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 مرباطورية املغولاسالمي يف بالط وحكومة النفوذ اال

 م1365-1205هـ/ 603-766

    أمحدرغد عبدالكريم د.م.أ.

 26/11/2019 تأريخ القبول:      20/10/2019 تأريخ التقديم:
 المقدمة:

تعرض المشرق اإلسالمي منذ أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي, ولفترة 
الثة قرون ألخطار الحمالت الصليبية التي قادتها البابوية والقوى األوربية, بلغتا تزيد على ث

 من الشدة والعنف ما كاد أن يلحق الضرر الكبير بالحضارة اإلسالمية والتراث العربي.
ذا كانت القوى اإلسالمية بأطيافها المتعددة قد تمكنت من استيعاب الصدمة الصليبية,  وا 

ا بتحرير األراضي التي كانت قد إحتلتها في بالد الشام وغيرها من والتحول نحو اجهاضه
األماكن اإلسالمية, وقبل أن تتمكن من استكمال ذلك, ظهر خطر آخر كان ال يقل شدة وعنفًا 
وتدميرًا عن الخطر الصليبي, وتمثل ذلك بالخطر القادم من أقصى الشمال الشرقي من آسيا 

ليا, والتي تمكن أحد زعمائها الذي عرف باسم تيموجين من البالد التي تعرف, باسم منغو 
م, وينطلق بعد 1206هـ/ 603)جنكيزخان( من توحيد قبائل منغوليا ليؤسس له دولة فيها سنة 

ذلك في حمالت مدمرة, تمكن هو وخلفائه أوكتاي وكيوك منكو خان في غضون نصف قرن 
الجزء األكبر من مساحة هذه من تأسيس أكبر امبراطورية شهدها العالم آنذاك, وكان 

األمبراطورية قد تشكلت من اراضي العالم اإلسالمي بعد أن تهاوت القوى السياسية فيه على يد 
يران, واتابكياتها المحلية, وأخيرًا  المغول بدءًا من الدولة الخوارزمية في بالد ما وراء النهر وا 

جتاحت جيوش هوالكو بغداد سنة سقوط الخالفة العباسية في بغداد وبالد الشام بعد ان ا
م, وكان خالل ذلك قد أنزلوا بالمدن والبالد 1260هـ/ 658م وبالد الشام سنة 1258هـ/ 656

الخراب والقتل, وكلما كانوا يحرزون نجاحًا أشتد تعطشهم لسفك الدماء, فلم يظهروا شيئًا من 
 الرحمة والرفق بالبالد التي خضعت لهم.

                                                 

  الموصل/ جامعة داباآلقسم التاريخ/كلية . 
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القوى السياسية التي كانت قد هادنت المغول ودخلت في تبعيتهم وكان المسلمون ومعهم من 
يأملون بأن يلتفوا على المغول بثورات قد تساعدهم على طرد االعداء من     أراضيهم, كثورة 
الملك الصالح بن بدر الدين في الموصل وثورة الملك الكامل األيوبي في ميافارقين في أقليم 

م, كما 1258هـ/ 660من اجهاضها واستشهد اصحابها سنة  ديار بكر, ولكن المغول تمكنوا
ذا كانت الشعوب  أجهضوا باقي الثورات األخرى التي حدثت في المشرق اإلسالمي, وا 
اإلسالمية قد صارت من الضعف بحيث أصابها اليأس من القدرة على تحرير بالدها من 

ستيعاب المغول مستغلين إقدام سطوة المغول عسكريًا, فإنها إستجابت لقدراتها الحضارية في ا
المغول في إستقدام أصحاب الخبرات اإلدارية والعلمية وأصحاب المهن والحرفيين والعلماء 
والفالسفة والمهندسين إلى عواصمهم اإلدارية الستخدامهم كل في مجال اختصاصه نظرًا 

وريتهم, فهم كانوا الفتقار المغول للمقومات الحضارية التي تجعلهم قادرين على إدامة إمبراط
عادة اإلعمار.  بارعين في شؤون الحرب والقتال, لكن لم يكن يمتلكون خبرة اإلدارة والبناء وا 

ومن هنا كان منفذ دخول المسلمين في ميدان السلطة واالدارة في اإلمبراطورية المغولية, والتي 
مين هذا الدخول استجاب لها جنكيزخان منذ بداية تشكيل امبراطوريته, وقد استغل المسل

بأفضل حاالته بفضل عدد من الرجاالت واألسر اإلسالمية التي كان لها باع طويل في الخبرة 
اإلدارية والحضارية بحيث وصلوا إلى دفة الحكم, بعد أن تغلغلوا في بالط الخان واستحوذوا 
 على حكومات المغول, وكان منهم معظم الوزراء وأصحاب الدواوين والكتبة ومستحصلي
الضرائب, ولعل أشهر هؤالء الرجال واألسر الوزير محمود يلواج وابنه مسعود واسرة الجويني 
والطوسي والسيد األجل في الصين وغيرهم, أشرنا لهم في دراستنا هذه والذين لم يتوقف أمرهم 
عند حد توسع المد اإلسالمي في الهيمنة على بالط وحكومات المغول بل قادوا حركة يشهد 

إعادة اإلعمار والبناء لينتقلوا إلى الدعوة لنشر اإلسالم بين صفوف المغول, السيما  لها في
العائلة الجنكيزخانية الحاكمة, ونجحوا في ذلك نجاحًا باهرًا عندما أخذ يزداد إعتناق اإلسالم 
بين أمراء المغول, والذي ظهر تأثيره أكثر بعد وصول عدد منهم إلى الخانية في بالط ممالك 

غول, كبركة خان مغول القفجاق ومباركشاه خان مغول الجغتاي والسلطان أحمد تكودار الم
وغازان خان في دولة المغول االليخانية وبإسالمهم اسلم مئات االف من المغول حتى غدت 
محاكمهم تطبق الشريعة اإلسالمية, وغدت بمثابة دولة إسالمية, أما في الصين فعلى الرغم 

غول فيها فإن المسلمين كان لهم اليد الطولى في حكوماتها, وكان هم من من بوذية خانات الم
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تحكموا وتبوؤا المناصب الرئيسة فيها بما فيها منصب الوزير, وبعض منهم تولى قيادة الجيش 
وحكومات بعض الواليات الصينية كوالية يونان الواقعة في الصين الجنوبية, ولكن بحكم ان 

الشعوب الصينية كانت تدين بالديانة البوذية, فإن المسلمين لم الغالبية شبه المطلقة من 
يستطيعوا ان يخترقوهم كثيرًا ومع ذلك دان باإلسالم أكثر من ثالثمائة الف من رعايا المغول 
والصينيين باإلسالم بعد اسالم احد امراء المغول واسمه أننده لتصبح حكومة واليته التي تعرف 

 باسم تنكقوت والية مسلمة.
هذه المعلومات التي اشرنا اليها آنف الذكر وسنتناولها وفق العناوين المثبته أمام كل مبحث 
من مباحث هذه الدراسة, التي سجلنا فيها ما ورد من معلومات تاريخية قيمة لما حققه 
المسلمون بإسالمهم الحضاري الذي كان أكثر تأثيرًا من قوة المدفع في تحويل قوة المغول 

لى قوة ساهمت في نشر اإلسالم في أماكن لم يكن اإلسالم قد وصلها في تركستان الهائلة إ
وبالد القفجاق واالجزاء الشمالية من آسيا الوسطى فضال عن اسالم معظم المغول ممن عاشوا 

 في البالد اإلسالمية.
ب أواًل: جنكيز خان واختيار خلفًا له على منصب الخانية بما يتوافق والقدرة على استيعا

 رعاياه من المسلمين:
إلى الغرب والشمال الغربي من الصين, في منطقة األنهار السيبيرية الكبرى, تمتد مساحات 
واسعة من األراضي, جزء منها سهوب واألخرى صحارى والى الشمال منها توجد بحيرة بيكال, 

صحراء جوبي, وتوجد في الغرب منها جبال عالية يطلق عليها جبال قراقورم, وجنوبها تتمثل ب
وعلى أرض هذه البالد التي يطلق عليها اليوم تسمية جمهورية منغوليا, كان يعيش عليها 

, (1)مجموعة من القبائل ذات األصول المنحدرة من جنس الترك يطلق عليهم اسم المغول 
وحدهم تيموجين بعد حروب طويلة, وليعلن تكوين دولته أثر اجتماع للزعامات المغولية التي 

م, وفي هذا اإلجتماع أقرت شرعية 1206هـ/ 603ت منضوية تحت قيادته وذلك سنة كان
زعامة تيموجين, وأطلق عليه تسمية جنكيزخان أي ابن السماء إلعطاءه بهذه التسمية صفة 

                                                 

شبولير, بيرتولد: المغول في التاريخ, ترجمه عن الفرنسية يوسف شلب الشام, منشورات طالس للدراسات   (1)
 .10-9م, ص1989والترجمة والنشر, دمشق, 
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ألوهية وأرسيت دعائم الدولة بسن قوانين تنظم العالقة بين المغول بعضهم مع البعض اآلخر 
 .(1)ا حدد لدولته الفتية راية وشعار في الشؤون المختلفة, كم

والواقع ان جنكيز خان بعد ان منحه اتباعه هالة من القداسة الخارقة ربطوا مصيرهم باألهداف 
التي كان قد رسمها لهم, وهذه األهداف كانت تتناسق مع رغباتهم الممثلة في األستيالء على 

قيقة في هذا االستيالء ان أراضي حضارات أعلى من حضارتهم, ولم يكن قصدهم في الح
يشاركوا في مثل هذه الحضارة بقدر ما كان طمعًا في غنيمة تتجدد على الدوام وبحياة من رغد 

 العيش بترف المقام.
هذه كانت أهداف شعب المغول ولكن هدف جنكيزخان لم يتقاطع مع هذه الرغبات لكن 

السماء, وملك واحد في  طموحه كان أكبر حينما رفع شعاره المتعالي ))شمس واحدة في
, وأخذ على ضوء هذا الشعار يعمل على تنظيم طاقات شعبه على صورة جديدة (2)األرض(( 

غير معروفة آنذاك وعد نفسه أداة بيد اإلله, وأخذ المغول يشاطرونه وجهة نظره, ومن أجل 
نحو ذلك لم يواجه منذ ذلك الحين مقاومة في صفوف شعبه, وهذا ما سمح له في قيادتهم 

 المجد المنتظر إلقامة إمبراطورية لم يكن العالم قد شهد مثياًل لها.
وفي المقابل كانت الحضارات المجاورة تئن شعوبها تحت سلطات حكومات منقسمة منشغلة 
في حروب داخلية, فالصين كانت منقسمة بين حكم أسرتين في الشمال تحكم من قبل أسرة 

نغ, وكل واحدة منهما كانت في عداء مستحكم مع الكين, وفي الجنوب تحكم من اسرة سو 
, وفي الغرب حيث العالم اإلسالمي فكان الصراع على أشده ما بين الدولة (3)األخرى 

                                                 

, ابو عمر منهاج عن المغول وتكوين دولتهم بزعامة تيموجين ))جنكيزخان(( ينظر التفاصيل: الجوزجاني  (1)
م, 2012الدين عثمان: طبقات ناصري, ترجمة ملكه علي التركي, منشورات المركز القومي للترجمة, القاهرة, 

. البانكتي, ابو سليمان: روضة اولى االلباب في معرفة التواريخ واألنساب المشهور  120-117, ص2ج
-400م, ص2007مركز القومي للترجمة, القاهرة, بتاريخ البانكتي, ترجمة محمود عبدالكريم علي, منشورات ال

بروكلمان, كارل: تاريخ الشعوب اإلسالمية, ترجمة: أمين فارس ومنير البعلبكي, دار العلم للماليين,  – 402
. شبولر: العالم اإلسالمي في العصر المغولي, دار حسان للطباعة والنشر,  383-381م, ص1977بيروت, 
 .27-19, ص1982دمشق, 

 .19-18شبولير: المغول في التاريخ, ص  (2)

 .107, ص2007اليسيف, دانييل: تاريخ الصين, ترجمة يوسف شلب الشام, منشورات وزارة الثقافة, دمشق,   (3)
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الخوارزمية والخالفة العباسية, وكل منهما كان يكيد لآلخر حتى وصل األمر أن السلطان 
م, ولكن 1216هـ/ 614د سنة عالء الدين خوارزمشاه كان قد قاد جيشًا ضخمًا الحتالل بغدا

شاءت إرادة اهلل ان تفشل تلك الحملة بفعل الظروف المناخية إذ مات معظم الجند إثر عاصفة 
ثلجية باردة, فأضطر خوارزمشاه العودة إلى بالده خائبًا ليدب الشقاق والضعف والصراع على 

 .(1)السلطة بين أمرائه ويضعف الدولة أكثر 
استغلها جنكيز خان, وتمكن من شن حمالت متالحقة أسقط بها  هذه الظروف شرقًا وغرباً 

, ليشن (2)م 1215هـ/ 613دولة الكين في الصين الشمالية واحتالل عاصمتها بكين سنة 
بعدها حملة كبرى نحو الغرب مستهدفًا العالم اإلسالمي, وليحقق في غضون سنة إحتالل بالد 

ان الخوارزمي عالء الدين محمد خوارزمشاه ما وراء النهر وخراسان في أعقاب فشل السلط
وجيوشه في الذود عنها لينتهي مصيره بعد هروبه من جيوش المغول المطاردة له بالموت في 

 . (3)م 1219هـ/ 617إحدى جزر بحر قزوين سنة 
وقد صاحب حركة إسقاط دولة الكين في الصين وانهيار الدولة الخوارزمية على يد المغول 

الجبين, حيث كان مصير بلدانها الخراب ومعظم سكانها ذبحوا دون رحمة  مجازر يندى لها
 إال ما رحم ربي.

وعلى الرغم من كل االضطهاد الروحي والمادي سواًء للعالم اإلسالمي أم للصين, فإن جنكيز 
خان كان يمتلك من الحكمة ما يجعله بعيد النظر حيال البلدان التي احتلها في أن الحكم في 

                                                 

ابن األثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني: الكامل في التاريخ, دار الفكر, بيروت,   (1)
بدالرحمن بن اسماعيل: نزهة المقلتين في سيرة الدولتين العالئية . الشافعي, ع313, ص9م, ج1978

 .12والجاللية, تحقيق سهيل زكار, التكوين للتأليف والترجمة والنشر, دمشق, ص

هوخام, هيلدا: تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين, ترجمة أشرف محمد كيالني,   (2)
 . 221ة, صالمشروع القومي للترجمة, القاهر 

Bosworth, Ctifford: The Islamic Dynasties, Edinburghat, 1967, p141. Spuler, 

Bertold: Die Golden Horde Die Mongol in Rubland, Wiespaden, 1965, p.616. 

يني, عن االحتالل المغولي لبالد ما وراء النهر وخراسان وانهيار الدولة الخوارزمية ينظر التفاصيل الجو   (3)
عطا ملك: تاريخ فاتح العالم جهانكشاي, نقله عن الفارسية محمد التونجي, دار المالح للطباعة والنشر, 

؛ الصياد, فؤاد عبدالمعطي: المغول في التاريخ, دار النهضة  141-136, 120-110, ص1م, م1985
 .131-112م, ص1980العربية, بيروت, 
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دان كان يتطلب منه اتخاذ خطوات مدروسة كي ال يحدث خلاًل في إدارة هذه البلدان هذه البل
وحتى تسير األمور بشكل طبيعي وتتواصل خطط إحتالل باقي أجزاء البلدان التي كان قد 
رسمها إلقامة إمبراطوريته. تلك الخطط كانت في غاية األهمية والخطورة وكان يريد جنكيز 

ن قادرًا على تحقيقها كما هو رسمها, وهذا يتطلب منه أن يختار خان ممن سيخلفه أن يكو 
 خليفًا له تتوافق شخصيته مع القدرة على استيعابها في حال أن غيبه الموت عن تحقيقها.

وحسب العرف المغولي فإن األبن األكبر هو من يجب أن يكون خليفة األب في       
اختيار أبنه الثالث في الترتيب الُعمري أوكتاي الزعامة, ولكن جنكيز خان خالف هذا التقليد ب

من بين ابناءه األربعة, على الرغم من أن أبنه األكبر جغتاي لم يرتكب أخطاء تتقاطع مع 
, إذن لماذا جاء تفضيل (1)والده, ال بل كان يحظى باحترام وتقدير عاليين من قبل والده 

طورية المغول بدال من األبن األكبر جغتاي؟ جنكيز خان إلبنه الثالث أوكتاي بتزعم خانية إمبرا
األمر هنا يتعلق ببعض الحقائق بخصوص شخصية كل منهما والتي وجد جنكيز خان في 
شخصية أوكتاي أنها الشخصية األكثر قدرة على النجاح لتميزه بصفات الذكاء المفرط والفطنة 

ظهار صفاة الشدة حينما يلزم األمر والسخاء وسماحة الوجه والعفو وحسن الرعاية  والمرونة وا 
, مع ميزة لم تتوفر لغيره من ابناء جنكيزخان في انه كان (2)والود عندما يتطلب األمر ذلك 

, وهذا الميل لم يأِت (3)متسامحًا في التعامل مع مختلف األديان والمذاهب مع ميل للمسلمين 
إدراكًا منه ان  (4)للمسلمين  اعتباط من قبل أوكتاي بل ربما قادته فطنته وذكاءه نحو التقرب

ثقافة المسلمين كانت أكثر أهمية من ثقافة غيرهم من شعوب اإلمبراطورية المغولية, كل هذه 
                                                 

. الهمذاني,  174, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م .165, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (1)
رشيد الدين فضل اهلل الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان(( نقله إلى العربية قؤاد عبدالمعطي 

 .146م, ص1983الصياد, دار النهضة العربية, بيروت, 
 

امع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, . الهمذاني: ج 172, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (2)
 .423. البانكتي: تاريخ البانكتي, ص 72ص

 .171-165, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (3)

توجد أمثلة كثيرة تظهر أن اوكتاي كان يظهر تقربه للمسلمين وعن ذلك ينظر: الجوزجاني: طبقات   (4)
. البانكتي: تاريخ البانكتي,  107, 194, ص1عالم, م. الجويني: تاريخ فاتح ال171-168, ص2ناصري, ج

 .425-424ص
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الحقائق على ما يبدو كانت حاضرة في ذهن جنكيز خان عن ابنه اوكتاي, لتقابلها حقائق 
ة اوكتاي أخرى عن شخصية أبنه األكبر جغتاي الذي اتسمت صفاته بشكل مغايرلشخصي

فجغتاي كانت شخصيته صارمة غير مهادنة كثيرة التمسك بتقاليد وأعراف المغول ممثلة 
بأحكام الياسًا, مزدرءًا للمسلمين, سفاكًا لهم, وكثيرًا ما كان يسعى الستبدال الشريعة اإلسالمية 

المرء , في حين أن جنكيز خان كان يرى انه عند اللزوم ال ضير أن يظهر (1)بأحكام الياسا 
التساهل والتسامح والتخلي عن القوانين والتقاليد أحيانًا إلنجاح الحكم, وهذا ما كان جغتاي 
يفتقد لمثل هكذا سياسة إذ كان ظالمًا متشددًا, ولهذا جاء اختيار جنكيز خان ألبنه الثالث 

 .(2)اوكتاي ليكون على رأس امبراطورية المغول بداًل من جغتاي 
م يكون قد انفتح 1228هـ/ 626على عرش االمبراطورية المغولية سنة وهكذا بجلوس اوكتاي 

للمسلمون المجال في الحوز على مكانٍة في بالط الخان األعظم للمغول وهذا ما سنشير إليه 
 في المبحث اآلتي.

 ثانيًا: المسلمون في بالط وحكومة الخان األعظم أوكتاي:
لدان أنهم بعد احتالل أية مدينة كانوا يفرزون كان من عادة المغول في حروبهم واحتاللهم للب

سكانها فيعزلون العلماء والمهندسين والفنانين وأصحاب الصناعات والحرف الذين كان المغول 
بحاجة الستخدامهم في مصالحهم فضاًل عن النساء واألطفال ليصيروا عبيدًا لهم, وكانوا في 

ن على الخدمة العسكرية لتجعلهم طعمًا بعض األحيان يوفروا الحياة لبعض الرجال القادري
للصدمات األولى أثناء الحصار أو أثناء الهجوم, اما باقي فئات المجتمع, فيتعرض الكثير 

, ومن ال يقتل تتوقف حياتهم على طبيعة الحاكم ومدى قدرته على (3)منهم إلى القتل 
بالقوة ومن خالل اإلصالح والتصدي لرغبات المغول الجياشة نحو استالب اموال الناس 

اساليب التغريم وفرض الضرائب الجائرة: هذا على األقل خالل السنوات األولى من االحتالل 
 المغولي للبلدان سواًء أكان في الصين أو المشرق اإلسالمي.

                                                 

 .424. البانكتي: تاريخ البانكتي, ص 181, 171, 165, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (1)

 .181, 165, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (2)

 .27شبولير: المغول في التاريخ, ص  (3)
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أما بخصوص الفئة األولى من علماء وحرفيين بأنواعهم المختلفة, فكانوا ينقلون على األغلب 
رم, ليستخدموا هناك كل حسب اختصاصه, وبمرور السنين تحرر الكثير إلى العاصمة قراقو 

منهم من نظام العبودية واألسر ونالوا الحظوة عند خانات المغول, لما قدموه من خدمات جليلة 
لهم سواءًا أكان ذلك في عملية تشييد القصور للخان, أم في جوانب اإلستشارات أو التربية 

رة والحرف, وكان غالبية هؤالء من المسلمين الذين كافأهم اوكتاي ألبنائهم, أو في شؤون التجا
بالسماح لهم ببناء مساكن لهم ومساجد, وكذلك ))أمر بان يذكر المسلمون, بلفظة الصاحب أو 
االخ وأمر المغول بتزويج بناتهم للمسلمين, واذا رغب شخص في خطبة أوالدهم ال يمانعون(( 

 عند المغول من قبل. , وهذا األمر لم يكن مألوفاً (1)
وهكذا أخذ يسمع األذان في حي المسلمين في قراقورم, بعد أن ُبني مسجدين لهم فيها مقابل 

, كما أخذت الثقافة اإلسالمية (2)كنيسة واحدة للمسيحيين النسطوريين ومعبد واحد للبوذيين 
حتى ان أحد قادة  ومفاهيمها الحضارية ممثلة بالدين اإلسالمي تأخذ طريقها في نفوس المغول

 .(3)المغول الكبار وأسمه كوركوز قد اعلن إسالمه في عهد حكم أوكتاي 
وعلى عهد أوكتاي وعلى الرغم من المنافسة الشديدة للعلماء والحكماء الصينيين ممن كان 
جنكيز خان قد استقدمهم إلى بالطه بعد احتالله الصين, والبعض منهم حاز على مكانة عالية 

كتساي الذي قدم خدمات قيمة في تنظيم امبراطورية  –ليو  –مثال الحكيم يي في بالطه أ
, ولكن في المقابل فان ما قدمه المسلمون ال تقل قيمة عن خدمات يي ليو, (4)المغول 

فالمصادر تشير ان التاجر المسلم محمود يلواج كان من اوائل المسلمين من حازوا على ثقة 
أرسله في سفارتين إلى السلطان الخوارزمي عالء الدين  جنكيز خان وكان جنكيز خان قد

خوازرشاه األولى كانت ألغراض تجارية والثانية للحول دون نشوب الحرب بينهما وسفارة أخرى 
إلى تركان خاتون والدة السلطان الخوارزمي عالء الدين للتفريق بينها وبين ابنها, وحاز في 

                                                 

 .166, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (1)

 .166, ص2الجوزجاني: طبقات الناصري, ج  (2)

 .139, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (3)

المب, هارولد: جنكيز خان وجحافل المغول, ترجمة متري امين, مكتبة االنجلو المصري, القاهرة,   (4)
 .156-154. الصياد: المغول في التاريخ, ص 139, 88-87م, ص1962



 
 م2020/هـ1441                                             (             81العدد ) –                       

 

 
359 

الذي فوضه حكم المناطق اإلسالمية التي  (1) السنوات الثالث هذه على ثقة جنكيز خان
 . (2)احتلها تكريمًا له لما أسداه إليه من خدمات 

وحينما إعتلى أوكتاي خان عرش اإلمبراطورية المغولية أبقى محمود يلواج في منصبه, وخالل 
أيام حكمه بذل يلواج قصارى جهده للحيولة دون القتل والنهب من قبل المغول, وقام بإصالح 
أحوال الرعية, وكان لنجاحاته األثر الكبير في استعانة أوكتاي خان به إلصالح ما خلفته 
الحروب المدمرة للمغول في الصين الشمالية حيث فوضه حكم مناطق الصين المفتوحة ومنحه 

, وكان هذا التفويض له داللته وأهميته (3)الصالحيات الواسعة في اإلدارة واإلصالح والتعمير 
في كون أول مسلم يتسلم مثل هذا المنصب الرفيع في بالد مثل الصين ذات الحضارة  الكبيرة

وسار  (4)العريقة, كما فوض ابنه مسعود بيك حكم بالد التركستان الشرقية وبالد ما وراء النهر 
ولم تبخل المصادر ذات الصلة من  (5)مسعود على نهج والده في حسن اإلدارة واإلعمار 

على الدور الذي اداه محمود يلواج وأبنه مسعود في خدمة المسلمين إذ  التبجيل والثناء
استطاعا ان يفسدا الكثير من الدسائس والتحريضات التي كانت تحيكها مختلف القوى في 

 .(6)البالط ضد المسلمين 
وأنضم إلى هؤالء المسلمين في بالط الخان األعظم أوكتاي التاجر المسلم عبدالرحمن الذي 

وبتأثير من هؤالء أمثال يلواج وأبنه مسعود  (7)إتخذه أوكتاي خان مستشارًا له كان قد 

                                                 

م, 1980ث الدين: دستور الوزراء, ترجمة حربي أمين سليمان, الهيئة المصرية العامة للكتاب, خواندمير, غيا  (1)
. الصياد: المغول في  59م, ص1986. العريني, السيد الباز: المغول, دار النهضة العربية, بيروت,  331-330ص

ن الفارسية سيف علي, المركز األكاديمي . بياني, شيرين: المغول التركيبة الدينية والسياسية, ترجمه ع 155التاريخ, ص
 .103م, ص2013لألبحاث, بيروت, 

 .155الصياد: المغول في التاريخ, ص  (2)
( من نفس الصفحة, خواندمير: دستور 2والهامش رقم ) 93الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((ص  (3)

 .331الوزراء, ص

 .94-93اريخ خلفاء جنكيز خان((, صالهمذاني: جامع التواريخ ))ت  (4)

 .94-93الهمذاني: جامعة التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (5)

 .104. بياني: المغول, ص 155الصياد: المغول في التاريخ, ص  (6)

 .99عبدالحليم, رجب محمد: انتشار اإلسالم بين المغول, دار النهضة العربية, بيروت, ص  (7)
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وعبدالرحمن إستجاب اوكتاي خان القتراح قدم له في ان يكون له ختم نقش على أعاله اسم 
 .(1)( ليمهر به على رأس الفرامين الرسول محمد )

دة تأثيرهم على أوكتاي أن اشار وهكذا ازدادت مكانة المسلمين بفضل هؤالء إذ بلغ من ش     
الجوزجاني بأن ))أوكل أوكتاي جميع قالع بالد الشرق وحصونها إلى جماعة أمراء 

 .(3)وجعل عماله وكتبة ديوانه من المسلمين  (2)المسلمين(( 
وأخيرًا البد من اإلشارة أن أوضاع المسلمين على عهد اوكتاي حضيت برعاية افضل من      

عوب األديان األخرى, وكان اوكتاي يذود عنهم األذى خاصة من أخاه غيرهم من باقي ش
وبلغ من شدة  (4)جغتاي الذي كان ال يتوانى عن إفتراء الكذب والمؤامرات لإليقاع بالمسلمين 

امتعاض اوكتاي منه أن أرسل إليه من يقول له ))أن يكف يده عن إيذاء المسلمين والتعدي 
ا, وقد ظهرت قوة دولتنا بهم, وخضع أهل العالم لنا عليهم, ألنهم إخوتنا وأصدقاؤن

, وهذا النص فيه داللة واضحة على حجم اشتراك المسلمين في تثبيت أركان (5)بمساعدتهم(( 
الدولة المغولية من خالل اشتراك الكثير من اصحاب الخبرة من المسلمين في إدارة الدولة, ال 

ادية في الجيش المغولي كما هو الحال بل وصل االمر عند بعضهم ممن تبوء مناصب قي
لألمير طاهر بهادر الذي كان قائدًا ألحد الفرق المغولية في بالد ما وراء النهر على عهد 

, وكذلك األمير كركوز الذي كان قد اسلم وهو واليُّ وقائد للجيش (6)جنكيز خان وابنه اوكتاي 
حازوا على مكانة جيدة في بالط  . وهكذا يكون المسلمون قد(7)المغولي في بالد خراسان 

 اوكتاي.
 
 

                                                 

 .105مغول, صبياني: ال  (1)

 .166, ص2طبقات ناصري, ج  (2)
 .187, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (3)

 .168-166, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (4)

 .171, ص2الجوزجاني: طبقات ناصري, ج  (5)

 .82عبدالحليم: انتشار اإلسالم, ص  (6)

 .139, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (7)
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ثالثا: الخانة توراكنه خاتون وتحكم حاجبتها المسلمة فاطمة خاتون في قرارات بالطها 
 وحكومتها:
وعلى الرغم من ان هناك من يشير بان سبب حوز المسلمين على مكانة جيدة في            

غير ان هذا األمر لم يتحقق لنا  (1)سرًا  بالط اوكتاي خان يرجع لكون ان اوكتاي كان قد اسلم
عن إسالمه كما لم تؤكده المصادر األخرى, ولكن عطفه على المسلمين فتح المجال لتأثر 
غيره من األسرة الحاكمة لإلقتداء به ومن هؤالء زوجته األثيره توراكنه خاتون الذي يشهد لها 

م اليها ال بل كانت تدافع عنهم حينما أنها هي األخرى كانت ترعى المسلمين في بالطها وتقربه
يخطئوا, وتقف بوجه من يحاول االعتداء عليهم فكانت هي وزوجها من أحسن الفعل الطيب 
تجاه المسلمين وهذا ما فتح المجال للمسلمين في التأثير على الكثير من القرارات التي كانت 

كانت كأنها تتكلم بلسان حال تتخذها توركنه خاتون ال بل وصل األمر بتوراكنه خاتون أنها 
المسلمين في بالط الخان, وكان لحاجبتها المسلمة فاطمة خاتون تأثير كبير في مواقفها 

 اإليجابية من المسلمين.
وقبل الدخول في تفاصيل ذلك البد ان نشير بأن المرأة المغولية كانت تحوز على          

ط تمثل الزوجة واألم في األسرة بل كانت مكانة محترمة في المجتمع المغولي, فهي ليست فق
تشارك الرجل في قراراته وهذا األمر كان أكثر وضوحًا في األسرة المغولية الحاكمة, إذ كل 
القارات الجوهرية التي تخص أمر الدولة لشؤونها الداخلية والخارجية كانت زوجات الخان لهن 

في العرف المغولي ان الزوجة األثيرة رأي فيها, فهي تشارك في إتخاذ القرارات, ال بل كان 
والمحببة للخان هي التي كانت تتولى شؤون الحكم عند وفاة زوجها الخان لحين انتخاب خان 

 .(2)جديد 
 

                                                 

 .171, ص2اني: طبقات ناصري, جالجوزج  (1)

قداوي, عالء محمود: النساء الحاكمات في امبراطورية المغول, مجلة المجمع العلمي العراقي, الجزء الرابع, المجلد   (2)
 .145-142م, ص1999السادس واألربعون, السنة 
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ولهذا تولت توراكنه خاتون حكم امبراطورية المغول في اعقاب وفاة زوجها اوكتاي            
ه, واستمرت تحكم كخانة المبراطورية م كونها الزوجة األثيرة ل1241هـ/ 639خان سنة 

 .(1)م( 1246-1241هـ/ 644-639المغول لمدة خمسة سنوات )
وخالل هذه المدة تحكمت بأمر السلطة إمرأة مسلمة اسمها فاطمة خاتون كانت بمثابة اآلمر 

 والناهي في بالط الخانة توراكنه خاتون.
هـ/ 617ود ذلك إلى سنة فمن هي فاطمة خاتون؟ وكيف وصلت إلى البالط؟, يع     

إذ كان من جملة من وقع في األسر سيدة تدعى  (2)م عندما احتل المغول مدينة طوس 1219
فاطمة خاتون, تم ارسالها إلى قراقورم حيث بيعت هناك في سوق النخاسة لتشتريها داللة 

ن ضمن فطنت لذكائها, فعرضتها على زوجة أوكتاي توراكنه خاتون التي استحبتها وجعلتها م
, ولما كانت فاطمة خاتون ذات شخصية مفرطة الذكاء والدهاء, أخذت (3)من يتولى خدمتها 

تستغل تواجدها في البالط حتى تقربت للوزير األعظم الوكتاي األمير جينقاي ))فغدت محرم 
أسراره وموضع ائتمانه, وتمكنت من السيطرة عليه حتى طالت يدها إلى منع الناس عن 

ايتهم.(( من غير المسلمين في حين كانت تقرب وتسير شؤون المسلمين الوصول إلى غ
 .(4)السيما السادات منهم ممن كان له حاجة في البالط 

وعندما تقلدت توراكنه خاتون منصب الخانية اتخذت فاطمة خاتون حاجبة ومستشارة        
يوك لمنصب الخانية, لها وكاتمة ألسرارها, وأخذت تستعين بنصائحها من أجل ايصال ابنها ك

وهنا اصبحت الفرصة مؤاتية لفاطمة خاتون لضرب من كانت تعتقد بأنهم يقفون ضد سلطتها 
واجتذاب المقربين اليها إلى البالط, وان كان ذلك بشكل غير مباشر فإشارت على الخانة 

ة إلى توراكنه بان تجتذب قلوب األقارب واألمراء بانواع التحف والهدايا حتى كسبت األغلبي
جانبها, وفي الوقت نفسه كانت تعزل أركان الدولة المعارضين لها, ومن بين هؤالء الذين 
عزلتهم توراكنه خاتون بتحريض من فاطمة خاتون الوزير جينقاي ال بل إنها نصحتها بقتله, 

                                                 

ل, ستانلي: طبقات سالطين . وعن تحديد سنوات حكمها ينظر لين بو 222, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (1)
 .197م, ص1968اإلسالم, ترجمه عن الفارسية مكي طاهر الكعبي, دار منشورات البصري, 

 .147-146, ص1عن احتالل طوس ينظر الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (2)

 .225, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (3)

 .226, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (4)
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, وكان من جملة األسباب وراء انقالب فاطمة خاتون على (1)ولكنه علم باألمر فالذ بالفرار 
زير جينقاي هي ميوله المسيحية وتشدده مع المسلمين, كما انها كانت وراء عزل مستشاري الو 

 .(2)اوكتاي تشنكاي المسيحي النسطوري ويي ليو كتساي الصيني 
ازداد تحكم فاطمة خاتون بشؤون البالط والحكم على عهد توراكنه خاتون وهذا ما أكده مؤرخ 

طر على األعمال الملكية مستعينة بكفاءتها ورأيها(( المغول الجويني بقوله بأنها غدت ))تسي
, بما فيها الخانة (4)تعزل من تشاء وتعين من تشاء دون أن يتجرأ احد الوقوف بوجهها  (3)

توراكنه خاتون التي استسلمت لها كأنها سحرتها على الرغم من انها في قرارة نفسها ))لم ترض 
الكلفة معها, وكانت في كل مرة تتمادى في لكثرة مزاجها ورفع  –فاطمة  –عن تصرفات 

, وهذا األمر يدلل (5)مزاجها(( لكنها أي لكنها أي توراكنه خاتون لم تتخذ يومًا اجراءًا ضدها 
على ان فاطمة خاتون غدت اآلمر والناهي في البالط, فهي التي أوكلت الوزارة للتاجر 

شخصية مسلمة على رأس والية  عبدالرحمن خلفًا للوزير جينقاي, كما انها هي من عينت
الصين الشمالية, وانها هي من قربت علي خواجه وهو من أهالي سمرقند ليكون من كبار 
العمال وأصحاب النفوذ, وأنها هي من استبدلت الحكام الذين كان قد عينهم أوكتاي خان في 

يران وأحلت محلهم انصار لها من المسلمين, كما أنها كانت و  راء تعيين مناطق خراسان وا 
 .(6)الكثير من المسلمين في البالط والواليات 

كما أنها كانت وراء عزل الكثير من حكام الواليات ممن كانت مواقفهم عدائية, وتقرب العظماء 
, ومن الشخصيات اإلسالمية األخرى التي كان (7)والسادات من المسلمين وتذلل لهم الصعاب 

                                                 

, 50ابن العبري, غيغوريوس: تاريخ الدول السرياني, منشورات مجلة المشرق اللبنانية, العدد  (1)
 .152, ص1ش.هـ, ج 1312. اقبال, عباس: تاريخ مفصل ايران, طهران  4-3م, ص1956السنة

 .147. قداوي: النساء الحاكمات, ص188العريني: المغول, ص  (2)

 .224, ص1تاريخ فاتح العالم, م  (3)

 .176الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (4)
 .226, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (5)

 .108بياني: المغول, ص  (6)

 .226, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (7)
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ماد امللك محمد الختني, الذي كان صاحب عقيدة طاهر لها تأثير كبير على توراكنه خاتون ع
 .(1)وعمل مستشارًا لها ولم يكن يقبل الوشاية وال بالسعاية 

 رابعًا: كيوك خان وتحجيم النفوذ اإلسالمي في بالطه بقتل فاطمة خاتون:
كانت فاطمة خاتون هي من هيأة لألمير كيوك بن أوكتاي الوصول إلى منصب الخانية عندما 

ت الخانة توراكنه خاتون في إثارة الفتن بين افراد األسرة الجنكيزخانية لغرض ابعاد ساعد
المنافسين لكيوك على منصب الخانية, فضربت الطامعين بالخانية أمثال اخيه كوتان وعمه 
اوتجكين وشتت شملهم وشمل كل من عارض ترشيحه, وبعدها دعت توراكنه خاتون إلى 

كبار أمراء الدولة وقادة الجيوش وحكام األقاليم ودعتهم النتخاب اجتماع عام ))قوريلتاي(( ل
كيوك لمنصب الخانية, فأعلن المجتمعون موافقتهم وتلقى منهم كيوك قسم الوالء والخضوع 

م أي بعد خمس سنوات على حكم توراكنه خاتون 1246هـ/ 644وذلك في صيف سنة 
 .(2)المبراطورية المغول 

خاتون وعلى الرغم من من كل جهودها وما كانت تتمتع به من نفوذ والواقع ان فاطمة       
في أن تجعل كيوك يقع تحت نفوذها, لكنها فشلت في ذلك وبقّي بعيدًا عن تأثيرها وتأثير أمه 
توراكنه, كما فاجئ الجميع بإظهار ميوله المسيحية وأخذ يقربهم إلى بالطه, كما أنه أعاد 

ر هذا األخير عدائه الشديد لفاطمة خاتون, ووصل به االمر الوزير جينقاي إلى منصبه, وأظه
أن اتهمها بأنها هي من دست السم لكوتان شقيق كيوك خان, ومع ان هذه التهمة كانت باطلة 
ودافعت عنها االم توراكنه خاتون لكن ذلك لم يفدها في األمر شيئًا ذلك الن كيوك كان قد 

ذها من البالط, فأمر بقتلها بطريقة بشعة بأن أمر بلفها اتخذ قرارًا في التخلص منها وازالة نفو 
, (4). كما أمر بإعدام كل من له عالقة بها أو ادعوا قرابتهم منها(3)بلباد ورميها في الماء 

وكان أمر قتل فاطمة خاتون صادمًا لألم توراكنه خاتون إلى الحد الذي شكل لها أزمة حادة 

                                                 

 .224-223, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (1)

 .182-176خلفاء جنكيز خان((, ص الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ  (2)

. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز  227-226, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (3)
 .179خان((, ص

 .227, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (4)
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ة خاتون ووفاة األم توراكنه خاتون تحرر كيوك خان من , وهكذا بمقتل فاطم(1)سببت وفاتها 
, وهكذا بمقتل فاطمة خاتون ووفاة األم توراكنه خاتون تحرر كيوك خان من (2)سطوتها 

سطوتها, وأخذ يبعد الكثير من أصحاب النفوذ من المسلمين من أمثال علي خواجه, ونواب 
جلب آخرون بتهم عديده إلى المحاكم  الواليات والمدن بعزلهم وزج بعضًا منهم في السجن أو

 .(3)ليقتلوا 
وبعد هذه اإلجراءات تراجع كثيرًا دور المسلمين في بالط الخان ))كما لم يجرؤ أحد         

, وأخذ دور المسيحيين يتعاظم في بالط الخانية (4)من المسلمين أن يتكلم شيئًا حول اإلسالم(( 
األمير قداق المسيحي المتشدد مستشارًا له, وبتأثير  على حساب المسلمين من ذلك مثاًل تعيين

من الوزير جينقاي وقداق تحركت رحى العدوانية واإلنتقام لدى المتشددين من المغول ممن 
, (5)كانوا يناصبون اإلسالم العداء في دفع كيوك نحو اتخاذ مواقف أكثر تشدد ضد المسلمين 

, (6)وراء مقتل عمه جغتاي على يد فريقًا منهم وأنهم كانوا يشيعون بان المسلمين هم كانوا 
ولهذا وجه كيوك قائده ايلجكتاي على التوجه إلى ايران لتصفية باقي الجيوب التي لم تكن قد 

والواقع ان حملة الزحف نحو ايران  (7)خضعت بعد للمغول, السيما مناطق نفوذ اإلسماعيلية 
ا يخضعون لحكم المغول, ألن المحن سبب الكثير من المتاعب للمسلمين فيها ممن كانو 

والمصاعب التي لحقت بهم أثر الحروب السابقة كانت ال تزال تخيم بآثارها على حياتهم, ولم 

                                                 

 .227, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (1)

. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, 227, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (2)
 .179ص

 .256, ص3شبانكاره, ابي محمد بن علي: مجمع االنساب في التواريخ, مركزي دانشاكاه, تهران, ج  (3)

. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((,  3ابن العبري: تاريخ الدول السرياني, ص  (4)
, 2م, ج1907الصدفي, رزق اهلل منقريوس: تاريخ دول اإلسالم, مطبعة الهالل بالفجالة بمصر,  . 84ص
. بارتولد, فاسلي فالديمير وفتش: تركستان من الفتح العربي الى الغزو المغولي, ترجمة صالح الدين  278ص

 .679-678م, ص1981عثمان هاشم, مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب, الكويت, 

 .111بياني: المغول, ص  (5)
 .183الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (6)

 Saunders: The History of the.  185الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (7)

mongolconquests, London, 1977, p.156. 
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م 1246هـ/ 647يتوقف األمر عند حملة ايلجكتاي, بل سار كيوك على رأس حملة كبيرة سنة 
كن شاءت ارادة اهلل ان يتوفى لغزو ايران, وربما كانت اهدافه تتجاوز حدود ايران إلى العراق ول

عند حود سمرقند في بالد ما وراء النهر دون ان يكمل خطة هجومه على بالد المسلمين, 
 .(1)وكان لخبر موته وقع فرح كبير على المسلمين 

 خامسًا: منكوخان وتنامي نفوذ المسلمين في بالطه وبالط خانات مغول الجغتاي والقفجاق:
ة التي اتخذها كيوك خان ضد المسلمين قد اربكت كثيرًا وضع الدولة كانت السياسة العنيف    

المغولية ألن الغالبية العظمى من رعايا هذه الدولة هم من المسلمين إلى جانب الصينيين 
الذين هم اآلخرين لم يكونوا يعيشون في حالة من التوافق مع البالط المغولي, ولهذا ظهرت 

ين الشعوب واألقوام التابعة للمغول مع السلطات المغولية بوادر صراعات ونزاعات مكشوفة ب
الحاكمة, السيما بعد سيطرت عدد محدود من الزعامات المسيحية النسطورية على مقاليد 

, ولهذا كان على من استولى أمر خالفة كيوك خان, تقع عليه (2)السلطة في بالط كيوك خان 
كسب والء رعاياه والسيما المسلمين منهم كي  مسؤولية ان يحسن اتخاذ القرارات المناسبة في

تحافظ الدولة على قوتها, وهذا ما كان في نصب عين سيورقتيتي بيكي أرملة تولوي بن 
. وأخذت تعمل على إيصال ابنها األكبر (3)جنكيزخان ذات النفوذ القوي في بالط دولة المغول 

 م.1249/ 647ة منكو بن تولي لمنصب الخانية في اعقاب وفاة كيوك خان سن
وصفت سيورقتيتي بيكي بانها امرأة عاقلة فاضلة أجادت تربية ابنائها فبذلت بكفائتها جهودًا 
كبيرة في رعايتهم, ولقنتهم الفضائل, وحافظت عليهم بحسن تدبيرها وسداد رأيها, وألنهم كانوا 

ها كما أحسنت رعاية يرونها عاقلة تمامًا وفي غاية الكفاءاة لم يتخلفوا مطلقًا عن طاعة أوامر 
جميع األمراء العظام من ابناء األسرة الجنكيزخانية, وكان لها كلمتها المسموعة لدى معظم 

, ورغم انها (5), وكانوا ال يحيدون عن ما تراه صالح (4)األمراء الحاكمين في البالط المغولي 
                                                 

 .184))تاريخ خلفاء جنكيز خان(( صالهمذاني: جامع التواريخ   (1)
عن سيورقتيتي وقوة نفوذها في بالط دولة المغول ينظر. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز   (2)

 .197خان((, ص

 .151قداوي: النساء الحاكمات, ص  (3)
 .170الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (4)

 .197جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيزخان((, ص الهمذاني:  (5)
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عى سعيًا جديًا إلظهار , إال انها كانت تس(1)كانت تدين بالديانة المسيحية وتعمل على نشرها 
شعائر الشريعة اإلسالمية كسبًا للرعية فكانت تغدق الصدقات والعطايا على أئمة المسلمين 
ومشايخهم ومصداقًا لهذا األمر منحت الف كيس من الفضة إلقامة مدرسة في بخارى, كما 

علم, وكانت أمرت بشراء الضياع ووقفها على هذه المدرسة, وقد اختير لها المدرسون وطالب ال
تتولى ارسال الصدقات إلى األطراف والنواحي وتنفق األموال على المساكين والفقراء من 

. وموقفها هذا خفف من حدة آالم (2)المسلمين وظلت تسلك هذا الطريق حتى آخر عمرها 
المسلمين الذين كانوا قد عانوا منها خالل فترة الحكم االنتقالي بين موت كيوك وانتخاب ابنها 
منكو لمنصب الخانية والتي استغرق زهاء العامين خاللها كان قد بدأ المسلمون يسترجعون 
نفوذهم في بالط الحكم المغولي الذي كانت تتواله في الفترة االنتقالية زوجة كيوك اوغل 
غايمش حيث على عهدها تولى منصب الوزارة عماد الدين البكتجي, كما تولى منصب 

فضاًل عن دعائم المسلمين في البالط غدا يستند بقوته  (3)ل مسلم صاحب ديوان االنشاء رج
على نفوذ ابن جوجي بن جنكيز خان االمير شيبان صاحب النفوذ القوي في بالط الخانة 
اوغل غايمش والذي كان من المناصرين لسيورقتيتي في ترشيح ابنها منكو لمنصب الخانية 

(4). 
ية اسالم األمير شيبان, ولكن هناك من يشير إلى ان والده وال نعلم على وجه التحديد كيف      

, وربما اسالمه جاء بتأثير منها, كما ان األمر لم (5)جوجي كان قد تزوج من امرأة مسلمة 
يتوقف عند هذا الحد فمن خالل مراجعتنا لقوائم اسماء ابناء جوجي األربعة عشر نجد هناك 

االول بركه جاي والثاني شيبان والثالث محمد  اربعة منهم كانت اسماؤهم اسماء اسالمية

                                                 

. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((,  188, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (1)
 .42. شبولر: العالم اإلسالمي, ص 198ص

اء جنكيز خان((, . الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلف188, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (2)
 .176. اقبال: تاريخ مفصل ايران, ص198ص

 .109بياني: المغول التركيبة الدينية , ص  (3)

 .200الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (4)

 .66عبدالحليم: انتشار اإلسالم, ص  (5)
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واالربعة هؤالء كانوا يعدون من األمراء أصحاب النفوذ والتأثير  (1)والرابع ايضًا باسم بركة 
القوي على أي قرار يتخذ في بالط الخانة وهم وبمعية اخيهم باتو وبتأثير من سيورقتيتي رجح 

ه بعد انعقاد مؤتمر زعماء المغول ))القوريلتاي(( قرار ترشيح منكو لمنصب الخانية الذي فاز ب
 .(2)م حيث جلس منكو على كرسي عرش االمبراطورية المغولية 1251هـ/ 649سنة 

وقد تنفس المسلمون الصعداء بوصول منكو لمنصب الخانية ذلك ألن االجراءات           
جاب منكو لمشورة التي اتخذها بداية حكمه كانت في معظمها لمصلحة المسلمين إذ است

محمود يلواج في التخلص من كل من عارض وصوله إلى منصب الخانية, وكان قصد يلواج 
من هذا األمر هو اإليقاع بكل من سبب في ايذاء المسلمين ممن كانوا عاملين في بالط 
المغول وعلى رأس هؤالء الوزير جينقاي واألمير قداق حين طلب يلواج من منكو خان بان 

ألشجار الكبيرة من جذورها, ويغرس في موضوعها الشجيرات الصغيرة(( التي يسهل ))يجتث ا
 .(3)تدريبها على الوالء له 

وهكذا لقيت هذه الفكرة القبول من منكوخان, السيما بعد أن اكتشف بوجود مؤامرة           
بضولعه بهذه , فأمر على الفور بإنزال العقوبة بكل من كان يشتبه (4)تدبر ضده داخل البالط 

المؤامرة فطال القتل عدد كبير من األمراء وكان على رأس هؤالء الوزير جينقاي واألمير قداق 
واألمير ايدي قوت, وكانت التهمة الموجهة لهؤالء فضاًل عن التآمر على الخان بانهم كانوا 

من رعايا يناصبون العداء للمسلمين والتآمر على قتلهم وان ذلك يعد مخالفة باعتبار انهم 
, وكان اختيار دانشمند لقتل هؤالء له داللته على (5)الخان, وقتلوا على يد دانشمند الحاجب 

اعتبار انه مسلم وأنه قد أخذ بثأر المسلمين من هؤالء, فضاًل عن تقلده لمنصب الحاجب في 
 بالط الخان أوصا للمسلمين بان منكوخان قد رد االعتبار لهم.

                                                 

 .98الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (1)

 .200-199الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (2)

 .210الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (3)

. الهمذاني: جامع 210-209, ص2عن تفاصيل هذه المؤامرة ينظر الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (4)
. العزاوي, عباس: تاريخ العراق بين احتاللين, مطبعة  207-205التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص

 .145-144, ص1م, ط1935بغداد, 

 .213-212الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (5)
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لمين في المناصب العليا في بالط الخان أخذت تزداد, فإضافة إلى والواقع ان اعداد المس
الوزير عماد الدين البكتجي ومحمود يلواج ودانشمند الحاجب, فقد كان فخر الملك الذي تدرج 
بسرعة إلى مناصب عليا وغدى من بين الخاصة األقرب إلى الخان فضاًل عن مسؤوليته في 

ما قلد بهاء الدين الجويني على رأس ديوان الخراج, . ك(1)مجال الكتابة واإلنشاء للخان 
والخوجه فخر الدين بهشتي رئاسة منصب كبير الكتاب وسراج الدين كاتبا لوالدته سيورقتيتي 
بيكي, كما عين األمير ناصر الدين علي ملك أمرة قيادة عشرة االف جندي مغولي, كما منحه 

كنيسابور وطوس وأصفهان وقم وكاشان, ولم  سلطة التحكم بشؤون العديد من المدن اإليرانية
تتوقف حدود التعينات لمناصب عليا لشخصيات اسالمية عند هذا الحد, فمثاًل منح حكم مدينة 
هراة وسجستان وسائر تلك البقاع من بالد خراسان حتى حدود الهند لألمير شمس الدين كرت, 

ان القائمة تطول في المراسيم التي والحقيقة  (2)كما منح لألمير محمود حكم كرمان وسيقران 
اصدرها منكو خان في منح موظفين مسلمين لمناصب عليا في بالط الخان السيما ما يتعلق 
منها بالشؤون اإلدارية والمالية كاألمير حسام الدين أمير حسين المسؤول األول عن الكتابة 

سالتهم يستخدمون الخط بالخط االيغوري للخان, والمعروف ان خانات المغول كانوا في مرا
االيغوري فضاًل عن الكتابة باللغة الفارسية التي تستخدم األحرف العربية, وعين األمير نجم 

كما كان  (3)الدين خواجه ليكون كبير الكتاب لعمه األمير باتو بن جوجي بن جنكيز خان
بات المالية األمير شرف الدين الخوارزمي المسؤول األول عن تحصيل الضرائب وتنظيم الحسا

في ديوان الوزارة وكثيرًا ما كان يكلف من قبل الخان في استحصال وتدقيق الموارد المالية 
للواليات وقد ذم الجويني شرف الدين كثيرًا لسوء استخدامه السلطة وابتزازه لرعيا الدولة في 

و خان حدًا مما استوجب في النهاية ان يضع منك (4)تحميلهم ضرائب تفوق قدراتهم على الدفع 
لذلك بالطلب باصالح النظام المالي بحيث ال تتجاوز الضريبة عن دينار واحد عن الفقير 
وعشرة دنانير عن الغني وأن يؤخذ رأس من األنعام عن كل مائة حين يحيل الحول, وال يجوز 

                                                 

 .117. بياني: المغول, ص 235-234, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (1)

 .154-152, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (2)

 .158, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (3)

للتفاصيل عن شرف الدين وسوء استخدامه السلطة وابتزازه للناس وذم الجويني له ينظر: تاريخ فاتح   (4)
 .180-160, ص2العالم, م
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األخذ إذا كان العدد أقل من مائة, كما نظمت الضرائب بشكل عادل على اصحاب األراضي 
ار وبعض من الضرائب ألغيت من سادات المسلمين وأئمتهم األخيار ومن الرهبان والتج

 .(1)النصارى ورجال الدين الوثنيين وكذلك المسنون والعاجزون 
القت هذه االجراءات استحسانًا لكل رعايا الدولة المغولية السيما المسلمون منهم حيث تحسنت 

 اوضاع الناس نسبيًا.
منكو خان في االنفتاح على المسلمين عند هذا الحد بل ايضًا عين  لم تتوقف اجراءات     

في بالطه قاضي قضاة ليتولى شؤون المسلمين في امبراطوريته وكان ممن تولى هذا المنصب 
العالم الجليل محمود خجندي الذي حظي بمكانة متميزة عند منكو خان, وكان مجلس منكو 

لف, كما أن منكو خان كان يشارك المسلمين في خان يرتاده رجال الدين المسلمين دون تك
م اقام قاضي القضاة 1252هـ/ 650مناسباتهم مصداقًا لهذا القول انه في عيد الفطر من سنة 

محمود الخجندي خطبة العيد في بالط الخان إذ حضر منكو الخطبة وكان يردد منكو الدعاء 
ت شعري قال فيه ))أسعدك اهلل خلف الخطيب مرات عديدة, وقد اثنى الخطيب على منكو ببي

, فضاًل عن ذلك كان منكو خان كان ال (2)بحلول العيد, فقد برز كوكبه بسعدك على الناس(( 
, كما يشهد الجويني له (3)يتوانى عن اداء فريضة الصالة مع المسلمين في بعض األحيان 

 (4)ه عليهم جميعًا(( بأنه كثير الدفاع عن رعاياه المسلمين وغيرهم, ))وأنه كان باسط مرحمت
شادته وبسخائه وكرمه ورفع الظلم عن المظلومين بحكم اآلية  حتى أنه يختتم ثناءه عليه وا 

, وهكذا انتظمت احوال رعاياه المسلمين (5)القرآنية ))وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض(( 
صمة قراقورم على ولذلك ليس غريبًا ان تشهد العا (6)وانغلقت ايدي العداء والفساد ضدهم 

 .(7)عهده بناء العديد من المساجد والجوامع وان يكون للمسلمين أحياء سكنية خاصة بهم 

                                                 

 .229-228, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (1)

 .230-229ص, 2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (2)

 .115بياني: المغول, ص  (3)

 .233, ص2, م2تاريخ فاتح العالم, م  (4)

 .17))وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض((. القرآن الكريم, سورة الرعد, اآلية:   (5)

 .234, ص2الجويني: تاريخ فاتح العالم, م  (6)

 .1107بياني: المغول, ص  (7)
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وعلى العموم ان مواقف منكو خان من المسلمين سواًء ما يتعلق منها بدوره في تزايد اعدادهم 
ه المسلمين في بالطه ومسكهم بالعديد من المناصب العليا فيه أو من خالل مواقفه تجاه رعايا

التي اشرنا إلى البعض منها كل ذلك دفع الكثير من المسلمين على االعتقاد بأن منكو خان قد 
. وهذا (1)أسلم وانه قرأ الشهادتين عند ابن عمه بركة الذي كان يتمتع بمكانة خاصة لدى منكو

 .(2)((  (ما ألمح إليه الجويني بقوله أنه ))سعى إلى احياء شعائر شريعة دين محمد    )
وسواءًا أكانت مواقف منكو هذه تجاه المسلمين نابعة بصدق تجاههم أم انها كانت تعبر عن 
مصلحة سياسية بحكم أنه كان الخان األعظم وان من مصلحته استمالة قلوب جميع اتباع 
مملكته السيما منهم المسلمين الذين يمثلون الجزء األكبر من رعيا امبراطوريته وانه احسن 

دام الدين الذي كان يعد الصفة المميزة لمختلف الشعوب الخاضعة تحت حكم استخ
االمبراطورية الحداث نوع من التوازن الذي كان قد اختل زمن كيوك خان لمصلحة المسيحيين, 
ولهذا ساهمت اجراءات منكو هذه في اضعاف حدة عداء المسلمين وحقدهم الذي كان على 

بشكل ايجابي نحو مركز الحكومة, واستفاد اإلسالم أكثر زعامات المغول, واتجهت االنظار 
من غيره من الديانات األخرى من سياسة منكو خان الجديدة هذه والتي مهدت السبل من جديد 
لبسط المسلمين نفوذهم داخل االمبراطورية, وتمثل ذلك في افضل صورة باالنتشار المتسارع 

ائلة جنكيز خان والقسم منهم غدوا بعد اسالمهم لإلسالم داخل األسرة الحاكمة المغولية من ع
 خانات يحكمون ممالك تابعة لالمبراطورية المغولية.

 سادسًا: تنامي دور المسلمين في بالط وحكومة قوبالي خان وخانات الصين الذين أعقبوه:
كانت الصين الشمالية قد غزاها جنكيز خان وتمكن من اسقاط حكومة اسرة الكين 

م, واستمرت غزوات وحمالت 1215هـ/ 613قاب احتالله العاصمة بكين سنة الحاكمة في اع
المغول على هذه البالد تتوالى على عهد خلفاء جنكيز خان حتى استكمل احتاللها بالكامل 
على عهد الخان األعظم قوبالي الذي حكم امبراطورية المغول لفترة طويلة امتدت حوالي 

م(( وكان قبل تسلمه عرش االمبراطورية 1294-1260هـ/ 693-658خمسة وثالثين عامًا ))
قد عينه والده الخان األعظم منكو كنائبًا عنه على والية الصين متخذًا من مدينة زانادو الواقعة 

                                                 

 .115بياني: المغول, ص  (1)

 .188, ص2تاريخ فاتح العالم, م  (2)
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, وبعد ان صار خانًا أعظم سنة (1)بالقرب من الحدود الصينية المغولية كعاصمة لواليته 
في احدى ضواحيها عاصمته الجديدة التي م انتقل إلى بكين بعد أن بنى 1260هـ/ 658

وهكذا  (2)دو(( أي المدينة العظيمة  –سماها مدينة الخان والصينيين اطلقوا عليها اسم )تا 
يكون قوبالي خان قد تخلى عن عاصمة االمبراطورية المغولية قراقورم ليحكم امبراطوريته من 

ت كبرى على البنية السياسية الصين من بكين بداًل من منغوليا وليترتب على ذلك تحوال
واالجتماعية للطبقة الحاكمة المغولية في هذه البالد, وليطغي بمرور الزمن الطابع الصيني 
على حياة المغول بحكم تأثرهم بالحضارة الصينية العريقة, وقد استثمر الصينيون هذا التحول 

التحكم فيها, ولكنهم في محاولة لفرض إرادته لغرض الهيمنة على بالط وأجهزة الدولة و 
اصطدموا بالمكون اإلسالمي الذي كان قد جذرَّ مكانته في حكومات الصين منذ عهد والية 
محمود يلواج الذي فتح الباب للمسلمين السيما منهم اإليرانيين واألتراك من أصحاب الكفاءات 

لصين والى في العمل مع حكومته, وكان المغول في هذه الفترة التي جاءت بعد احتاللهم ا
عهد حكم قوبالي خان الزالوا غير واثقين بعد من الصينيين حتى يسلموا لهم حكم المناطق 
التي احتلوها إلى الصينيين, كما أن الساحة المغولية كانت تخلو من شخصيات مغولية تتمتع 
 بالكفاءة والمقدرة الستالم مثل هذه المناصب الحرجة فبقي العنصر اإلسالمي هو الغالب في

, فتولى حكومة والية الصين ))الخطا(( بعد محمود يلواج رجل مسلم اسمه (3)حكومات الصين 
ولكن فترة حكمه لم تطول كثيرًا ليقتل بمؤامرة دبرت له فيعود ثانية محمود يلواج  (4)عبدالرحمن 

 .(6) 1250هـ/ 650فاستمر فيها حتى وفاته سنة  (5)بأمر من الخانة توراكنه خاتون 

                                                 

مان, جون: كوبالي خان ملك المغول الذي اعاد بناء الصين, ترجمة احمد لطفي, هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة,   (1)
 .99-98م, ص2013أبو ظبي, 

-143صم, 1977ماركو بولو: رحالت ماركو بولو, ترجمة عبدالعزيز جاويد, الهيئة المصرية العامة للكتاب,   (2)
 .98. مان: كوبالي, ص144

 .122. بياني: المغول التركيبة الدينية, ص 93الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (3)

-183. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص 224, ص1الجويني: تاريخ فاتح العالم, ج  (4)
184. 

-183. الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص 224, ص1ح العالم, جالجويني: تاريخ فات  (5)
184. 

 .183الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((,   (6)
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اب فترة حكومة والية محمود يلواج لبالد الصين تولى قوبالي قبل تسلمه الخانية وفي أعق
 .(1)شؤونها اإلدارية والعسكرية ليحكمها كنائب عن أخيه منكو خان 

وبالنظر لقلة خبرة قوبالي بشؤون اإلدارة وانشغاله بأمر استكمال الفتوحات المغولية في الصين 
ه المسلمين ممن يشغلون المناصب العليا في حكومة الوالية فقد أبقى معظم موظفي (2)الجنوبية 

على مناصبهم, فصار اعتماده على المسلمين أكبر في إدارة شؤون واليته وغدا المسلمون رغم 
قلة عددهم يحوزون على مكانة أرقى من الصينيين في السلم الطبقي فعلى عهد قوبالي وطيلة 

طبقي للمجتمع الصيني في نظر قوبالي يتكون من فترة حكمه كنائب عن الخان كان السلم ال
اربع طبقات, المغول على رأس السلم, والمسلمون يحتلون المرتبة الثانية وسكان شمال الصين 

, ومع محاوالت ليو بينغ زونغ الذي (3)المرتبة الثالثة وسكان الصين الجنوبية المرتبة األخيرة 
ما اراد ان ينجح في إدارته للبالد بتغيير النظم  عمل مستشار لقوبالي إذ اشار له بالنصح إذا

اإلدارية والمالية بما يتوافق مع رغبات الصينيين, ولكن قوبالي أجابه انه غير مستعد للذهاب 
لهذا الحد ألن ذلك يعني استبدال جميع مستشاريه وحكومته من المسلمين بآخرين صينيين, 

ين في االستيالء على السلطة, وهذا ما كان وأنه يرى إذا ما فعل ذلك سيعطي الفرصة للصين
 .(4)يريده ليو وما ال يريده قوبالي 

وعلى أية حال يمكننا ان نستشهد بأمثلة كثيرة عن ان المسلمين هم من كانوا يمسكون بالكثير 
من المناصب العليا في بالط وحكومة قوبالي سواًء في الثماني سنوات التي حكم فيها كنائب 

م( أو 1260-1252هـ/ 658-650والية الصين والتي امتدت من سنة )عن الخان على 
-658خالل فترة حكمه كإمبراطور او خان أعظم المبراطورية المغول والتي امتدت من سنة )

 م( إذ كان له أكثر من وزير في وقت واحد.1294-1260هـ/ 693

                                                 

 .242الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (1)

تزال الصين الجنوبية لم تحتل واحتاللها استغرق  عند تسلم قوبالي مقاليد السلطة في الصين كانت ال  (2)
أكثر من عشرين سنة من الحمالت على عهده حتى تم توحيدها وللتفاصيل ينظر اليسيف: تاريخ الصين, 

 .232-231. هو خام: تاريخ الصين, ص115-108ص

 .137مان: كوبالي خان, ص  (3)

 .95مان: كوبالي خان, ص  (4)
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لمنصب ألكثر من فمن االسماء التي تولت منصب الوزارة أحمد البانكتي الذي شغل هذا ا
يتجازو  –قوبالي  –خمسة وعشرون سنة أثناء ما كان قوبالي نائبًا على الصين ))ولم يكن 

كما كان البانكتي مساعدًا مسلمًا يسمى  (1)حدود رأيه الصائب في الفصل في أمور الدولة(( 
ا فيهم شو قنغ وكثيرًا من االسماء للشخصيات اإلسالمية حملت اسماء صينية ليسهل لفظها بم

 .(2)اصدر البانكتي الذي كان يطلق عليه اسم أهاما بالصينية 
ومن أشهر الشخصيات اإلسالمية التي تولت منصب الوزارة إلى جانب البانكتي رجل من بالد 
ما وراء النهر يلقب بالسيد األجل المنحدر من أصول تركية مسلمة من مدينة بخارى والذي 

الذي عهد  (3)ى شأنه كثيرًا على عهد األمبراطور قوبالي خان تدرج في الوظائف اإلدارية وأرتق
إليه بإدارة بيت المال األمبراطوري ثم عينه وزيرًا له وجعله عضوًا في مجلس أمانة السر 
األعلى الذي يتحكم في شؤون االمبراطورية في جوانبها المختلفة, فبقي يشغل هذا المنصب 

ل محله على رأس الوزارة أبنه نصير الدين وتولى , فح(4)م  1285هـ/ 683حتى وفاته سنة 
, (5)م فتولى من بعده اخيه حسين هذا المنصب 1293هـ/ 692هذا المنصب حتى وفاته سنة 

وبهذا يكون منصب الوزرة قد شغله المسلمين طيلة فترة حكم قوبالي خان الذي وافاه األجل 
 .(6)م 1294هـ/ 693سنة 

                                                 

. خواندمير: دستور الوزراء,  287-284ريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان, صالهمذاني: جامع التوا  (1)
 Saunders: The History of the mongol, p.174.  334ص

 .260عبدالحليم: انتشار اإلسالم, ص  (2)
 .91-90مان: كوبالي خان, ص  (3)

ر توماس: الدعوة إلى , ارنولد, سي 283الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (4)
. نوثورب,  335م, ص1970اإلسالم, ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 

.  238,  231-230, ص2م, ج1971ستودارد: حاضرة العالم اإلسالمي, ترجمة عجاج نويهض, بيروت, 
 .222الصياد: المغول في التاريخ, ص

. ارنولد: الدعوة إلى اإلسالم, 284-283يخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, صالهمذاني: جامع التوار   (5)
 .233, ص2. نوثورب: حاضرة العالم اإلسالمي, ج 335ص

 .181م, ص2007طقوش, محمد سهيل: تاريخ المغول العظام, دار النفائس, بيروت,   (6)
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في المناصب العليا عند حد منصب الوزارة فقد شغل األمير ولم يتوقف حدود تحكم المسلمين 
, (1)حسن وهو األبن اآلخر للسيد األجل منصب القائد األعلى لجيوش االمبراطورية المغولية 

وهذا المنصب لم يسبق ألي شخص من غير المغول أن تواله من قبل فقد كان حكرًا على 
خان قد منحها لعائلة السيد األجل هي التي المغول, ولكن للثقة المطلقة التي كان قوبالي 

كانت وراء تولي ابن هذه األسرة هذا المنصب, ولم تتوقف حدود تولي المناصب العليا لهذه 
األسرة عند هذا الحد فقد كان للسيد األجل خمسة أوالد وتسعة عشر حفيدًا جميعهم تداولوا 

نها مناصب لعدد من المقاطعات والة كان اشهرها اإلمارة والحكم, وكان قد شغل الكثير م
مقاطعة يونان جنوب الصين التي شهدت اقبااًل شديدًا من ابناءها على دخول اإلسالم بفضل 
هذه العائلة التي كان لها الفضل األكبر في تعمير هذه المقاطعة الفقيرة إذ بنوا فيها الطرق 

للمسلمين ونشروا العدل وازالوا المظالم عن والجسور والسدود والمدارس والمساكن والمساجد 
. ومن الواليات (2)الناس ولهذا قام ابناء هذه المقاطعة تمثااًل للسيد أجل رمزًا للوفاء له ولعائلته 

األخرى التي حكمها والة مسلمين والية شينك تراجانك والتي تولى حكمها حاكمان مسلمان على 
 .(3)الية كوي لكي ركن الدين تستري التولي هما تيكين ويعقوب بيك, وعلى و 

ومن المناصب األخرى التي توالها المسلمون منصب القضاء إذ ورد اسم يوشو سنغ بانه كان 
 .(4)قاضيًا للمسلمين في بالد الصين ومسؤواًل عن األوقاف اإلسالمية فيها 

ء مدينة وكان من اشهر خبراء تخطيط المدن الذي كلف من قبل قوبالي في وضع تصاميم بنا
زانادو اثناء ما كان نائبًا عن الخان على بالد الصين هو المهندس العربي المسلم اختيار الدين 
الذين أثار إعجاب قوبالي فأعاد تكليفه ببناء عاصمة جديدة له تتناسب مع مقامه بعد ان 

ن, صار امبراطورًا للمغول, فوقع اختياره على مكان يقع بالقرب من العاصمة الصينية بكي
فأشرف اختيار الدين على وضع تصاميم المخطط الجديد لقوبالي خان ومع انتهاء بناء 
المشروع العظيم الذي سمي بمدينة الخان أو المدينة العظيمة التي لقيت اعجاب منقطع النظير 
واستحقت عن جدارة لتكون عاصمة لالمبراطورية, ومن شدة عظمة التخطيط والتنفيذ وما 

                                                 

 .233, ص2سالمي, ج. نوثورب: حاضرة العالم اإل 335أرنولد: الدعوة إلى اإلسالم, ص  (1)

 .91. مان: كوبالي خان, ص 262عبدالحليم: انتشار اإلسالم, ص  (2)

 .279الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (3)

 .262عبدالحكم: انتشار اإلسالم, ص  (4)
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لدين من مكانة عظيمة عند قوبالي خان فان ذلك اثار على حد قول أحد حضي به اختيار ا
المؤرخين الصينيين واسمه تشين بان الصينين كانوا قد تعمدوا عن قصد اغفال ذكر اسم هذا 
المهندس المسلم بطريقة عنصرية لكيال ينسب هكذا عمل عظيم لغير الصينيين وكان الكتشافه 

قد رفعت اللثام وتشهر اسم هذا المهندس المسلم الذي صار لمخطوطة تعود لعهد قوبالي خان 
. كتب تشين عن (1)بعد اكمال بناء مدينة الخان رئيسًا لألعمال الهندسية والتعمير في الصين 

اختيار الدين وعظمة مكانته بقوله ))ويشعر زوار بكين هذه األيام بعظمة القصور واسوار 
 .(2)رجل الذي صنع ذلك كان من العرب؟(( المدينة, لكن من الذي كان يتخيل أن ال

وكان إلى جانب اختيار الدين هناك اثنين من كبار المهندسين المسلمين ممن عملوا في 
الشؤون الهندسية, هما عالء الدين الموصلي نسبة إلى مدينة الموصل العراقية واسماعيل 

اهية المشاريع التي اشرفا ولكن لم نتوصل إلى م (3)الهروي نسبة إلى مدينة هراة األفغانية 
 عليها.

وعلى عهد خلفاء قوبالي خان ازدادت مكانة المسلمين أكثر فالهمذاني يشير بان 
حفيد قوبالي خان األمير أننده بن منيلقالن بن قوبالي الذي كان حاكمًا على والية تنكقوت 

-1295هـ/ 708-694الصينية على عهد الخان األعظم االمبراطور تيمو بن كيم جيم )
م( كان قد اعلن اسالمه واسلم معه غالبية جنده وسكان واليته وقدر عدد من اسلم منهم 1308

 (4)بمائة وخمسين الف, وقد حضّي أننده وشعبه من الصينيين على مقام عاٍل عند تيمور خان 
ومن الجدير بالذكر ان السيد األجل كان هو قبل وفاته من أشار على قوبالي خان على 

يعهد بوالية العهد لحفيده تيمور, فإستجاب قوبالي لذلك وعهد لتيمور بهذا المنصب  ضرورة أن
وبعد فترة انتقالية تولتها الخاتون  (5)م 1294هـ/ 693الذي بقّي يشغله حتى وفاة قوبالي سنة 

وقد اختار  (6)م 1295هـ/ 694كوكوجين لمدة سنة جلس تيمور على كرسي الخانية سنة 
                                                 

 .140-134, 97-96مان: كوبالي خان, ص  (1)

 .137مان: كوبالي خان, ص  (2)

 .261يم: انتشار اإلسالم, صعبدالحل  (3)

 .318-314الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (4)

 .297-296الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (5)

 .313الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (6)
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ألجل األمير مسعود وزيرًا له في حين تولى أخو مسعود شمس الدين حكم تيمور ابن السيد ا
. كما كان عدد من الشخصيات اإلسالمية له (1)مقاطعة تشانغ ضمن والية كيانغ سي الصينية 

له مكانة رفيعة في بالط والده اإلمبراطور تيمور فيشير الهمذاني ان هندو ودولة شاه وحيد 
ا محترمون ومعظمون ومقربون إلى والدة تيمور خان ))وهم وجمال أقا ومحمد االقتاجي كانو 

 .(2)يبذلون الجهود في تقوية دين اإلسالم(( 
وقد ازدادت مكانة المسلمين أكثر عند آخر خانات المغول العظام اإلمبراطور غوز كسينغ 

م(( الذي بتأثير من بايان فنتشان حفيد السيد األجل والذي 1365-1328هـ/ 729-766))
حظى بمكانة رفيعة المقام في بالط اإلمبراطور قد حصل على اعتراف منه بأن الدين كان ي

اإلسالمي هو الدين الحق الخالص, وقد أشار المؤرخ المصري ابن فضل اهلل العمري عن هذا 
اإلمبراطور المغولي قد ))تواترت األخبار عنه بأنه قد أسلم ودان بدين اإلسالم ... وان صح 

مألت األمة المحمدية الخافقين, وعمت المشرق والمغرب, وامتدت ضفتي  وهو المؤمل, فقد
 .(3)البحر المحيط.(( 

ومع ان هذه الرواية ال ترقى إلى الحقيقة ألن من المؤكد ان خانات المغول في 
بالد الصين لم يعتنقوا اإلسالم, لكن ذلك يعطي لنا مؤشر أن التأثير اإلسالمي كان كبيرًا على 

ات المغول وانهم أي الخانات كانوا ال يخفون تعاطفهم مع المسلمين وما يؤكد خانات وزعام
ذلك تلك المكانة التي تعطي للمسلمين األفضلية في القانون الجنائي على زمن آخر خانات 
المغول في بالد الصين اإلمبراطور غوز كيسينغ إذا قتل وثني مسلمًا كان الوثني يقتل هو 

م, وان قتل مسلم وثنيًا كان ال يقتل به, بل يطالب بديته التي كانت ال وأهل بيته وتنهب أمواله
 .(4)تزيد عن تقديم حمار لورثة القتيل 

كما على عهد هذا اإلمبراطور ايضًا زار الرحالة العربي المسلم ابن بطوطه بالد 
ل الصين ونقل لنا معلومات عن مشاهداته ألوضاع المسلمين ومكانتهم في هذه البالد فيقو 

))وملك الصين تتري من ذرية جنكيز خان. وفي كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسليمن 
                                                 

 .233, ص2. نوثورب: حاضرة العالم اإلسالمي, ج 335ارنولد: الدعوة إلى اإلسالم, ص  (1)

 .318الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (2)

 .47-46, ص1910التعريف بالمصطلح الشريف, القاهرة ابن فضل اهلل العمري, شهاب الدين أحمد:   (3)

 .486, ص4االنشا, طبع بمصر, ج القلقشندي, ابو العباس احمد بن علي: صبح األعشى في صناعة  (4)
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 (1)ينفردون بسكناها ولهم فيها المساجد إلقامة الجمعات وسواها, وهم معظمون محترمون.(( 
ويضيف في مكان آخر ))والبد في كل بلدة من بالد الصين من شيخ اإلسالم تكون أمور 

عة إليه, وقاضي يقضي بينهم, وكان نزولي عند أوحد الدين السنجاري, وهو المسلمين كلها راج
أحد الفضالء األكابر ذوي األموال الطائلة.(( حيث كان يتولى القضاء في مدينة صين كيالن 

, كما أشار إلى أن قاضي مدينة الزيتون وتسمى اليوم باسم شوان (2)القريبة من سور الصين 
ردويلي وشيخ اإلسالم فيها كمال الدين األصفهاني الذي قال عنه ابن شوفو اسمه تاج الدين اال

وان شيخ المسلمين في مدينة قنجنغو والتي تسمى اليوم باسم  (3)بطوطه بانه من الصلحاء 
مدينة كيان تشانج فو اسمه ظهير الدين القرالني إذ كان يحضر مجلسه الكثير من الفقهاء 

 .(4)نا قوام الدين السبتي نسبة إلى مدينة سبته المغربيةالمعظمين وعلى رأسهم الفقيه موال
ومن المعلومات األخرى ذات األهمية لموضوعنا ما أشار إليه ابن بطوطة إلى أن امرة األمراء 
أي قائد جيوش الصين كان يتوالها أمير مسلم اسمه ))االمير الكبير قرطي وهو امير امراء 

مدينة ... وكان هذا األمير على عظمته يناولنا الطعام الصين, اضافنا بداره, وحضرها كبار ال
. كما أشار ابن بطوطة ان مدينة الخنسا واسمها اليوم هانك شو واسمها على اسم (5)بيده.(( 

الخنساء الشاعرة العربية ))هي أكبر مدينة رايتها على وجه األرض(( وقاضيها اسمه فخر 
الثالثة يسكنها المسلمون ومدينتهم حسنة, وأسواقهم الدين والمدينة مقسمة إلى ستة مدن المدينة 

وبها المساجد والمسجد الجامع الذي بناه أوالد عثمان بن  (6)مرتبة كترتيبها في بالد اإلسالم.(( 
 .(7)عفان المصري وهم كبراء المسلمين بها إذ اوقفوا عليه وعلى الزاوية به أوقاف عظيمة(( 

                                                 

ابن بطوطه, ابو عبداهلل محمد بن ابراهيم اللواتي, رحلة ابن بطوطه, دار الكتب العلمية, بيروت,   (1)
 .630م, ص2011

 .636-635ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (2)

 .634ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (3)

 .637ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه,   (4)

 .640ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (5)

 .640ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (6)

 .641ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (7)
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حركة تمرد اجتمع فيها من الفرسان مائة فوج كل فوج وأخيرًا يشير ابن بطوطه إلى حدوث 
يتكون من عشرة االف فارس اتفقوا قادتها على قتل الخان األعظم كيسنيغ لخروجه عن 

وما يهمنا من هذا األمر ان اسم  (1)طوعهم فقاتلوه وقتل ونصبوا مكانه ابن عمه األمير فيروز 
ن صح انه مسلم فهذا يعني ان آخر فيروز يحمل داللة على انه اسم اسالمي فارسي, فا

 .(2)خانات المغول بعد حكم لم يدم سوى أشهر 
لتنتهي بمقتله آخر فصول الحكم المغولي في بالد الصين ومنغوليا ذلك ألن بعد مقتله اندلعت 
ثورة عارمة في بالد الصين سميت بثورة العمائم الحمراء التي احكمت سيطرتها على الصين 

 .(3)بكين ليعود بهذه الثورة حكم الصين للصينيين بما فيها العاصمة 
سابعًا:  تنامي دور المسلمين في بالط ممالك المغول الجغتائيين ومغول القفجاق 

 وااليلخانيين
كان جنكيز خان في حياته قد قسم امالك إمبراطوريته بين ابناءه األربعة, فمنح 

لمغول األصلية منغوليا, وجوجي منح جغتاي بالد ما وراء النهر, وتولوي كان نصيبه بالد ا
بالد القفجاق في جنوب روسيا, أما اوكتاي فقد منح البالد التي تقع إلى الشمال والشمال 

, وبعد وفاة (4)الشرقي من بحيرة بلكاش من اقليم تارباجي وأرتيش كما عهد له بوالية العهد 
اب ولي العهد اوكتاي خانًا جنكيز خان جرى عقد مؤتمر عام لزعامات المغول جرى فيها انتخ

م, فأصبح بموجب العرف السياسي المغولي ان اخوته 1228هـ/ 626أعظم للمغول سنة 

                                                 

 .645-644ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (1)

 .645ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (2)

 .248-246هو خام: تاريخ الصين, ص  (3)

ك امبراطوريته على ابناءه األربعة ينظر التفاصيل: الجويني: تاريخ فاتح عن تقسيم جنكيز خان امال  (4)
. ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمد الحضرمي: تاريخ ابن خلدون, مؤسسة جمال للطباعة  74, ص1العالم, م

. ابن تغري بردي, جمال الدين ابو المحاسن يوسف: المنهل الصافي  506, ص5م, ج1971والنشر, بيروت, 
, 4م, ج1956توفي بعد الوافي, تحقيق احمد يوسف نجاتي, مطبعة دار الكتب المصرية, القاهرة والمس
. العريني: المغول, 135, ص7م, ج2000. شاكر, محمود: التاريخ اإلسالمي, المكتبة اإلسالمية, 78ص

 .165. الصياد: المغول في التاريخ, ص 156-158
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الثالثة يحكمون ممالكهم باسم الخان األعظم اوكتاي وان كل واحد منهم كان يلقب بلقب خان 
 .(1)ويكونون تابعين في حكمهم للخان األعظم 

المغول على انتمائهم لديانتهم الشامانية, وفي عهد اوكتاي وكيوك حافظ خانات 
وكان البعض منهم متعصبًا شديد التعصب لها كجغتاي الذي على عهده عانى المسلمين 

بدأ  (3)م 1240هـ/ 638, ولكن في اعقاب وفاته سنة (2)الكثير من اإلضطهاد الشديد 
نهر حفيده قرا هوالكو المسلمون يتنفسون الصعداء ذلك ان من خلفه على خانية بالد ما وراء ال

بن موتكن بن جغتاي الذي وصف بانه كان متسامحًا مع المسلمين وسار على سياسة الخان 
األعظم منكو في اإلنفتاح على علماء المسلمين وفقهائهم فقربهم إلى بالطه وشغل على عهده 

الدين  منصب الوزارة حبش عميد واعقبه على هذا المنصب وزير مسلم ايضًا هو اإلمام بهاء
, وفي اعقاب وفاة قرا هوالكو (4)مرغنياني, وكان بهاء الدين يؤدي واجباته الوظيفية خير أداء 

أقر منكو خان ان تتولى الحكم اورغنه خاتون زوجة قرا هوالكو وادارة  1251هـ/ 649سنة 
شؤون مملكتها بدهاء وحنكة وأحبت اإلسالم وعاملت رعاياها المسلمين معاملة طيبة وبسطت 
حمايتها عليهم ومن شدة محبتها لإلسالم تخلت عن ديانتها البوذية وأعلنت إسالمها وربت 
إبنها على اإلسالم وسمته مبارك شاه, وتنازلت له عن منصب الخانية بناًء على وصية منكو 
خان بأن ابنها صاحب الحق الشرعي في عرش مملكة جده جغتاي, وهكذا يكون مبارك شاه 

ال جنكيز خان من دخل اإلسالم ودافع عنه بحمية دينية ولم يسمح ان  هو أول الخانات من

                                                 

 .160-158العريني: المغول, ص  (1)

 .171-168, ص2وزجاني: طبقات ناصري, جالج  (2)

 .149الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ خلفاء جنكيز خان((, ص  (3)

الحنون, مصطفى هاشم: دولة المغول الجغتائيين والتيموريين في بالد ما وراء النهر, أطروحة دكتوراه   (4)
وبهاء الدين برغنياني ينتمي إلى  56م, ص1313غير منشروة مقدمة إلى عمادة كلية اآلداب جامعة الموصل, 

اسرة دينية كان ابوه شيخًا لإلسالم في بالد ما وراء النهر وكانت اسرته تتوارث هذا المنصب ابًا عن جد. 
 .678بارتولد: تركستان, ص
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يلحق أي ضرر بالمسلمين من أية جهة كانت وغدا من يشغل بالطه معظمهم من المسلمين 
(1). 

وقد واصل اإلسالم انتشاره في خانية مملكة المغول الجغتائيين في بالد ما وراء 
نية كانوا مسلمين غير ان اكثرهم ممن كان متمسكًا النهر إذ كان العديد ممن تقلد منصب الخا
م(, الذي أخذ يطبق 1333-1325هـ/ 734-726بالشريعة اإلسالمية كالخان طرما شيرين ))

حتى وصفه ابن فضل اهلل العمري بأنه كان ))حسن اإلسالم عادل  (2)الشريعة اإلسالمية 
 .(3)ائف الفقهاء والفقراء.(( السيرة ... مكرما لمن يرد عليه من العلماء والصلحاء وطو 

ولم يكتف طرما شيرين في فرض اإلسالم على كل من كان يعمل في بالطه بل 
أمر جميع قواده وامرائه وجنده من غير المسلمين باعتناق اإلسالم, فاعتنق اإلسالم معظمهم, 
ولم يمض على ذلك عشر سنوات حتى عم اإلسالم معظم مغول آسيا الوسطى عامتهم 

م وذلك بتأثير طرما شيرين ومن التف حوله من العلماء والوعاظ والفقهاء وخاصته
 .(4)واألشراف

وأما بخصوص مملكة جوجي والتي يطلق عليها اسم خانية مغول القفجاق, 
فاإلسالم بدأ فيها منذ عهد متوليها جوجي بن جنكيز خان الذي كانت احدى زوجاته مسلمات 

إسالمية, كما اشرنا إلى ذلك سابقًا ولكن اإلسالم الفاعل في  وكان له اربعة اوالد تسموا باسماء
بالط خانات مغول القفجاق لم يظهر تأثيره الواضح اال على عهد حكم الخان األعظم منكو 
حيث تشجع بعض ابناء االسرة الجنكيزخانية ممن كان لهم ثقلهم السياسي في بالط الخان 

كة بن جوجي الذي اشهر اسالمه قبل تقلده األعظم على إعالن اسالمهم ممثاًل ذلك ببر 
منصب خانية المغول القفجاق, وهناك من يذكر بان اسالمه جاء بعد تقلده منصب خانية 

م وسواءًا أكان اسالمه بركة قبل تقلده منصب الخانية أو 1256هـ/ 654مغول القفجاق سنة 
                                                 

. عبدالحليم, انتشار اإلسالم,  266. ارنولد: الدعوة إلى اإلسالم, ص 690بارتولد: تركستان, ص  (1)
 .58-57الحنون: دولة المغول الجغتائيين, ص . 233ص

 .386-384ابن بطوطه: رحلة ابن بطوطه, ص  (2)

 .71-70التعريف بالمصطلح الشريف, ص  (3)

بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطى, ترجمة احمد سعيد السليمان, مكتبة األنجلو المصرية, القاهرة   (4)
 .86جغتائيين, ص. الحنون: دولة المغول ال 208م, ص1958
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فجاق, كما أن خانيته أخذت بعده فإنه كان وراء انتشار اإلسالم على نطاق واسع بين مغول الق
تأخذ شكلها ووضعها في عهده كدولة اسالمية, إذ أظهر فيها شعائر اإلسالم وحمل أمم 
القفجاق على الدخول في هذا الدين ودان به قومه من المغول واسلمت زوجته ججك خاتون, 
واتخذت لها مسجدًا من الخيم يحمل معها حيث اتجهت وتضرب حيث نزلت, واعتنق جيش 

ركه اإلسالم وكان كل فارس يحمل معه سجاد تفرش وقت الصالة, وكان اشهر من اعلن ب
اسالمه في بالطه قائد جيشه األمير نوغاي الذي كان هو اآلخر له الدور الكبير في نشر 
اإلسالم السيما في المناطق الشمالية الشرقية من بالد القفجاق والتي عرف شعبها باسم شعب 

, وبقّي اإلسالم يأخذ مداه في اإلنتشار حتى ان (1)ي ألنهم اسلموا على يده النوغاي حبًا بنوغا
الغالبية العظمى ممن تقلد منصب الخانية وممن شغل وظائف بالط الخان كانوا مسلمين 
مغول ولم يحدث لإلسالم في هذه المناطق تراجع حتى انهيار الحكم المغولي لهذه البالد سنة 

 .(2)م 1365هـ/ 766
 
 
 
 
 

                                                 

افاضت الكثير من المصادر والمراجع الحديثة عن إسالم بركه خان وما كان له من تأثير على انتشار   (1)
اإلسالم في خانية مغول القفجاق وللتفاصل عن ذلك وما ذكرناه من معلومات عنه ينظر. المنصوري الدوادار, 

م, 1998يق دونالد ريتشارد, الشركة المتحدة, بيروت, ركن الدين بيبرس: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة, تحق
. ابن فضل اهلل العمري: مسالك األبصار في ممالك األمصار, تحقيق احمد عبدالقادر, منشورات  14ص

. الرمزي, م,م: تلفيق األخبار وتلقيح اآلثار في وقائع قزان  182, ص3م, ج2003المجمع الثقافي, ابو ظبي, 
. ارنولد: الدعوة إلى اإلسالم, 409-397, ص1منشورات دار الكتب العلمية, بيروت, ج وبلغاز وملوك التتار,

 .197ص

. 131-119للتفاصيل عن انتشار اإلسالم في بالد القفجاق ينظر: عبدالحليم: انتشار اإلسالم, ص  (2)
لة ماجستير مقدمة القصاب, محمد يونس فلح: مغول القفجاق وعالقاتهم السياسية بالمماليك وااليلخانيين, رسا

 .120-117, 99-98, 88-86م, ص2004إلى عمادة كلية اآلداب, جامعة الموصل, 
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بخصوص النفوذ اإلسالمي في بالط دولة المغول األيلخانية التي كان قد اسسها و 
م والتي شمل حكمها البالد 1258ه/ 656هوالكو بعد اسقاطه الخالفة العباسية في بغداد سنة 

الممتدة من نهر جيحون شرقًا وحتى حدود نهر الفرات غربًا متخذًا هوالكو من مدينة مراغة في 
, فنجد ان التغلغل اإلسالمي في بالطه ظهر منذ اللحظة (1)اصمة لملكه اقليم اذربيجان ع

األولى التي اسست فيه دولته وذلك ألن هوالكو ومن قبله جميع المغول كانوا قد أدركوا بانهم 
عاجزون عن إدارة بلد بهذه السعة المترامية بمفردهم, فال بد أن يستفيدوا من خبرات السكان 

د اإلسالمية, وقد استجابت اسرة ال جويني المسلمة وهي من األسر المحليين في هذه البال
الديوانية العريقة لهذه الحاجة منذ البداية, فقد إلتحق شمس الدين الجويني الذي كان قد تعلم 
على يد ابيه بهاء الدين شؤون اإلدارة والسياسة والمال, واكتسب عدة تجارب وجرى تقديمه إلى 

تضلعين في الشؤون اإلدارية, فضمه هوالكو إلى حكومته الجديدة هوالكو على انه من الم
ليحصل على مكانة ورتبة مرموقة ثم اجتاز جميع الغرماء ليتبوأ في السنة نفسها التي تكونت 
فيها حكومة هوالكو منصب الوزارة و))وعمل في تدبير مصالح ممالك خراسان والعراق(( ولم 

ى شؤون الحكومة كلها فقد آلت حكومة بغداد إلى يمض وقت طويل حتى سيطر ال جويني عل
عالء الدين عطا ملك الجويني, وحكومة بغداد لم تكن بمنصب عادي بل كانت تعد في حكم 

. أما باقي ابناء ال جويني فبهاء الدين ابن شمس الدين تولى حكم اصفهان (2)وراثة الخلفاء 
ب رئاسة ديوان حكومة بغداد خلفا لعمه وابنه اآلخر شرف الدين هارون اسد اهلل منص (3)ويزد 

                                                 

تاريخ هوالكو((  –عن هوالكو وتكوين دولته ينظر التفاصيل: الهمذاني: جامع التواريخ ))االيلخانيون   (1)
. ابو الفداء, عماد 338, ص1, ج2م, م1960ترجمة محمد صادق نشأت وآخرين, دار احياء الكتب العربية, 

, 99, ص6م, ج1959الدين اسماعيل بن علي: المختصر في أخبار البشر, منشورات دار البحار, بيروت, 
. العيني, بدر الدين ابو محمد محمود, السيف المهند في سيرة الملك المؤيد, تحقيق فهيم محمد  5-4, ص7ج

لعمري, محمد أمين بن خير اهلل الخطيب: . ا182, 23م, ص1967شلتوت, دار الكتب العربي, القاهرة, 
منهل األولياء ومشرب األصفياء من سادات الموصل الحدباء, تحقيق سعيد الديوه جي, مطبعة الجمهورية, 

 .148. طقوش: خانات المغول العظام, ص128, ص1م, ج1976الموصل, 

غداد ينظر التفاصيل ابن الفوطي, عن ال جويني وتحكمهم في الوزارة والمناصب العليا بما فيها حكومة ب  (2)
كمال الدين ابوالفضل عبدالرزاق: الحوادث الجامعة والتجارب النافعة, تحقيق بشار عواد معروف وعماد 

 .369م, ص1997عبدالسالم رؤوف, دار الغرب اإلسالمي, بيروت, 

 .337. خواندمير: دستور الوزراء, ص447ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (3)
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فحكمها بالقدرة والنفوذ الذي  (2)م 1283هـ/ 681الذي وافاه األجل سنة  (1)عطا ملك الجويني 
كان عليه عمه وباقي األبناء عمل معظمهم في دواوين البالط وعمل شمس الدين الجويني 

. (3)ة شرعة سيد المرسلين(( وعائلته على ))المحافظة على الدين المبين, والعمل على تقوي
فنفذوا الكثير من اإلصالحات وترميم ما خربه المغول وبذال جهود مضنية في خدمة الثقافة 
والدين اإلسالمي امام عدوانية المغول فعملوا على استقطاب اصحاب المعرفة والكمال وعلماء 

اجد والمدارس ودفعا الدين مخرجيهم من العزلة وزوايا البيوت إلى الساحة فرمم وبنى المس
عجالت العلم والتعليم إلى الحركة نحو األمام فسارت بغداد على طريق استعادة عافيتها 

 .(4)ورونقها السابق 
كما كان الل جويني دور مشرف في اسالم عدد من زعامات المغول الذي جاء 

ين كان اسالمهم بفضل عدد من رجاالت الدين اإلسالمي ممن كان يحتضنهم في بالطه والذ
ومن الرجاالت اإلسالمية ذات  (5)الحتكاكهم بالمغول دور في اقناعهم بالدخول في اإلسالم 

النفوذ الكبير أيضًا في بالط االيلخانيين مجد الملك الذي دخل البالط موظفًا بسيط في 
ليعمل في مجال سك النقود ليرتفع شأنه على عهد االيلخان أباقا الذي خلف والده  (6)الديوان

ليعمل تحت اشراف شمس الدين الجويني وبعدها قلد  1265هـ/ 663هوالكو بعد وفاته سنة 
 .(7)منصب المشرف العام على كل الممالك التابعة لاليلخانيين 

وبات منصبه مماثاًل من حيث المكانة لمنصب الوزير شمس الدين الجويني وكان 
من المسلمين السيما من األيرانيين في الغالبية العظمى من موظفي الديوان والمشرف العام هم 

                                                 

 .472, 467-466ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (1)

 .351. خواندمير: دستور الوزراء, ص 460ابن الفوطي, الحوادث الجامعة, ص  (2)

 .337خواندمير: دستور الوزراء, ص  (3)

, 391عن تلك الجهود وخدمتهم لإلسالم والمسلمين ينظر التفاصيل. ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (4)
 .350, 337. خواندمير: دستور الوزراء, ص250, 406 ,399, 393

 .283بياني: المغول, ص  (5)

 .341خواندمير: دستور الوزراء, ص  (6)

 .449ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (7)
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.وال تقل مكانة نصير الدين الطوسي أهمية في بالط (1)مراغة والعراقيين في حكومة بغداد 
هوالكو ومن بعده ابنه اباقاخان عن مكانة ال جويني, فقد تقلد نصير الدين الطوسي مع بداية 

سالمية والتي استخدم جزء من تأسيس الدولة االيلخانية وظيفة االشراف على االوقاف اإل
ومكتبة عظيمة إلى جانب  (2)اموالها في بناء اكبر المراكز العلمية انذاك مرصد مراغة 

المرصد قبل انها ضمت أكثر من اربعمائة الف كتاب جمعها من مكتبات بغداد والموصل 
 .(3) وبلدان اسالمية اخرى وكانت مركزًا لتجمع العلماء من مختلف البلدان اإلسالمية

وقد اثمرت جهود ال جويني ونصير الدين الطوسي وعلماء الدين في اسالم تكودار بن هوالكو 
, لكن ثمار تلك الجهود لم تقف عند هذا الحد بل أتت أكلها عندما توفي أباقا خان سنة (4)

م, فاستغل شمس الدين الجويني وكبار رجال الدين غياب أرغون بن أباقا 1282هـ/ 680
صمة وأجمعوا على توليه تكودار بن هوالكو العرش خلفًا الخيه ثم اطلقوا عليه لقب خارج العا

سلطان بداًل من إيلخان وسمى تكودار نفسه بأسم احمد بعد اعتناقه اإلسالم, وسلم مقاليد 
األمور إلى صاحب الديوان شمس الدين الجويني الذي أّدى دورًا اساسيًا في تفعيل القوى 

واقبل االمراء والقادة على الزواج من النساء المسلمات, وهذا ما  (5)لخان المسلمة في بالط ا
أكده القلقشندي بقوله ))ان أهل مملكة ايران من التتر كانوا قد داخلوا العجم وزوجوهم وتزوجوا 
منهم, وخلطوهم بالنفوس في األمور, فتفخمت قواعدهم وجرت على عوائد الخلفاء والملوك في 

                                                 

 .339-338. خواندمير: دستور الوزراء, ص 369-368, 362ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (1)

.  453-452. البانكتي: تاريخ البانكتي, ص 411, 382, 330دث الجامعة, صابن الفوطي: الحوا  (2)
, 3الكتبي, محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليها, تحقيق احسان عباس, دار الثقافة, بيروت, ج

 .250ص

ق . الصفدي, صالح الدين خليل ابن ايبك: الوافي بالوفيات, تحقي 247, ص3الكتبي: فوات الوفيات, ج  (3)
 .179, ص1م, ج1961هيلموت ريتز, منشورات دار فرانز شتايز, فيسبادن, 

 .283بياني: المغول, ص  (4)
ابن الفرات, ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم: تاريخ ابن الفرات, تحقيق قسطنطين زريق, المطبعة   (5)

. رانسيمان, ستيفن:  260. أرنولد: الدعوة إلى اإلسالم, ص 248, 234, ص7م, م1942األمريكية, بيروت, 
. فهمي, 672, ص3م, ج1969تاريخ الحروب الصليبية, ترجمة الباز العريني, دار الثقافة, بيروت, 
. بدر, 167-166م, ص1981عبدالسالم عبدالعزيز: تاريخ الدولة المغولية في ايران, دار المعارف, 

 .10ي, صمصطفى طه: مغول ايران بين المسيحية واإلسالم, دار الفكر العرب
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. وال شك أن تأثير النساء المسلمات كان كبير على ازواجهم من (1)نينهم(( غالب األمور قوا
 المغول في دخولهم اإلسالم.

وقد أصدر السلطان أحمد تكودار فرامين تطبيق الشريعة واالحكام اإلسالمية على رعاياه كافة 
لذمة وأمر بتحويل معابد األصنام والصوامع إلى مساجد والزام ارتداء مالبس خاصة ألهل ا

ليميزوا عن المسلمين, وأخذ الجزية منهم وقطع رواتب األطباء والمنجمين اليهود والمسيحيين 
من دفاتر الديوان التي كانت تدفع اليهم سابقًا واجراءات أخرى كثيرة عززت من مكانة اإلسالم 

 .(2)وساهمت من أجل تحويل دولة المغول االيلخانية إلى دولة مسلمة
ءات سرعان ما توقفت وارتدت على المسلمين بعد مقتل السلطان احمد ومع ان هذه االجرا

م على يد ابن عمه أرغون ضمن مؤامرة اشترك فيها بعض قادة 1284هـ/ 682تكودار سنة 
المغول ممن كانوا متعصبين لديانتهم القديمة ولتقاليد واعراف المغول وممن كانوا قد اعتبروا 

على قانون الياسا التي وضعها جنكيز خان والتي كان  ان اسالم تكودار كان بمثابة خروجاً 
المغول حتى هذا الوقت ينزلونها من انفسهم منزلة التقديس, كما اشترك معهم زعامات اليهود 

, وكانت اجراءات أرغون التي (3)واالنصار والبوذيين وكل من تضرر من اسالم تكودار 
دولة اليهودية وزيرًا له قاسية على اصدرها بعد جلوسه عرش االيلخانية وتنصيب سعد ال

, كان اولى ضحاياها صاحب الديوان الوزير شمس الدين الجويني وعائلته حيث (4)المسلمين 
اعدموا جميعًا واجتث معظم الموظفين المسلمين من البالط واحل محلهم سعد الدولة اليهودي 

اليات والمدن فعين اخاه فخر واقربائه والمقربين اليه ومنحهم المناصب المهمة في حكومة الو 
                                                 

 .426, ص4صبح االعشى, ج  (1)

. المقريزي, تقي الدين احمد بن علي: السلوك لمعرفة دول  125, ص2, ج2الهمذاني: جامع التواريخ, م  (2)
. أرنولد: الدعوة إلى  708-707, ص3ق 1م, ج11936الملوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة, القاهرة, 

 .263-260اإلسالم, ص

ي حيكت ضد السلطان احمد تكودار ومقتله وتداعياتها على المسلمين واإلسالم ينظر عن المؤامرة الت  (3)
. ابن ايبك, ابو بكر بن عبداهلل الدواداري: كنز  474-471التفاصيل. ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص

ورات المعهد الدرر وجامع الغرر والمسمى الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية, تحقيق اولرخ هارمان, منش
. الجاف, حسن: الوجيز في تاريخ ايران, بيت الحكمة, 264, 252, ص8م, ج1971االلماني, القاهرة, 

 .299-298,ص2م, ج2003بغداد, 

 .361. خواندمير: دستور الوزراء, ص494ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (4)
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الدولة حاكما على بغداد وعلى الموصل اخيه امين الدولة وفوض حكم فارس إلى ابن عمه 
شمس الدولة, كما إختار ثالثة مساعدين من اقربائه في الديوان, وأخيرًا اصدر سعد الدولة امرًا 

ظهور في بالط الخان بمنع تولية المسلمين أي مناصب في الحكومة والديوان وحرم عليهم ال
(1). 

غير ان حالة الضعف والوهن التي اصابت المسلمين مؤقته سرعان ما خفت وطأتها بمقتل 
م حيث عادت مناصب الديوان إلى المسلمين 1291هـ/ 690سعد الدولة وموت ارغون سنة 

الذي  . على عهد كيخاتو(2)وعلى شأن اإلسالم بعد إبادة اليهود وتطهير النظم اإلدارية منهم 
تولى عرش االيلخانية بعد ارغون أسند منصب الوزارة إلى صدر الدين الزنجاني ثم اسند اليه 
اضافة إلى منصبه كوزير منصب امرة األمراء, وهذا االجراء لم يسبق أن جمع وزير بين 

أخًا القيادة المدنية والقيادة العسكرية في أيام االيلخانيين. كما ولي كيخاتو قطب الدين الخالدي 
دارة اوقاف المسلمين ولقبه باسم قطب جهان  الوزير صدر الدين منصب قاضي القضاة وا 
ونصب صدر الدين عمال الديوان وموظفي حكومته من اتباعه المسلمين وهكذا غدت الدولة 

وسار هذا الحال وتعزز نفوذ  (3)تدار باستقالل تام في جميع الشؤون من قبل المسلمين 
م واعتناقه اإلسالم, بتأثير 1295هـ/ 694ي غازان عرش االيلخانية سنة المسلمين أكثر بتول

ويذكر الهمذاني بانه قد أسلم معه جميع األمراء والجنود  (4)من قائد جيشه امير االمراء نوروز 
كما اصدر غازان يوم جلوسه على العرش فرمانًا ينص على  (5)وعددهم يقرب من مائة الف 

دخول في اإلسالم وتطبيق تعالم الشريعة اإلسالمية ومنذرًا الكفار ان الزام جميع المغول ال
والمشركين بالقتل والزم اهل الذمة بدفع الجزية كما حطم األصنام وبيوت النار ومعابد اليهود 
وطال التخريب كنائس النصارى واصدر فضاًل عن ذلك الكثير من التعليمات التي بموجبها 

                                                 

 .361لوزراء, ص؛ خواندمير: دستور ا 503ابن الفوطي: الحوادث الجامعة, ص  (1)

 .503, 501ابن الفوطي: المصدر نفسه, ص  (2)

 .303. بياني: المغول, ص 367خواندمير: دستور الوزراء, ص  (3)

الهمذاني: جامع التواريخ ))تاريخ غازان خان((, تحقيق فؤاد عبدالمعطي الصياد, دار الثقافة للنشر,   (4)
 .129, 123-122م, ص2000القاهرة, 

 .416جامع التواريخ ))تاريخ غازان خان((, ص الهمذاني:  (5)
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وغدى بالط غازان وحكومته تدار  (1)ة في كافة مجريات الحياة تحولت الدولة إلى دولة اسالمي
بالكامل من قبل المسلمين فأمره األمراء منحها لنوروز مع صالحيات وزير أول وأسند منصب 

واستمرت  (2)صاحب الديوان لكمال الدين الدستجرائي فضاًل عن وزارة صدر الدين الزنجاني 
ن من قبل المسلمين حتى نهاية دولة المغول االيلخانية بعد ذلك تدار حكومة وبالط االيلخانيي

التي انهارت بموت آخر سالطينها ابي سعيد الذي لم يترك وريثًا على العرش وبموت ابي 
نكون بعون اهلل تعالى قد انهينا دراستنا هذه آملين ان نكون قد  (3)م 1235هـ/ 736سعيد سنة 

 وفقنا إن شاء اهلل.
The Islamic Influence in the Mogol Court and Government 

(603-766 A.H / 1205-1365 A.D) 

Dr.Raghad Abd-Alkareem Ahmed 

Abstract: 

      This study deals with Islamc influence in the court and 

government of the Mogol Empire from the time of Oktay khan and 

Kyok. This Islamic role has increased in the times of Mnko khan 

and Qublay khan. During their reigns, Muslims dominated the 

senior administrative positions in the state and the focal 

administrations. 

      The study also handles the administrative role of Muslims in the 

court and the government of Jaghtay Mogol in the country beyond 

the river, Qaghgaq in the southern Russia and the Ilkhayyns in Iraq 

and Iran, and the great impact of those Muslims on their Khanates. 

Finally, most of the khanates and their peoples be came Muslims.  
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