الحمػػي كفقيػػاء المػػذاىب األربعػػة كانػػت عمػػبلن مقصػػكدان أك مبػػرران إلعبلنػػو التشػػيع 
صدار مرسكمو السمطاني بذلؾ.  كا 

عامػا ككانػت مػدة  فيناىز الثبلثيـ عف عمر 1316ىػ/716انت في السابع كالعشريف مف رمضاف عاـ أما بالنسبة إلى كفاتو فقد ك 
كالبعض اآلخر اتيـ كزيره ، حكمو ثبلثة عشر سنة كيعزل سبب كفاتو حسب اقكاؿ المؤرخيف حكؿ أنيا جاءت عمى أثر إفراطو بالشراب

 مسيبلن فخارت قكاه.  دكاءن أعطاه ف الييضةكرشيد الديف اليمذاني بقتمو عمى اثر إصابتو بمرض 
 

 المصادر والمراجع
مجمع الفائدة، تح: الحاج أغا مجتبى العراقي كآخركف، مؤسسػة النشػر اإلسػبلمي،  ،ـ ( 1585ىػ/339األردبيمي، احمد بف محمد، ) .1

 ىػ.1217قـ، 
المسػػػماة تحفػػػة النػػػاظر فػػػي غرائػػػب رحمػػػة ابػػػف بطكطػػػة،  ،ـ(1377ىػػػػ/779ابػػػف بطكطػػػة، أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ المػػػكاتي، ) .2

 األمصار كعجائب االسفار، دار الشرؽ، بيركت، د.ت
ذيػؿ جػامع التػكاريخ رشػيدم، شػركت  ـ(1434ىػػ/838حافظ ابػرك، شػياب الػديف عبػد ا بػف لطػؼ ا بػف عبػد الرشػيد البيػدايني، ) .3

 ىػ.1317تضامني عممي، تيراف، 
النجػـك الزاىػرة فػي ممػكؾ مصػر كالقػاىرة، دار  ،ـ(1470ىػػ/874ؼ بػف عبػد ا، )ابف تغػرم بػردم، جمػاؿ الػديف أبػك المحاسػف يكسػ .4

 الكتب، القاىرة، د.ت.
تػػح:  الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة ،ـ(1448ىػػػ/852، ابػػف حجػػر العسػػقبلني، شػػياب الػػديف احمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد، ) .5

 .1972اليند، ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، 2محمد عبد المعيدخاف، ط
العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبر عاصػرىـ مػف ذكم  ،ـ(1405ىػ/808ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد، ) .6

 .1988، السمطاف األكبر، تح: خميؿ شحادة، دار الفكر، بيركت
 ىػ.1380تشارات خياـ، جياـرتاريخ حبيب السير، ان ىػ(903خكاندمير، غياث الديف بف ىماـ الديف الحسيني، ) .7
 .قكاعد األحكاـ، مؤسسة النشر اإلسبلمي، قـ، د.تى ،ـ(1325ىػ/726)العبلمة الحمي، الحسف بف يكسؼ بف المطير،  .8

                                                           
(1 )

 .339، ص9؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج196، ص3ٌر، حبٌب السٌر، جخواندم
(2 )

 .80، ص14ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة، ج
(3 )

 .256، ص2؛ ابن الوردي، تارٌخه، ج44، ص4الذهبً، العبر، ج
(4 )

 .271، ص4؛ ابن حجر العسقبلنً، الدرر الكامنة، ج44، ص4الذهبً، العبر، ج
(5 )

 .619، ص5غتاله شخص من أمراءه ٌسمى د ماق، إذ دبر له مإامرة واغتاله بالسم. ٌنظر: ابن خلدون، العبر، جذكر إن الذي ا
(6 )

 .129، ص2الصفدي، الوافً بالوفٌات، ج
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