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 م(1400-1220هـ/303-716) ولي لممشرق اإلسالمياألثر احلضاري لمغزو املغ

 

ػعٚ املػٛيٞ يًُؿطم اإلغ٬َٞ بؿكٝ٘  ساٍٚ  ايبشح عطض ا٭ثط اؿطاضٟ يً

املتُجٌ بكٝاّ املػٍٛ  بتسَري اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ يف املسَّ ا٭ٍٚ َٔ ايػًيب 

ايػعٚ غٛا٤ّ ع٢ً )املسٕ ٚايعُطإ، أٚ ايػهإ، أٚ ايكِٝ ٚا٭خ٬م، أٚ ع٢ً 

ايصٓاع ٚأضباب اؿطف، أٚ املهتبات ٚايهتب ٚايعًُا٤، أٚ ايتذاض٠ 

املتُجٌ بتأثط املػٍٛ عطاض٠ املػًُني اييت ناْت  هابٞٚاإلٚا٫قتصاز(،  

ب٬ ؾو أعظِ ٚأقسّ َٔ سطاضتِٗ  ٚ ٖصا ايتأثط ٚايتأثري نإ ي٘ عٛاٌَ 

عس٠ َٓٗا: سطاض٠ املػٍٛ ايبسا١ٝ٥، ٚتأثطٖا عطاضات عس٠ يف ططٜكِٗ 

يًؿطم ناؿطاض٠ ايص١ٝٓٝ ٚاملػٝش١ٝ ثِ اإلغ١َٝ٬، يٝصٌ ايبشح يعطض 

أزت ٫ْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ ْتٝذ١ استهانِٗ املباؾط  ايعٛاٌَ اييت

باملػًُني  غٛا٤ عٔ ططٜل املٛظؿني املػًُني أٚ ايعٚدات املػًُات أٚ تأثري 

غهإ ايب٬ز املؿتٛس١، َٚٔ ثِ ظٗٛض ايعسٜس َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ يف عٗس 

إ أٚ املػٍٛ ٚاييت أثطت ٚتأثطت باؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ غٛا٤ ايؿٕٓٛ أٚ ايعُط

 ايجكاؾ١ ٚا٭زب ٚايًػ١ ٚايرتمج١ ٚاييت بٝٓٗا ايبشح 
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  : َكس١َ

(ايػاينب ىل  سطناض٠ املػًنٛب، ثنِ ونسخ إٔ      1)ٜعكب ايػعٚات ايهرب٣ يف ايتاضٜذ ؾرت٠ َنٔ اينعَٔ تٓتكنٌ ؾٝٗنا سطناض٠     

تتكابٌ اؿطاضتإ ٚت٪ثط ىلسساُٖا يف ا٭خط٣، ؾتظٗط سطاض٠ دسٜس٠ تهٕٛ عباض٠ عٔ َنعٜر َنٔ اؿطناضتني َعنا ،     

ناْٛا أ١َ سطاضتٗا ضعٝؿ١ ٚبسا١ٝ٥، غري أِْٗ ملا غعٚا ب٬ز ايصني اقتبػٛا َنٔ سطناضتٗا َنا غنري َنٔ       يهٔ املػٍٛ

 طبٝعتِٗ ايبسا١ٝ٥، ٚقبٌ ٚصٛهلِ يًعامل اإلغ٬َٞ مسعٛا عٔ سطاضت٘ ايعطٜك١.

     ٚ اؿطناض٠  ٚملا غٝطط املػٍٛ ع٢ً ايعامل اإلغ٬َٞ أثطت ؾِٝٗ سطاض٠ املػنًُني ٚثكناؾتِٗ، ٚاْعهػنت تًنو ايجكاؾن١ 

( إٔ دٓهٝع خإ نإ قس عًنِ عنٔ ططٜنل بعنت ايتذناض أْن٘ ؾُٝنا ٚضا٤ اؿنسٚز         2اإلغ١َٝ٬ عًِٝٗ، ؾٝصنط ٖٛضخ)

ايػطب١ٝ يسٚيت٘ تٛدس ايٛزٜإ اـصنب١ اينيت ٫ ٜهػنٖٛا اؾًٝنس َطًكنا، نُنا عنطف إٔ املػنًُني ٜعٝؿنٕٛ يف َنسٕ           

املػٍٛ ناْٛا غٝهتؿٕٛ مبا غٝططٚا عًٝ٘ َٔ َٓناطل  (، ؾُٔ غري املعكٍٛ إٔ 3)ٚأقسّ َٔ ساضطت٘ "قطٙ قٛضّ"أعظِ 

 (، ٚؾطم ايعامل اإلغ٬َٞ. 4يف آغٝا ايٛغط٢، ؾهاْٛا غٝػعٚ عاد٬  أّ آد٬  اهلطب١ اإلٜطا١ْٝ)

 ٚغٝتٓاٍٚ ايبشح غت١ عٓاصط ٚخامت١ َطتب١ نُا ًٜٞ:

 أ٫ٚ : ا٭ٚضاع ايػٝاغ١ٝ يًعامل اإلغ٬َٞ خ٬ٍ َطس١ً ايػعٚ املػٛيٞ.

 َٔ ِٖ املػٍٛ. ثاْٝا : 

 ثايجا : غاس١ ايصطاع.

 ضابعا : اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ:

 -املهتبات ٚايهتب -ايصٓاع ٚأضباب اؿطف -ايكِٝ ٚا٭خ٬م -ايػهإ -)ع٢ً املسٕ ٚايعُطإ

 ايتذاض٠ ٚا٫قتصاز(. -ايعًُا٤

 اعست ع٢ً ايتأثري سطاضٜا  يف املػٍٛ.خاَػا : ايعٛاٌَ اييت غ

 غازغا : اٯثاض اؿطاض١ٜ ا٫هاب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ.

 أ٫ٚ :ا٭ٚضاع ايػٝاغ١ٝ يًعامل اإلغ٬َٞ خ٬ٍ َطس١ً ايػعٚ املػٛيٞ:

                                                           
اؿطاض٠: ٖٞ فُٛعن١ َنٔ ايكنِٝ املعٜٓٛن١ ٚا٫لناظات املازٜن١ اينيت تؿنهٌ يف فُٛعٗنا ٚاقن  أَن١ ٚصنًت يف َطنُاض ايتكنسّ ٚايطقنٞ ٚغنٝطط٠                  - 1

م ىل  زضدن١ عايٝن١ بايكٝناؽ ىل  َػنت٣ٛ ايعصنط اينصٟ تعنٝـ ؾٝن٘ ٖنصٙ ا٭َن١. اْظنط: )ز.عُناز اينسٜٔ خًٝنٌ، ٚز.ؾناٜع                اإلْػإ ايٓابع١ َٔ ىلبساع٘ اـن٬ا 

 (.78ّ، ص2004ايطبٝ : ايٛغٝط يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض اؿاَس ا٭ضزٕ، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

2-  .Howorth, History  of the Mongols,(London, 1876), Part I. p.99 

   John De Plane Carpinei  ٚصـ َس١ٜٓ قنط٠ قنٛضّ ساضنط٠ املػنٍٛ َبعنٛخ ايبابنا أْػنٛت ايطابن  ٚاينصٟ ٜػن٢ُ دنٕٛ زٟ ب٬ْنٛ نناضبٝ                - 3

 ,Barkerٚايصٟ ٚصٌ ىل  قط٠ قٛضّ ٚٚصؿٗا َ  ايب٬ز اييت َط بٗا يف ايؿطم مما أثاض ؾػـ ا٭ٚضبٝني ٚسؿعِٖ يإلغتعاز٠ َٔ أخباض ايؿطم. اْظنط:  

E, The Crusades. (London, 1925),P.86.  Sykes, Sir Percy, The Quest For Cathay, (London, 1936), PP.93-98. 

 .106ّ، ص1980، 1ؾ٪از ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، دن - 4
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اب  اهلذنطٟ َكػنُا  بنني قن٣ٛ غٝاغن١ٝ      ننإ ايعنامل اإلغن٬َٞ عؿن١ٝ ايػنعٚ املػنٛيٞ يف ايعكنس ايجناْٞ َنٔ ايكنطٕ ايػن           

 ض٥ٝػ١ٝ أُٖٗا سػب تػًػٌ است٬ٍ املػٍٛ هلا:

 ( 1يف ايب٬ز اييت متتس َٔ ايعطام ىل  سسٚز تطنػتإ.) ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ -1

اييت مشًت نجريا  َٔ أضاضٞ أضَٝٓٝا ٚآغٝا ايصػط٣، ٚقس ٖعَِٗ املػٍٛ ٚزاْٛا يػًطاِْٗ  زٚي١ غ٬دك١ ايطّٚ -2

 (2ّ.)1242ٖن/١640 َٓص غٓ

ايصٜٔ نإ هلِ ق٬ع ٚسصٕٛ يف ُٖصإ ٚؾاضؽ ٚأصؿٗإ، ٚب٬ز ايؿاّ، ٚقس خطَّب د٬ٍ اينسٜٔ   اإلمساع١ًٝٝ -3

( غن١ٓ  3َٓهربتٞ بٔ ع٤٬ ايسٜٔ خٛاضظّ ؾاٙ ننجريا  َنٔ ق٬عٗنِ، ٚتنٛ  ٫ٖٛننٛ ايكطنا٤ عًن٢ ق٬عٗنِ يف ىلٜنطإ)         

 (4ربؽ.)ّ، ٚيف ايؿاّ قطا عًِٝٗ ايظاٖط ب1252ٖٝن/650

اييت تكًص ْؿٛشٖا سٝح مل ٜعنس ؼنت غنًطإ اـًٝؿن١ يف أسػنٔ ا٭سنٛاٍ غن٣ٛ ايعنطام          زٚي١ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ  -4

 (5ٚخٛظغتٓإ ُٖٚصإ.)

 (6يف ب٬ز ايؿاّ َٚصط، سٝح ناْت َكػ١ُ بني أبٓا٤ ا٭ٜٛبٝني.) ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ  -5

                                                           
، ٚتطنػنتإ: اغنِ دناَ     136، ص12ّ،  دنن 1966، 1965ابٔ ا٭ثري، عنع اينسٜٔ أبنٛ اؿػنٔ عًنٞ: ايهاَنٌ يف ايتناضٜذ، زاض صنازض، بنريٚت،           - 1

 ؾُٝ  ب٬ز ايرتى، ٚسسِٖ ايصني ٚايتبت ٚايػنع، ٚأٍٚ سنسِٖ َنٔ بن٬ز املػنًُني ؾناضاب، َٚنسٕ ٖنصا اإلقًنِٝ غنت١ ٚعؿنطٜٔ َسٜٓن١ َؿنٗٛض٠. اْظنط:              

 (.23،ص2)ٜاقٛت بٔ عبس اهلل اؿُٟٛ: َعذِ ايبًسإ،زاض ايؿهط، بريٚت، ز.ت، دن

، 49-42ّ، 1968بٛت: ايػ٬دك١ تاضىِٗ ٚسطاضتِٗ، تطمج١: يطؿٞ اـٛضٟ ٚىلبطاِٖٝ ايسقٛقٞ، َطبع١ اإلضؾاز، بػنساز،  ضاٜؼ، تاَاضا تاي - 2

95. 

ٖٛ ٫ٖٛنٛ بٔ طًٛ بٔ دٓهٝع خإ،  سهِ َٓاطل ايعطام ايعذُٞ ٚخطاغإ ْٚٝػابٛض ٚب٬ز اؾبٌ ٚغريٖا َٔ املٓاطل عؿط غٓٛات ثِ تنٛيف   - 3

ٖن، ًَٚو بعسٙ ابٓ٘ أبػا يف ٖصٙ املٓاطل.اْظط: )ظٜٔ ايسٜٔ عُط بٔ املظؿط ابٔ ايٛضزٟ: تناضٜذ ابنٔ اينٛضزٟ، زاض ايهتنب     663 َٔ ضب  اٯخط غ١ٓ 19يف 

 (.  211،ص2ّ، دن1996ٖن/ 1417ايع١ًُٝ، بريٚت، 

ٖ 4/200ّ، 1968ابٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ بٔ قُس: تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ، زاض ايهتناب ايًبٓناْٞ، بنريٚت،     - 4 ط بٝنربؽ: ٚينس بنب٬ز ايكبشنام     ، ايظنا

ٖنن، ٚتصنس٣ يًتتناض ٚايؿطلن١، ٚتنٛيف      658ٖن، ٚأغط ٚبٝ  ثِ محٌ ىل  ايكاٖط٠، ٚنإ َٔ املُايٝو ايبشط١ٜ، تػًِ ايػًط١ٓ بعنس قطنع غن١ٓ    625غ١ٓ 

 (.235،ص1ّ، دن1974، ٖن. اْظط: )ايهتيب، قُس بٔ ؾانط: ؾٛات ايٛؾٝات ٚايصٌٜ عًٝٗا، ؼكٝل: ىلسػإ عباؽ، زاض صازض، بريٚت676غ١ٓ 

ابننٔ ٚاصننٌ:مجاٍ ايننسٜٔ بننٔ قُننس بننٔ غننامل: َؿننطز ايهننطٚب يف أخبنناض بنن  أٜننٛب، ؼكٝننل: مجنناٍ ايننسٜٔ ايؿننٝاٍ، زاض ايهتننب ٚايٛثننا٥ل               - 5

 ، خٛظغتإ: بطِ أٚين٘ ٚىلغنهإ ثاْٝن٘، بن٬ز َنٔ ْنٛاسٞ خٛظغنتإ ْٚنٛاسٞ ا٭ٖنٛاظ، بنني ؾناضؽ ٚايبصنط٠ ٚٚاغنط.             170،ص4ّ،  دن1972ايك١َٝٛ،

 (.404،ص2اْظط: )ٜاقٛت: َعذِ ايبًسإ، دن

6 -     ٘ غن١ٓ   ابتسا٤ ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ عٓسَا تٛ  ؾرينٛٙ ٚص٬ح ايسٜٔ يًٛظاض٠ يف َصط يًدًٝؿ١ ايؿاطُٞ ايعاضس آخط اـًؿنا٤ ايؿناطُٝني ٚاينصٟ بٛؾاتن

ًٞ ايعًُٝٞ: ا٭ْؼ اؾًٌٝ بتناضٜذ ايكنسؽ اـًٝنٌ، ؼكٝنل:     ٖن تٛ  ص٬ح ايسٜٔ ا٭َٛض يف َصط ٚقاَت ايسٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ. )اْظط: فري ايسٜٔ اؿٓب567

(، ٚقس اغتُطت ٖصٙ ايسٚي١ تن٪زٟ زٚضٖنا بعنس صن٬ح اينسٜٔ      312،ص1ّ، دن1999ٖن/1420عسْإ ْٜٛؼ عبس اجملٝس ْبات٘، َهتب١ ضْسٜؼ، عُإ، 

ملػٛيٞ، ؾهاْٛا يف ْعاع َػنتُط، ؾكطن٢ املػنٍٛ عًن٢ ب٬زٖنِ      َا ٜكاضب َٔ غتني غ١ٓ، ىل٫ إٔ أَطا٥ٗا اْعسّ ايٛؾام بِٝٓٗ يف ب٬ز ايؿاّ قبٌٝ ايػعٚ ا

 (.291، 290ٖن، ٚقاَت بس٫ عِٓٗ زٚي١ املُايٝو. اْظط: ) ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص657غ١ٓ 
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 ٞ يف ايعننامل اإلغنن٬َٞ عؿنن١ٝ ايػننعٚ املػننٛيٞ  بننصيو ٜتطننا يٓننا تؿهننو ٖننصٙ ايكنن٣ٛ اـُننؼ املتٛادننس٠ بؿننهٌ ض٥ٝػنن

 يًُؿطم اإلغ٬َٞ يعسّ ٚدٛز أٟ تعإٚ أٚ تؿاِٖ ؾُٝا بٝٓٗا.

ٚغٝشاٍٚ ايبشح ايرتنٝع ع٢ً ث٬خ ق٣ٛ ض٥ٝػ١ يف ايعامل اإلغ٬َٞ يف شيو ايٛقت يتأثطٖا بادتٝناح  املػنٍٛ يًعنامل    

 اإلغ٬َٞ ٖٚٞ:

ا يف عٗس خٛاضظّ ؾاٙ ع٤٬ ايسٜٔ قُس، سٝح ًَو َٔ سس ايعطام اييت بًػت أقص٢ اتػاع هل ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ -

ىل  تطنػننتإ، ًَٚننو بنن٬ز غعْنن١، ٚبعننت اهلٓننس، ًَٚننو غذػننتإ ٚنطَننإ ٚطربغننتإ ٚدطدننإ ٚبنن٬ز اؾبنناٍ        

 (2(، ٚب٬ز اـطا٥ٝني.)1ٚخطاغإ، ٚبعت ؾاضؽ)

(، ؾكنس اغنتعإ املػنٍٛ غنٛاضظّ ؾناٙ      3يططؾني)ٚيعٌ أٍٚ ىلؾاض٠ يًع٬قات اـٛاضظ١َٝ املػٛي١ٝ تبني سػٔ ايع٬ق١ بني ا

يف سطبِٗ ضس اـطا٥ٝني، ٚملا مت ايكطا٤ عًِٝٗ غا٤ت ايع٬ق١ بني ايططؾني بػبب َطايب خٛاضظّ ؾاٙ بٓصٝب٘ َنٔ  

(، ٚاغتُطت ايع٬قات ٖاز٥ن١ بنني ايطنطؾني ستن٢ ظٗنطت      4ايػٓا٥ِ، ؾٗسزٙ املػٍٛ بأْ٘ غًٝك٢ ْؿؼ َصري اـطا٥ٝني)

(، سٝنح ناْنت   6ّ)1220ٖن/617(، اييت قاّ ٚايٝٗا بكتٌ مجاع١ َٔ ايتذاض املػٍٛ ايٛاؾسٜٔ غ١ٓ 5طاض)سازث١ َس١ٜٓ أت

(، ؾعسنـ املػنٍٛ عًن٢ ىلثطٖنا عًن٢ أَن٬ى خنٛاضظّ ؾناٙ         7ناْت ايؿطاض٠ اييت ؾذطت ايع٬قن١ اؿطبٝن١ بنني ايطنطؾني)    

 (8ٚظًٛا ٜتبعْٛ٘ َٔ َهإ ىل  آخط ىل  إٔ َات ؾطٜسا .)

                                                           
د١ ٚضَاهلنا  غذػتإ: بهػط أٚي٘ ٚثاْٝ٘، ٚغني أخط٣ ١ًَُٗ ٚتا٤ َجٓناٙ َنٔ ؾنٛم ٚآخنطٙ ْنٕٛ، ٖٚنٞ ْاسٝن١ ننبري٠ ٫ٜٚٚن١ ٚاغنع١، ٚأضضنٗا غنب             - 1

(، نطَنإ: بنايؿتا ثنِ ايػنهٕٛ ٚآخنطٙ ْنٕٛ، ٚضمبنا نػنطت، ٚايؿنتا أؾنٗط، ٖٚنٞ ٫ٜٚن١             190، ص3ساض٠ بٗا نٝنٌ. )ٜناقٛت: َعذنِ ايبًنسإ، دنن      

(، طربغتإ: بؿتا أٚين٘ ٚثاْٝن٘ ٚنػنط اينطا٤، ٚتعنطف مباظْنسضإ،       454، ص4َؿٗٛض٠ بني ؾاضؽ َٚهطإ ٚغذػتإ ٚخطاغإ. )ٜاقٛت: َعذِ، دن

(، دطدنإ: بايطنِ ٚآخنطٙ ْنٕٛ،     13، ص4فاٚض٠ ؾ٬ٕٝ، ٚزًُٜإ، ٖٚٞ بني ايطٟ ٚقَٛؼ ٚايبشط ٚب٬ز اينسًِٜ.)ٜاقٛت: املصنسض ايػنابل، دنن    ٖٚٞ 

(، خطاغإ: ب٬ز ٚاغع١ أٍٚ سسٚزٖا مما ًٜٞ ايعطام، ٚآخط سسٚزٖا ممنا  119،ص2ٖٚٞ َس١ٜٓ َؿٗٛض٠ بني طربغتإ ٚخطاغإ. )ٜاقٛت: َعذِ، دن

 (.350،ص2ٚطداضغتإ ٚغع١ْ ٚغذػتإ ٚنطَإ. )ٜاقٛت: َعذِ،دنًٜٞ اهلٓس 

، ٚاـطا٥ٝني: ِٖ قبا٥نٌ ْعسنت َنٔ َٛطٓٗنا ا٭صنًٞ يف مشناٍ ايصنني، ٚاغنتكطٚا غنطب ىلقًنِٝ تطنػنتإ،            371،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 2

صٙ ايسٚين١ اينصٜٔ ننإ ًٜكنب ننٌ ٚاسنس َنِٓٗ بًكنب         سٝح نْٛٛا زٚي١ يف ١ٜ٫ٚ ناؾػط ٚخنت، ُعطَؾت باغِ "ايكطخطا٥ٝني"، ٚقس اغتطاع ًَنٛى ٖن  

يف "نٛضخإ" )أٟ ًَو املًٛى( إٔ ميسٚا سسٚز زٚيتِٗ َٔ صشطا٤ دنٛبٞ ىل  ْٗنط غنٝشٕٛ، َٚنٔ ٖطنب١ ايتبنت ىل  غنٝبريٜا. اْظنط: )ايصنٝاز: املػنٍٛ           

 (.65، ص1ايتاضٜذ، دن

 .97ايصٝاز:املطد  ايػابل، ص - 3

 .270،ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 4

قنطب  أتطاض: ٜٚكاٍ هلا أططاض، بايطِ ٚضا٥ٝني ًَُٗتني، اغِ َس١ٜٓ سص١ٓٝ ١ٜ٫ٚٚ ٚاغع١ يف أٍٚ سسٚز ايرتى، مبا ٚضا٤ ايٓٗط، عًن٢ ْٗنط غنٝشٕٛ     - 5

 (218، ص1قطب ؾاضاب، ٖٚٞ آخط ١ٜ٫ٚ خٛاضظّ ؾاٙ. اْظط: )ٜاقٛت: َعذِ، دن

 .362-361،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 6

 .85ّ، 1953محس: غري٠ ايػًطإ د٬ٍ ايسٜٔ َهربتٞ، ؼكٝل: ساؾظ أمحس محسٟ، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، ايٓػٟٛ، قُس بٔ أ - 7

، غبط ابٔ اؾٛظٟ، ٜٛغـ بٔ قعاغًٞ: َنطآ٠ ايعَنإ يف تناضٜذ ا٭عٝنإ، َطبعن١ فًنؼ زا٥نط٠ املعناضف ايعجُاْٝن١،          85ايٓػٟٛ: املصسض ايػابل، - 8

 .298، ص2م، 8ّ، دن1952سٝسض أباز، اهلٓس، 
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يصٟ آيت ىليٝ٘ ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ َٓطكٝا  َ  طبٝع١ ا٭سساخ اييت غنبكت٘، ؾكنس عُنس خنٛاضظّ     ناْت اهلعمي١ املصري ا

(، ٚغاعس املػٍٛ يف ىلظاين١ زٚين١ اـطنا٥ٝني اينيت ناْنت تؿنهٌ غنسا         1ؾاٙ ىل  ىلخ٤٬ ايب٬ز َٔ املًٛى املٓاؾػني ي٘)

ٚايػبب يف شيو طًبن٘ ظعنٌ امسن٘ بعنس      (، نُا ناْت ع٬قت٘ غ١٦ٝ َ  اـ٬ؾ١ ايعباغ2،١ٝبني ب٬زٙ ٚب٬ز املػٍٛ)

ّ ين٫ٛ  1217ٖنن/ 614اغِ اـًٝؿ١ يف خطب١ اؾُع١، ٚملا مل ٜػتذٝب اـًٝؿ١ ايعباغنٞ قنطَّض ايتٛدن٘ منٛ بػنساز غن١ٓ       

 (3ايظطٚف اؾ١ٜٛ ايػ١٦ٝ اييت سايت زٕٚ شيو، سٝح غكط ثًر نجٝـ أًٖو ايسٚاب ٚؾطم اؾٓس.)

ٙ بعس أبٝ٘ مل وناٍٚ مجن  ايكن٣ٛ اإلغن١َٝ٬، ٚتٛسٝنس صنؿٗا، ؾعٓنسَا ضدن  ىل          ٚملاا تٛ  د٬ٍ ايسٜٔ بٔ خٛاضظّ ؾا

(، ؾنٔ سطبنا  عًن٢ ايسٚين١ اإلغن١َٝ٬، سٝنح أغناض عًن٢ أَن٬ى ايسٚين١           4اهلٓس عكنب ظسنـ املػنٍٛ عًن٢ أَن٬ى ٚاينسٙ)      

أغناض عًن٢   (، نُنا  6(، ٚأغناض عًن٢ أَن٬ى  ا٭ٜنٛبٝني يف خن٬ )     5ايعباغ١ٝ يف ُٖصإ ٚخٛظغنتإ، ٚأطنطاف ايعنطام)   

(، ٚمل 8(، ٚقس أز٣ شيو ىل  ؼايـ ا٭ٜٛبٝني ٚغ٬دك١ اينطّٚ ضنسٙ، ؾٗعَنٛٙ ٖعمين١ َٓهنط٠)     7ب٬ز غ٬دك١ ايطّٚ)

 (10(، ايصٜٔ خطدٛا ىليٝ٘ ٚأظايٛا ًَه٘ ٚأَطٙ.)9ٜصؼ أسس ىل  صٝشات ايٓذس٠ اييت أطًكٗا بعس ٖعميت٘ أَاّ املػٍٛ)

ـٛاضظ١َٝ عًن٢ ٜنس املػنٍٛ عًن٢ ايؿنطم اإلغن٬َٞ أمج ،ؾكنس أسنؼ         تٓب٘ بعت ًَٛى املػًُني ـطٛض٠ ظٚاٍ ايسٚي١ ا

(، ايصٟ قاٍ ملٔ ٖٓنأٙ بٗعمين١ دن٬ٍ اينسٜٔ: "ت٦ٓٗنْٛ  بن٘ ٚتؿطسنٕٛ، غنٛف تنطٕٚ غبَّن١، ٚاهلل           11بصيو املًو ا٭ؾطف)

ٝٓٓنا  يتهْٛٔ ٖصٙ ايهػط٠ غببا  يف زخٍٛ ايتتاض ىل  ب٬ز اإلغ٬ّ، َنا ننإ ٖنصا اـنٛاضظَٞ ىل٫ َجنٌ ايػنس اينصٟ ب       

 (12ٚبني ٜأدٛز َٚأدٛز".)

                                                           
 .610، ص2، م8غبط ابٔ اؾٛظٟ: املصسض ايػابل، دن - 1

 .67، ايصٝاز:املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص270،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ ،دن - 2

 .298، ص2، م8، غبط ابٔ اؾٛظٟ: َطآٙ ايعَإ، دن317،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 3

 .174: غري٠ ايػًطإ،ص، ايٓػ425ٟٛ،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 4

 .426،ص12ابٔ ا٭ثري: املصسض ايػابل،دن - 5

، ابنٔ ايعنربٟ، أبنٛ ايؿنطز املًطنٞ: تناضٜذ كتصنط اينسٍٚ،         299، ايٓػنٟٛ: غنري٠ ايػنًطإ، ص   487، 460،ص12ابٔ ا٭ثري:املصنسض ايػنابل، دنن    - 6

أٚين٘ ٚآخنطٙ طنا٤ ًَُٗن١، بًنس٠ عناَط٠ َؿنٗٛض٠، شات خنريات         ، ٚخ٬  ٖٞ: بهػط 215ّ، ص1985ايطبع١ ايجا١ْٝ، املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، بريٚت،

 (.380،ص2ٚاغع١ ٚايجُاض ايٝاْع١، ٖٚٞ َٔ ؾتٛح عاض بٔ غِٓ. )ٜاقٛت:َعذِ،دن

 .329ايٓػٟٛ:غري٠ ايػًطإ، ص - 7

 .329، ايٓػٟٛ: غري٠ ايػًطإ،ص489،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 8

 .246ابٔ ايعربٟ:تاضٜذ كتصط ايسٍٚ، ص - 9

 .497،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 10

ٖنن. اْظنط: )ابنٔ    635ٖنن، بايكناٖط٠، ًَنو سنطإ ٚخن٬  َنس٠ ثنِ زَؿنل، تنٛيف غن١ٓ           576ٖٛ َظؿط ايسٜٔ أبٛ ايؿتا َٛغ٢ بٔ ايعازٍ، ٚيس غ١ٓ  - 11

 (.139، ص 5خًسٕٚ: ايعرب، دن

بنٛ اااغنٔ: ايٓذنّٛ ايعاٖنط٠ يف ًَنٛى َصنط ٚايكناٖط٠،        ، ابٔ تػطٟ بطزٟ، مجناٍ اينسٜٔ أ  670، ص2، م8غبط ابٔ اؾٛظٟ:َطآ٠ ايعَإ، دن - 12

 .277، ص6َصٛض٠ عٔ طبع١ زاض ايهتب، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ، َصط، ز.ت، دن
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اييت اْؿصًت عٓٗا ايهجري َٔ ايسٍٚ اييت ناْت يف أططاؾٗنا، ٚمل تعنس تعطٝٗنا غن٣ٛ اين٤٫ٛ       اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ -

(، بنٌ أصنبشت ٖنصٙ اينسٍٚ ٜػطٜٗنا ايػنٝطط٠ عًن٢ ساضنط٠ اـ٬ؾن١ بػنساز، َجنٌ ايبنٜٛٗٝني، ٚايػن٬دك١،              1ا٫مسنٞ) 

ـًٝؿن١ ٚاـ٬ؾن١، ؾًنِ تعنس هلُنا أٟ غنًط١ ؾعًٝن١، ٚؼنٍٛ ايكنطاض يًػن٬طني           (، ٚبصيو ضنعـ أَنط ا  2ٚاـٛاضظَٝني)

 (3املتشهُني، أٚ ايٛظضا٤ املتٓؿصٜٔ، ؾصاض ايٓاؽ ٜتػا٤يٕٛ َا أبك٢ اـًٝؿ١ يٓؿػ٘.)

ٚقس عاصط ايػعٚ املػٛيٞ أضبع١ َٔ اـًؿنا٤ ايعباغنٝني يف بػنساز ٖنِ: ايٓاصنط ٚايظناٖط ٚاملػتٓصنط ٚاملػتعصنِ، أَنا          

(، ىل٫ أْن٘ مل ٜتدنص أٟ ىلدنطا٤ات    4ؾهإ أطنٛهلِ عٗنسا ، سٝنح بًػنت خ٬ؾتن٘ غنبع١ ٚأضبعنٕٛ عاَنا  ىل٫ قًن٬ٝ )         ايٓاصط 

ّ عٓنسَا ٖذنِ املػنٍٛ عًن٢ أطنطاف ايعنطام،       1220ٖن/617داز٠ تهؿٌ َٛاد١ٗ ايتتاض، ٜٚسٍ ع٢ً شيو َا سسخ غ١ٓ 

(، ؾًب٢ ْسا٤ٙ 5ب ا٫دتُاع ب٘ عٓس زقٛم)ؾكس نتب اـًٝؿ١ ىل  نٌ َٔ أَريٟ املٛصٌ ٚىلضبٌ، ٚاملًو ا٭ؾطف، ٜطً

ْسا٤ٙ أَريا املٛصٌ ٚىلضبٌ، ٚؽًـ املًو ا٭ؾطف ٫ْؿػاي٘ مبشاضب١ ايؿطْر َ  أخٝ٘ املعظِ، ؾًُا ادتُعنت عػنانط   

ىلضبٌ ٚاملٛصٌ طاٍ اْتظاضٖنا يًدًٝؿن١ اينصٟ انتؿن٢ بلضغناٍ أسنس ممايٝهن٘ َٚعن٘ ةناْٞ َا٥ن١ ؾناضؽ ؾكنط، ؾٛدنس              

ؿٞ يكتاٍ املػٍٛ، ٚي٫ٛ أِْٗ ضدعٛا ىل  ب٬زِٖ زٕٚ قتاٍ ؿسخ َا ٫ وُس عكباٙ، ٚقنس  ا٭َريإ إٔ َا َعُٗا ٫ ٜه

(، يهنٔ شينو   6قاٍ ا٭َري َظؿط ايسٜٔ نٛنربٟ: "ىلٕ ادتُ  َعٞ عؿط٠ آ٫ف ؾاضؽ اغتٓكصت َا ُأٔخَص َٔ ايب٬ز")

 ٜبني يٓا ؽاشٍ اـًٝؿ١ ٚتٗاْٚ٘ يف ىلعساز ايعس٠ ملٛاد١ٗ املػٍٛ.

( تٛ  بعسٙ ابٓ٘ ايظاٖط، غنري أْن٘ مل ٜنسّ يف اـ٬ؾن١ غن٣ٛ قطٜبنا  َنٔ        7ّ)1225ٖن/622ٝؿ١ ايٓاصط غ١ٓ ملا تٛيف اـً

(، ٚقس اتصـ عػٔ ايػري٠ ست٢ قاٍ عٓن٘ ابنٔ ا٭ثنري: "..ىلْن٘ مل ٜنٌ اـ٬ؾن١ بعنس عُنط بنٔ عبنس ايععٜنع            8غ١ٓ ٚاسس٠)

 -1226ٖنن/  640 -623اـ٬ؾ١ خن٬ٍ ايػنٓٛات    (، ٚقس آٍ ا٭َط َٔ بعسٙ ٫بٓ٘ املػتٓصط باهلل ايصٟ تٛ 9َجً٘")

(، ٚتٛدٗنٛا ملٗامجن١ أَن٬ى اـ٬ؾن١ ايعباغن١ٝ أنجنط َنٔ        10ّ، ٚيف عٗسٙ قط٢ املػٍٛ ع٢ً ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ)1242

                                                           
 ..69، ايصٝاز:املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص205،ص13ابٔ نجري:ايهاٌَ، دن - 1

 .35،ص4ابٔ ٚاصٌ:َؿطز ايهطٚب، دن - 2

 .525،ص2،م8غبط ابٔ اؾٛظٟ:َطآ٠ ايعَإ، دن - 3

، 106،ص13، ابٔ نجري، أبٛ ايؿسا٤ ىلمساعٌٝ بٔ عُنط: ايبساٜن١ ٚايٓٗا١ٜ،َطبعن١ ايػنعاز٠، َصنط، ز.ت، دنن      439،ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 4

ٖنن. اْطننط: )دن٬ٍ اينسٜٔ ايػننٝٛطٞ: تناضٜذ اـًؿنا٤، َهتبنن١ اإلمينإ، املٓصنٛض٠، ايطبعنن١ ا٭ٚ ،        622ٖنن  ستنن٢  غن١ٓ   575ٚناْنت خ٬ؾتن٘ َننٔ غن١ٓ    

 (.441، 438ّ، ص2003

 (.459،ص2زقٛقا:بؿتا أٚي٘ ٚضِ ثاْٝ٘، َس١ٜٓ بني أضبٌ ٚبػساز. )ٜاقٛت اؿُٟٛ:َعذِ، دن - 5

 .50،ص4، ابٔ ٚاصٌ:َؿطز ايهطٚب، دن379،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 6

 .438،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 7

 .456،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 8

 .438،ص12:املصسض ايػابل، دنابٔ ا٭ثري - 9

 .497،ص12ابٔ ا٭ثري:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، دن - 10
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(، عٓسٖا قاّ اـًٝؿ١ بلضغاٍ ايطغا٥ٌ ىل  ا٭ؾطف يف َصط ٚايعطبنإ ٚغريٖنِ، ٚأخنطز ا٭َنٛاٍ ٚاغنتعس أٖنٌ       1َط٠)

 (3(، خاص١  بعس إٔ اغتٛيٛا ع٢ً أضَٝٓٝا.)2املػٍٛ)ايب٬ز ملٛاد١ٗ 

مّلا تٛيف اـًٝؿ١ املػتٓصط باهلل تٛ  اـ٬ؾ١ بعسٙ املػتعصِ باهلل أخط اـًؿا٤ ايعباغني، ٚايصٟ اَتست خ٬ؾت٘ َنٔ  

ّ، ٚقنس ٚصنـ ٖنصا اـًٝؿن١ بأْن٘ ننإ ضنعٝـ اينطأٟ، أيكن٢ َكايٝنس           1258ٖنن/ 656ّ ستن٢ غن١ٓ   1242ٖنن/ 640غ١ٓ 

(، ٚقس ناْت ايٛظاض٠ يف عٗنسٙ يًنٛظٜط   4ٝس نربا٤ زٚيت٘، ٚايصٜٔ أغا٤ٚا ٚمل وػٓٛا ؾُٝا أؾاضٚا ب٘ ٚزبطٚٙ)ا٭َٛض ب

(، ٚقس أؾاض ع٢ً اـًٝؿ١ بتػطٜا قػِ نبري َٔ دٝؿ٘، ٚقط  املاٍ عنٔ اؾٓنس، ممنا اضنططِٖ ىل      5ابٔ ايعًكُٞ)

 (7ٔ أيؿا  بعس إٔ نإ ٜبًؼ َا١٥ أيـ ؾاضؽ.)(، ٚأصبا عسز أؾطاز دٝـ ايعطام أقٌ َٔ عؿط6ٜايطسٌٝ عٔ ايعطام)

ٚقس بسأت ااا٫ٚت اا١َُٛ َٔ قبنٌ املػنٍٛ يًػنٝطط٠ عًن٢ ايعنطام ٚعاصنُت٘ بػنساز َنٔ ٚقنت َبهنط، ؾؿنٞ  غن١ٓ             

(، يف أشضبٝذنإ، ثنِ ؼٛينٛا عٓٗنا ىل  ىلضبنٌ، ؾدناف اـًٝؿن١ ايعباغنٞ إٔ         8ّ استٌ املػٍٛ َس١ٜٓ َطاغ١)1220ٖن/617

طقنٛا ايعنطام، ؾهتنب يصناسب ىلضبنٌ ٚصناسب املٛصنٌ، ؾنادتُعٛا بعػنانطُٖا ىل٫ أْن٘ مل ونسخ            ٜعسيٛا عٓٗا ٜٚط

 .-نُا َط غابكا-قتاٍ ٫ْػشاب املػٍٛ ٚعٛزتِٗ ىل  ب٬زِٖ زٕٚ قتاٍ

ّ ٚصٌ ايتتاض ىل  ظاٖط بػساز، ٚخطدت عػانطٖا يًكا٥ِٗ، ٚسسثت بني ايؿطٜكني َٓاٚؾات 1245ٖن/643ٚيف غ١ٓ 

 (9بت دٝـ بػساز أَاَِٗ، ؾاْػشبٛا ؼت دٓا ايظ٬ّ َٔ غري إٔ وسخ صساّ بني ايططؾني.)ٚتطاؾل بايػٗاّ، ٚث

 (9ايططؾني.)

                                                           
، ابنٔ ايػنٛطٞ، نُناٍ اينسٜٔ عبنس اينطظام ايبػنسازٟ: اؿنٛازخ اؾاَعن١ ٚايتذناضب ايٓاؾعن١ يف املا٥ن١             255ابٔ ايعربٟ:تناضٜذ كتصنط اينسٍٚ، ص    - 1

 .109، 98ٖن، ،ص1351ايػابع١، املهتب١ ايعطب١ٝ، بػساز، 

كطٜننعٟ، تكننٞ ايننسٜٔ أمحننس بننٔ عًننٞ: ايػننًٛى ملعطؾنن١ زٍٚ املًننٛى، ؼكٝل:قُننس َصننطؿ٢ ظٜنناز٠، َطبعنن١ ؾٓنن١ اينننتأيٝـ ٚايرتمجنن١ ٚايٓؿننط،   امل - 2

 .242، ص1، م1ّ، دن1971-1956ايكاٖط٠، 

 (.150،ص1ا. )ٜاقٛت: َعذِ،دنأضَٝٓٝا: ٖٞ بني ب٬ز ايطّٚ ٚخ٬  قطٜب١ َٔ أضظٕ ايطّٚ، ٚغايب أًٖٗا أضَٔ ٚؾٝٗا َػًُٕٛ ِٖٚ أعٝإ أًٖٗ - 3

، أبننٛ ايؿننسا٤، عُنناز ايننسٜٔ ىلمساعٝننٌ بننٔ قُننس: املدتصننط يف تنناضٜذ ايبؿننط، املطبعنن١ اؿػنن١ٝٓٝ، ايطبعنن١  270ابننٔ ايعننربٟ: كتصننط ايننسٍٚ، ص - 4

 .171،ص3ا٭ٚ ، ز.ت،دن

ٖن بعس ٚؾنا٠ اينٛظٜط ابنٔ    642ني مبٓصب ايٛظاض٠ َٔ غ١ٓ ٖٛ: قُس بٔ أمحس بٔ ايعًكُٞ ٚظٜط اـًٝؿ١ املػتعصِ باهلل آخط خًؿا٤ ب  ايعباؽ، ع - 5

ٖنن، ٚقنس ٚدن٘ ىليٝن٘ ننجري َنٔ املن٪ضخني املػنًُني تُٗن١ اـٝاْن١ يًد٬ؾن١ ٚاـًٝؿن١             656ابٔ ايٓاقس، ٚظٌ ٜؿػٌ ٖصا املٓصب ست٢ غنكٛ  بػنساز غن١ٓ    

ٍٛ ا٭ًٜداْني، َطبعن١ ايعناْٞ ، بػنساز، ايطبعن١ ا٭ٚ ،     ايعباغٞ ٚايتعإٚ ٚايتآَط َ  املػٍٛ،  اْظط عٓ٘: )دعؿط سػني خصباى: ايعطام يف عٗس املػ

 (.  27، 26ّ، ص1968

 .48،ص7، ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن321-320ابٔ ايػٛطٞ: اؿٛازخ اؾاَع١، ص - 6

 .194،ص3أبٛ ايؿسا٤:املدتصط، دن- 7

 (.93،ص5ٛت:َعذِ ،دنَطاغ١: بايؿتا ٚايػني املعذ١ُ، َٔ أؾٗط َسٕ  أشضبٝذإ،قطب تربٜع. )ٜاق - 8

ّ ، 1960ابٔ أبٞ اؿسٜس، أبٛ ساَس عبس اؿُٝس:ؾطح ْٗر ايب٬غ١،ؼٝل: قُس أبٛ ايؿطنٌ ىلبنطاِٖٝ، زاض ىلسٝنا٤ ايهتنب ايعطبٝن١، ايكناٖط٠،        - 9

 .168،ص13، ابٔ نجري: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، دن199، ابٔ ايػٛطٞ: اؿٛازخ اؾاَع١، ص241-240، ص8دن
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سنناٍٚ اـًٝؿنن١ املػتعصننِ تننساضى ا٭َننط، يهننٔ بعننس ؾننٛات ا٭ٚإ، ؾعٓننسَا اغننتٝكٔ قصننس املػننٍٛ بنن٬زٙ أضغننٌ ىل        

(، ىل٫ إٔ بػنساز غنكطت   1ا٭ٜٛبٝني َػتٓذسا ، ٚطًب إٔ ٜهٕٛ َكسّ عػانط ايٓذس٠ املًو ايٓاصط زاٚز بٔ املعظنِ) 

(، 3(، ٚبننصيو ؾكننس ظننٌ اـًؿننا٤ ٜٓتظننطٕٚ ٚصننٍٛ اـطننط ىليننِٝٗ ىل  إٔ ادتنناسِٗ)  2قبننٌ ؼننطى ايعػننانط ايؿننا١َٝ) 

ٚٚصننًت املٗاْنن١ ٚضننعـ اهلُنن١ باـًؿننا٤ يسضدنن١ إٔ املػتعصننِ ضز عًنن٢ َننٔ سننصضٙ َننٔ اقننرتاب املػننٍٛ َننٔ عاصننُت٘          

 َّ َّٞ ٚأْنا بٗنا،          بكٛي٘:"أْا بػساز تهؿٝ ، ٫ٚ ٜػتهجطْٚٗا عً ىلشا ْعيُت هلنِ عنٔ بناقٞ اينب٬ز، ٫ٚ أٜطنا  ٜٗذُنٕٛ عًن

 (4ٖٚٞ بٝيت ٚزاض َكاَٞ".)

ٚايػطٜب إٔ اـًٝؿ١ نإ ٜنطز عًن٢ َطاغن٬ت ٫ٖٛننٛ باغنتع٤٬ ٚؼنس ٚػاٖنٌ يًٛاقن  اينصٟ ٜعٝؿن٘، سٝنح ٜٗنسز             

عازتٗنا ىل  ْصنابٗا، ؾٝكنٍٛ: "    ٫ٖٛنٛ بإٔ باغتطاعت٘ إٔ ٜجري ضسٙ َػًُٞ ا٭ضض، ٚاْ٘ قازض ع٢ً سػِ ا٭َنٛض ٚىل 

أ٫ يٝعًِ ا٭َري أْ٘ َٔ ايؿطم ٚايػطب َٚٔ املًٛى ىل  ايؿشاشٜٔ،َٚٔ ايؿٝٛر ىل  ايؿبإ ممٔ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٜٚعًُنٕٛ  

بايسٜٔ، نًِٗ عبٝس ٖصا ايب٬ ، ٚدٓٛز ينٞ، ىلْنٞ سنني أؾنري ُٜذُن  ايؿنتات، غنأبسأ عػنِ ا٭َنٛض يف ىلٜنطإ، ثنِ            

(، ٚأضنن  نننٌ ؾنندص يف َٛضننع٘، ٚعٓس٥ننص غٝصننري ٚدنن٘ ا٭ضض مجٝعننا  ممًنن٤ٛ بننايكًل        5أتٛدنن٘ ىل  بنن٬ز تننٛضإ)  

 (6ٚا٫ضططاب، غري أْٞ ٫ أضٜس اؿكس ٚاـصاّ، ٫ٚ إٔ أؾرتٟ ضطض ايٓاؽ ٚىلٜصا٤ِٖ".)

ٚقننس ٚقنن  اـًٝؿنن١ ضننش١ٝ ٖٚننِ، ٜٚتُجننٌ شيننو باعتكننازٙ إٔ اهلل عننع ٚدننٌ غننٝتهؿٌ عُاٜنن١ اـ٬ؾنن١ ايعباغنن١ٝ َننٔ       

ُننا ناْننت، ىلش ٜكننٍٛ هل٫ٛنننٛ قننصضا  َٚٗننسزا : "يننٛ غنناب عننٔ املًننو ؾًنن٘ إٔ ٜػننأٍ املطًعننني عًنن٢         (، 7َٗا٭خطنناض)

ا٭سٛاٍ، ىلش إٔ نٌ ًَو ست٢ ٖصا ايعٗس قصس أغط٠ ب  ايعباؽ ٚزاض ايػ٬ّ بػساز، ناْت عاقبت٘ ٚخ١ُٝ، َُٚٗا 

قهِ يًػا١ٜ، ٚغٝبك٢ ىل  قصسِٖ شٚٚ ايػط٠ٛ َٔ املًٛى ٚأصشاب ايؿٛن١ َٔ ايػ٬طني، ؾلٕ بٓا٤ ٖصا ايبٝت 

                                                           
زاٚز بٔ املعظِ عٝػ٢ ابٔ ايعازٍ. اْظط: )عبس ايكازض قُس ايٓعُٝٞ ايسَؿنكٞ: اينساضؽ يف تناضٜذ املنساضؽ، ؼكٝنل: ىلبنطاِٖٝ        ٖٛ املًو ايٓاصط  - 1

 (.446ّ، ص1990ٖن/1410مشؼ ايسٜٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، طبع١ أٚ ، 

 .1/173ّ،دن 1961ايعجُا١ْٝ، سٝسض أباز، اهلٓس،  ايْٝٛٝ ، قطب ايسٜٔ أبٛ ايؿتا َٛغ٢: شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، َطبع١ فًؼ زا٥ط٠ املعاضف - 2

 .29-27ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١، ص - 3

4 -         ّ ، 1، م2اهلُصاْٞ، ضؾٝس ايسٜٔ ؾطٌ اهلل: داَ  ايتٛاضٜذ، تطمج١: قُنس صنازم ْؿنأت، ٚؾن٪از ايصنٝاز، زاض ىلسٝنا٤ ايهتنب ايعطبٝن١، ز.ت، 

 .269ص

 (.57،ص2بصيو، نُا إٔ تٛضإ قط١ٜ ع٢ً باب سطإ. )ٜاقٛت:َعذِ،دن تٛضإ: مجٝ  ب٬ز َا ٚضا٤ ايٓٗط متػ٢ - 5

، قُس َناٖط محناز٠: ٚثنا٥ل اؿنطٚب ايصنًٝب١ٝ ٚايػنعٚ املػنٛيٞ يًعنامل اإلغن٬َٞ زضاغن١ ْٚصنٛص،            269،ص1، م2اهلُصاْٞ:داَ  ايتٛاضٜذ، ّ - 6

 .347ّ، ص1979َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

 .318،ص12ٌ، دنابٔ ا٭ثري: ايهاَ - 7
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(، "ؾًننٝؼ َننٔ املصننًش١ إٔ ٜؿهننط املًننو يف قصننس أغننط٠ ايعباغننٝني، ؾاسننصض عننني ايػنن٤ٛ َننٔ ايعَننإ    1ٜننّٛ ايكٝاَنن١")

 (2ايػازض".)

: أَا بايٓػب١ ملصط ٚايؿاّ ؾكس سهُُٗا ب  أٜٛب، ايصٜٔ تكامسُٖٛا ؾُٝا بِٝٓٗ، عٝنح ٜصنا   زٚي١ ب  أٜٛب -

 زٚي١ أٜٛب١ٝ ٚاسس٠، بٌ زٍٚ َتعسز٠، ٚناْت ٖصٙ ايسٍٚ تٛاد٘ عس٠  أخطاض أُٖٗا: إٔ ٜكاٍ: ىلْ٘ مل تهٔ ٖٓاى

اـطط ايصًٝيب ايصٟ نإ َا ٜعاٍ باقٝا  يف َسٕ غاسٌ ايؿاّ، ٚقس ػسزت قن٠ٛ ايصنًٝبني َن  بساٜن١ ايكنطٕ       ا٭ٍٚ:

ٛا َنط٠ أخنط٣ ىلهناز    (، نُنا سناٚي  3ايػاب  اهلذطٟ، ٚػسز ْؿاطِٗ ايعػهطٟ، ؾشاٚيٛا ايتٛغٌ يف اينرب ايؿناَٞ)  

 (4قسّ هلِ يف َصط، ؾؿٓٛا اهلذّٛ ع٢ً زَٝا  أنجط َٔ َط٠ خ٬ٍ ٖصا ايكطٕ.)

اـ٬ؾات ايساخ١ًٝ بني ًَٛى ا٭ٜٛبٝني، ٚقس ناْت ؾسٜس٠ بِٝٓٗ، عٝح اغتعصنت عًن٢ اـًٝؿن١ ايعباغنٞ      ايجاْٞ:

ا ضنس اـطنط ايصنًٝيب اينصٟ ننإ      (، زٕٚ ؾا٥س٠، ست٢ أِْٗ مل هتُع5ٛايصٟ أضغٌ أنجط َٔ ضغٍٛ يٝصًا بِٝٓٗ)

(، ٜػتعني بٗنِ ضنس ايؿطٜنل اٯخنط اينصٟ ؾنأ بنسٚضٙ ىل         6ٜٗسزِٖ باغتُطاض، بٌ إٔ بعطِٗ بسأ ٜطاغٌ اـٛاضظَٝني)

(، ٚنإ ايػبب ايط٥ٝػنٞ يف ايصنطاع ؾُٝنا بٝنِٓٗ طُن  ننٌ ؾطٜنل ؾُٝنا         7ايصًٝبٝني سٝح ضاغًِٖٛ يٓؿؼ ايػطض)

ّ : "اغنتًٗت ٖنصٙ ايػن١ٓ    1263ٖنن/ 662(، ست٢ قاٍ ابٔ ننجري عنٔ أسنساخ غن١ٓ     8عٓس اٯخط، ٚقاٚيت٘ ا٫غت٦جاض ب٘)

 (9ًَٚٛى ب  أٜٛب َتؿطقٕٛ كتًؿٕٛ قس صاضٚا ؾٝعا  ٚأسعابا ".)

ٖٚهصا ؾلٕ ب٬ز اإلغ٬ّ اييت ؾٗست أسساخ ايػعٚ املػٛيٞ ناْت َكػ١ُ بنني ٖنصٙ ايكن٣ٛ املتعنسز٠، ٚزخًنت ننٌ       

ا٭ٜٛبٝني ٚاـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ، ٖٚصا ايٛض  مل ٜهٔ ٜبؿط غري، بٌ ٜنجري املدناٚف   ق٠ٛ َٓٗا يف ْعاع ؾُٝا بٝٓٗا، َجٌ 

يف ْؿٛؽ ايصٜٔ أبصطٚا عٛاقب ا٭َٛض، ٚقس صٛض ابٔ ا٭ثري ٖنصٙ اؿاين١ يًُػنًُني، ٚصنطاعِٗ ؾُٝنا بٝنِٓٗ بكٛين٘:"        

إٔ ٜٝػنط يإلغن٬ّ ٚاملػنًُني    ؾايػٝـ بٝٓٓا َػًٍٛ، ٚايؿت١ٓ قا١ُ٥ ع٢ً غام.. ؾلٕ هلل ٚىلْنا ىليٝن٘ ضادعنٕٛ، ْػنأٍ اهلل     

 (10ْصطا  َٔ عٓسٙ، ؾلٕ ايٓاصط ٚاملعني ٚايصاب عٔ اإلغ٬ّ َعسّٚ".)

                                                           
 .348،  قُس َاٖط محاز٠: ٚثا٥ل،ص275،ص1، م2اهلُصاْٞ: داَ  ايتٛاضٜذ، ّ - 1

 .349قُس َاٖط محاز٠:ٚثا٥ل،ص - 2

 .87، 67، 37،ص13، ابٔ نجري: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،دن273، 194،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ،  دن  - 3

 .83، 63،ص13صسض ايػابل، دن، ابٔ نجري:امل357،ص12ابٔ ا٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 4

 .164، 137،ص3، أبٛ ايؿسا٤: كتصط،دن333،ص1ايْٝٛٝ : شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،دن - 5

 .179،ص4ابٔ ٚاصٌ:َؿطز ايهطٚب، دن  - 6

 .172، 38،ص3أبٛ ايؿسا٤:كتصط، دن - 7

 .699، ص2، م8َطآ٠ ايعَإ، دن - 8

، بننٔ ايػننٛطٞ: اؿننٛازخ اؾاَعنن١،  725، 657، ص2، م8ؾننٛظٟ: َننطآ٠ ايعَننإ، دننن ، غننبط ابننٔ ا123،ص13ابننٔ نننجري: ايبساٜنن١ ٚايٓٗا١ٜ،دننن  - 9

 .114ص

 .361،ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 10
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  َٔ ِٖ املػٍٛ: ثاْٝا :

املػٍٛ قبا٥نٌ بسٜٚن١ تؿنب٘ اينرتى، نناْٛا ٜػنهٕٓٛ اهلطنب١ ا٭غن١ٜٛٝ َنٔ أطنطاف ايصنني يف ٚغنط آغنٝا، يف ٚازٟ              

ى ايػننٛضٜني، َٚننٔ ايؿننُاٍ أضض تننسع٢ غننًؿذا٣، َٚننٔ   وننسٙ َننٔ ايؿننطم اـطننا )ايصننٝٓٝني(، َٚننٔ ايػننطب ا٭تننطا  

(، ٚتتػِ ٖصٙ املٓطك١ بعس٠ صؿات َٓٗا: أْٗا َٓطك١ صشطا١ٜٚ قاض١ٜ، تٗنب عًٝٗنا ضٜناح ؾنسٜس٠، قنس      1اؾٓٛب اهلٓس)

(، يصيو ؾكس ناْنت ٖنصٙ ايكبا٥نٌ تعنٝـ سٝنا٠ بسٜٚن١ قاغن١ٝ أثنطت يف ؾدصنٝتِٗ          2تتشٍٛ أسٝاْا  ىل  أعاصري عات١ٝ)

 مل تهنٔ متنت ىل  اؿطناض٠ بصن١ً، تعنٝـ يف ْعاعنات قبًٝن١ َتعنسز٠ ؾُٝنا بٝٓٗنا عًن٢ َٓابنت ايعؿنب              ايٛسؿ١ٝ اينيت 

(،َٚٔ أدٌ ايػٝطط٠ عًُٝٗا متٝعٚا بايػنطع١ اهلا٥ًن١ عًن٢ ظٗنٛض اـٝنٌ، سٝنح ٜبنسٚا ؼنطنِٗ نُنا ينٛ           3ٚايهٮ)

، ؾهننإ ظٗننٛضِٖ نػننعا٠   (، هلننصا أدننازٚا اإلغنناض٠ عًنن٢ املٓنناطل اـصننب١ اجملنناٚض٠      4نننإ ظسؿننا  سطبٝننا  غننطٜعا)   

(،مما أنػبِٗ قسض٠ عاي١ٝ يف ايكتاٍ، ٚصرب ٚطاع١ عُٝا٤ يكٛازِٖ، ْتٝذ١ يصطاعِٗ ايسا٥ِ َ  ايطبٝع١، 5يًػٍٗٛ)

ايطبٝع١، َٚ  درياِْٗ، نُا اغتدسَٛا ايطعب ٚاإلباز٠ ملدايؿِٝٗ، َعتنربٜٔ إٔ ىلبناز٠ ايػنهإ أضنُٔ هلنِ ستن٢ ٫       

 (6ٜجٛضٚا عًِٝٗ.)

 غاس١ ايصطاع:ثايجا :

يػعٚ املػٛيٞ َٔ أعٓـ َا َط يف تاضٜذ ايبؿط١ٜ َنٔ ايػنعٚات، ٚأؾنس َنا عنطف املػنًُٕٛ َنٔ ايٓهبنات، ؾكنس          نإ ا

أتن٢ عًن٢ َطاننع ايعًنِ ٚاؿطناض٠ يف َؿنطم ايعننامل اإلغن٬َٞ، َٚطن٢ هنطف يف ططٜكن٘ َظناٖط ايعُنطإ، ستنن٢             

ؾٝٗنا َنا اغنتطاع، ىل٫ إٔ ٖعميتن٘ يف      ٚصٌ ىل  ايعطام، ؾأظاٍ اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ، ٚتاب  غريٙ ىل  زٜاض ايؿاّ، ؾدطب

عني دايٛت مل ػعٌ ي٘ ؾٝٗا قطاض، ٚيهٔ ايػاظٟ املػٛيٞ مل ٜٝأؽ َٔ اَنت٬ى ايؿناّ، ؾكصنسٖا َنط٠ بعنس أخنط٣،       

ىل٫ أْ٘ مل ٜػتٛطٔ ؾٝٗا، ٚيف اؾاْب ا٭خط ؾكس نإ يتأثري اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ زٚض ؾاعٌ يف تػٝري املػٍٛ ٚؼنٛهلِ  

غ٬ّ، ؾتطبعٛا بطاب  اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، ٚتأثطٚا بٗا، ٚأزخًٛا عًٝٗا َا ناْٛا قس محًٛٙ َعٗنِ  َٔ ايٛث١ٝٓ ىل  اإل

 َٔ سطاض٠ ايصني.

ّ، ٚاْت٢ٗ باْتصاض املػًُني يف َٛقعن١  1258ٖن/656ٜتصٛض نجري َٔ ايٓاؽ إٔ ايػعٚ املػٛيٞ بسأ بػكٛ  بػساز غ١ٓ 

قبٌ غكٛ  بػساز بأضبع١ عكٛز، ٚبكنٞ بعنسٙ ٜأخنص طناب  املنس      ّ، غري إٔ ٖصا ايػعٚ بسأ 1260ٖن/658عني دايٛت غ١ٓ

                                                           
 .239، 235ّ، ص1991ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَٔ، بريٚت،  - 1

 .19،ص1982ّبطتٛيس ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايعصط املػٛيٞ،تطمج١: خايس أغعس، زَؿل،ايطبع١ ا٭ٚ ،  - 2

 .108ّ، ص1949، ساؾظ محسٟ: ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ، زاض ايؿهط، 165، ص1، دن2اهلُصاْٞ: داَ  ايتٛاضٜذ،ّ - 3

، أضَٝٓنٛؽ ؾناٜطٟ: تناضٜذ غناض٣، تطمجن١:      324ّ، ص1983ىلبنطاِٖٝ ايعنسٟٚ: تناضٜذ ايعنامل اإلغن٬َٞ،َعٗس ايسضاغنات اإلغن١َٝ٬، ايكناٖط٠،          - 4

 .161ّ، ص1987ط١ ايؿطم، أمحس قُٛز ايػازاتٞ، َهتب١ ْٗ

 .199ّ،ص1995نًٝؿٛضز. أ. بٛظٚضت: ا٭غطات اؿان١ُ يف ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ، عني يًسضاغات،  - 5

 .187ّ، 1985اغتاًْٞ يٝٓبٍٛ: طبكات غ٬طني اإلغ٬ّ، بريٚت،  - 6
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ٚاؾننعض ستنن٢ بساٜنن١ ايكننطٕ ايتاغنن  اهلذننطٟ، ٚقننس اتػننِ ايػننعٚ املػننٛيٞ بايطنناب  ا٫غننتٝطاْٞ يف ايعننطام ٚؾنناضؽ َٚننا     

ٚضا٥ُٗننا َننٔ زٜنناض املػننًُني، ٚاغننتطاع إٔ ٜكننِٝ ممًهننتني، ا٭ٚ : يف ؾنناضؽ ٚنننإ ًَٛنٗننا َننٔ شضٜنن١ ٫ٖٛنننٛ،   

 : يف ب٬ز ايكؿذام.ٚايجا١ْٝ

مل ٜهٔ يًصطاع بني املػًُني ٚاملػنٍٛ غناس١ قنسز٠ املعنامل، غنري إٔ ؼسٜنس غناس١ ايصنطاع ميهنٔ ايتٛصنٌ ىليٝٗنا            

ّ ىل  غننكٛ  بػننساز غنن١ٓ   1220ٖننن/617َٓننص اْطنن٬م ٖننصا ايػننعٚ غنن١ٓ     املطسًنن١ ا٭ٚ :بننايٓظط ملطاسننٌ ٖننصا ايػننعٚ،  

َٔ سسٚز ايعطام ىل  تطنػتإ، اييت ناْت ؼت سهِ ايسٚي١ ّ سٝح مشٌ ايصطاع املٓاطل ايٛاقع١ 1258ٖن/656

(، ىل٫ إٔ 4(، َٚصنط) 3(، ٚمل ٜبل أَاَِٗ غ٣ٛ بكٝن١ ايعنطام ٚاؾعٜنط٠)   2(، ٚٚصًت ٖذُاتِٗ ست٢ ىلضبٌ)1اـٛاضظ١َٝ)

املػٍٛ مل ٜػٝططٚا ع٢ً ٖصٙ املٓاطل بايهاٌَ، بٌ بكٞ بعت َٓٗا ؼت غًط١ ايػًطإ غٝاخ ايسٜٔ بٔ ع٤٬ ايسٜٔ 

 (5خٛاضظّ ؾاٙ.)

ّ، يف ب٬ز ايعطام )اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ(، ٚايؿناّ،  1260ٖن/658ّ ست٢ 1258ٖن/656َٔ غ١ٓ  املطس١ً ايجا١ْٝثِ دا٤ت 

ؾكس بسأ املػٍٛ خ٬ٍ ٖصٙ املطس١ً ايػٝطط٠ ع٢ً اـ٬ؾ١ ايعباغ١ٝ يف بػنساز عنٔ ططٜنل ىلضغناٍ ايعسٜنس َنٔ اؿُن٬ت        

، ٚقس ناْنت ٖنصٙ ايهتا٥نب تكنّٛ مبُٗن١ اغنتط٬ع١ٝ ٫ختبناض قن٠ٛ اـ٬ؾن١          ٚايهتا٥ب ىل  ايططم امل٪ز١ٜ ىل  بػساز

ّ، ثِ  بنسأ املػنٍٛ بعنس شينو ٜعًُنٕٛ عًن٢        1258ٖن/656(، ٚمل تتٛقـ ٖصٙ املطس١ً ست٢ غكٛ  بػساز غ١ٓ 6ايعباغ١ٝ)

ىل  ايؿاّ، ْكٌ ايصطاع ىل  غاس١ دسٜس٠، ؾأخصٚا ٜعسٕٚ ايعس٠ ي٬غت٤٬ٝ ع٢ً ايؿاّ، ٚقس تٛد٘ ٫ٖٛنٛ، بٓؿػ٘ 

 (7ّ.)1260ٖن/658ٚغٝطط عًٝ٘، ٚاغتُطت ٖصٙ املطس١ً ست٢ َٛقع١ عني دايٛت غ١ٓ 

 -سًنب  -ّ، ٚزاضت أسساخ ٖنصٙ املطسًن١ يف ايؿناّ )محنص    1220ٖن/717ٖن ست٢ 659تبسأ َٔ املطس١ً ايجايج١: أَا 

 ايطسب١(. -زَؿل -غ١ًُٝ

                                                           
1 -          ٔ اينعَٔ أَناّ اهلذُننات املػٛيٝن١، ٚاْكطضنت بكتننٌ      ايسٚين١ اـٛاضظَٝن١: ٖنصٙ ايسٚينن١ أصنًٗا َنٔ ممايٝننو ايسٚين١ ايػنًذٛق١ٝ، ٚقننس ٚقؿنت ضزسنا  َنن

 ايػًطإ د٬ٍ ايسٜٔ، ٚناْت َس٠ قٝاَٗا َا١٥ ٚةإ ٚث٬ثني غ١ٓ ٚث٬ث١ أؾٗط، ٚسهِ ؾٝٗا غنبع١ سهناّ. اْظنط: )ؾنٗاب اينسٜٔ أمحنس ايٓنٜٛطٟ:       

 (.205، 137، ص27ّ، دن2004ْٗا١ٜ ا٭ضب يف ؾٕٓٛ ا٭زب، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،ايطبع١ ا٭ٚ ، 

ىلضبننننٌ: بايهػننننط ثننننِ ايػننننهٕٛ ٚبننننا٤ َٛسننننس٠ َهػننننٛض٠ ٫ّٚ، بننننٛظٕ ىلةننننس، ٚايطبننننٌ ضننننطب َننننٔ ايؿننننذط،ٚتعس َننننٔ أعُنننناٍ املٛصننننٌ.             - 2

 (.138، 137،ص1)ٜاقٛت:َعذِ،دن

س٠ ب٬ز َٓٗنا املٛصنٌ   اؾعٜط٠: ٖٞ اؾعٜط٠ ايؿطات١ٝ، ٖٚٞ ْػب١ ىل  اؾعٜط٠ ايٛاقع١ بني ب٬ز زد١ً ٚايؿطات، ٚىلمنا قٌٝ هلا دعٜط٠ هلصا، ٚؾٝٗا ع - 3

 (.141ّ، ص1997ٖن/1418ٚسطإ ٚايطق١ ٚغريٖا. )قُس بٔ خًٝؿ١ ايتُُٝٞ: َكاي١ ايتعطٌٝ ٚاؾعس بٔ زضِٖ، ْؿط أضٛا٤ ايػًـ، ايطٜاض، 

 .234 -233ابٔ ايعربٟ:تاضٜذ كصط ايسٍٚ، 86،ص13، ابٔ نجري:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،دن360 -359،ص12،  ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 4

غٝاخ ايسٜٔ بٔ ع٤٬ ايسٜٔ خنٛاضظّ ؾناٙ بنٔ أضغن٬ٕ بنٔ أطنط ابنٔ قُنس بنٔ ٜٛغنتهني. اْظط:)عبنس اؿنٞ أمحنس بنٔ قُنس اؿٓبًنٞ: ؾنصضات                   - 5

 (.324، ص4ٖن، دن1351ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، َهتب١ ايكسغٞ، ايكاٖط٠، 

 .174،ص3ؿسا٤: املدتصط، دن، أبٛ اي200، 199، 110، 109، 99، 24ابٔ ايػٛطٞ: اؿٛازخ اؾاَع١، ص  - 6

 .221-220،ص13، ابٔ نجري:ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، دن431-429، ص2، م 1اْظط: املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن - 7
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(، اينصٟ استنٌ بن٬ز ايؿناّ     1ّ، ىل  إٔ ظٗط تُٝٛضيٓو)1220ٖن/717: ؾاغتُط ؾٝٗا اهلس٤ٚ َٔ غ١ٓ املطس١ً ايطابع١أَا 

 ّ.1400ٖن/803غ١ٓ 

قاّ بعت ًَٛى املػٍٛ خ٬ٍ ٖصٙ املطاسٌ بطًب اهلس١ْ ٚايصًا َ  املػًُني، نُا اعتٓل بعنت ًَنٛنِٗ اإلغن٬ّ،    

 (2ٚسػٔ ىلغ٬َِٗ، ٚنؿٛا ا٭ش٣ عٔ املػًُني، ٚاَتٓعٛا عٔ َٗامج١ زٜاض ايؿاّ.)

 طاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ:اٯثاض اؿضابعا : 

 -املهتبات ٚايهتب -ايصٓاع ٚأضباب اؿطف -ايكِٝ ٚا٭خ٬م -ايػهإ -)ع٢ً املسٕ ٚايعُطإ

 ايتذاض٠ ٚا٫قتصاز( -ايعًُا٤

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً املسٕ ٚايعُطإ:  -أ

ّ نننجريا  َننٔ املننسٕ اإلغنن١َٝ٬ ايهننرب٣ يف ؾننطم ايعننامل        1220ٖننن/ 617 ظسؿٗننِ ايننصٟ بننسأ غنن١ٓ     ادتنناح املػننٍٛ يف  

اإلغنن٬َٞ، ٚأعًُننٛا ؾٝٗننا أغننباب ايتدطٜننب ٚايتننسَري، ٚنننإ ملننا ؾعًننٛٙ ؾٝٗننا صننس٣ عُٝننل َننٔ اؿننعٕ يف ْؿننٛؽ          

ايهتابن١ ٚتػنذٌٝ   املػًُني، ٚقنس عنرب عنٔ شينو ابنٔ ا٭ثنري يف سسٜجن٘ عنٔ ايػنعٚ املػنٛيٞ، ؾكنس بنني أْن٘ أعنطض عنٔ                

ا٭سساخ املتعًك١ بايػعٚ عس٠ غٓني ٭ٕ يف شيو ايتػذٌٝ ْعٝا  يإلغ٬ّ ٚاملػًُني، ٚمت٢ٓ يٛ مل تًسٙ أَن٘، أٚ ينٛ َنات    

(،ٚقس ٚصـ ايبعت أثط ٖصا ايػنعٚ عًن٢ املنسٕ اإلغن١َٝ٬ ؾكناٍ:      3قبٌ شيو اؿسخ ايصٟ مل تعطف ايبؿط١ٜ ي٘ َج٬ٝ)

 (4غًبٛا ٚشٖبٛا".)"دا٤ٚا ٚخطبٛا، ٚسطقٛا ٚقتًٛا، ٚ

(، ٚقنس  5قاّ ايتتاض خ٬ٍ غعِٖٚ ٖصا بتسَري ايؿذط ٚاؿذط ٚايبؿط يف املٓاطل اييت استًٖٛا َٔ ايعنامل اإلغن٬َٞ)   

زَننطٚا املننسٕ ٚاسننس٠ تًننٛ ا٭خننط٣، ؾًُننا زخًننٛا ىل  غنناض٣ أَننطٚا أًٖننٗا "بنناـطٚز َننٔ ايبًننس، ؾدطدننٛا فننطزٜٔ َننٔ    

ِِ، يٝؼ َ  أسس َِٓٗ غري ثٝاب –٘ اييت عًٝن٘، ٚزخنٌ ايهؿناض ايبًنس ؾٓٗبنٛٙ، ٚقتًنٛا َنٔ ٚدنسٚا ؾٝن٘، ٚأسنا            أَٛاهل

                                                           
تُٝٛضيٓو: ٖٛ أسس أسؿاز دٓهٝع خإ، ىل٫ اْ٘ مل ٜهٔ ٜٓشسض َٔ غ٬يت٘ بؿهٌ َباؾط، يصيو مل ٜهٔ ي٘ أٟ ْصٝب َٔ ايٛصٍٛ ىل  غنس٠   - 1

ع َنٔ خن٬ٍ قسضاتن٘ ايؿدصن١ٝ  ٚسٓهتن٘ ايكٜٛن١ إٔ ٜبػنط ْؿنٛشٙ عًن٢ املػنٍٛ، ٚبعنسٖا اغنتطاع إٔ ٜتػًنب عًن٢ ننٌ املًنٛى                 اؿهِ، ىل٫ أْ٘ اغتطا

َؿنناضم،  ٚا٭َنطا٤ املعنازٜٔ ين٘، ٚاغنتطاع ىلْؿننا٤ اإلَرباطٛضٜن١ املػٛيٝن١ يف ننٌ آغننٝا ىل  سنسٚز أٚضبنا ٚأؾطٜكٝنا. اْظننط: )غناٖط ضاؾن : تُٝٛضيٓنو، زاض             

 (.34 -23، 3ّ، ص2010 ، ايكاٖط٠، ايطبع١ ا٭ٚ

 .245، ص1، م2، دن574 -553، ص2، م1املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن - 2

 .358، ص12ابٔ ا٭ثري:ايهاٌَ، دن - 3

بننطإٚ، ازٚاضز دطاْؿٝننٌ: تنناضٜذ ا٭زب يف ىلٜننطإ َننٔ ايؿطزٚغننٞ ىل  ايػننعسٟ، تطمجنن١: ىلبننطاِٖٝ أَننني ايؿننٛاضبٞ، َطبعنن١ ايػننعاز٠، ايكنناٖط٠،          - 4

 .21ّ، ص1945

5 -  ٚ اينيت ْتذنت   عٔ اٯثاض ايتسَري١ٜ  اييت خًؿٗا املػٍٛ يف ب٬ز املػًُني اْظط ايطغاي١ اييت  ٚدٗٗا ٜاقٛت ىل  ايكؿطٞ ؾطح بٗا ٭ثاض اييت ؾناٖسٖا 

، ْتذت عٔ ايػعٚ املػٛيٞ  يف: ابٔ خًهإ، أمحس بٔ قُس بٔ أبٞ بهط: ٚؾٝنات ا٭عٝنإ ٚأْبنا٤ أبٓنا٤ ايعَنإ، ؼكٝنل: ىلسػنإ عبناؽ، زاض صنازض         

 .137-129، ص6ّ، دن1990بريٚت، طبع١ 
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باملػًُني، ؾأَط أصشاب٘ إٔ ٜكتػُِٖٛ، ؾاقتػُِٖٛ ٚنإ َٜٛا  عظُٝا  َٔ نجط٠ ايبها٤، َٔ   -دٓهٝع خإ

 (1ايطداٍ ٚايٓػا٤ أٜطا، ٚأصبشت غاض٣ خا١ٜٚ ع٢ً عطٚؾٗا، نإٔ مل تػٔ با٭َؼ...".)

املػٍٛ ملا زخًٖٛا اضتهبٛا " َنٔ ايكتنٌ ٚايػنيب ٚايؿػناز، ٚزخًنٛا ايبًنس ؾٓٗبنٛا َنا ؾٝن٘، ٚأسطقنٛا           ٚأَا مسطقٓس ؾلٕ 

 (2اؾاَ ، ٚتطنٛا باقٞ ايبًس ع٢ً ساي٘".)

ٚاغننتدسّ املػننٍٛ ْؿننؼ أغننايٝبِٗ يف نننٌ املننسٕ ايننيت استًٖٛننا غننٛا٤ َغننًاِ أًٖننٗا ٔغننًُا  أٚ زخًننٗا املػننٍٛ سطبننا ، ؾؿننٞ  

ّ، قتًٛا نٌ غهاْٗا، َٚٔ ؾط ىل  املػذس اؾاَ  ؿكٛا بِٗ ؾكتًنِٖٛ  1220ٖن/617ٍ غ١ٓ مسطقٓس ملا زخًٗا املػٛ

(، أَنا َسٜٓن١ باَٝنإ ؾكنس     4)(، ٚيف صؿط َٔ ْؿنؼ ايعناّ اغنتٛ  املػنٍٛ عًن٢ َسٜٓن١ دٓنس ْٚٗبٖٛنا        3ٚأسطقٛا اؾاَ )

َنٔ ايكطنا٤ ستن٢ عًن٢ ا٭غنط٣،       أٚغٌ املػٍٛ ؾٝٗا بايكتٌ ٚايتسَري، ؾكطضٚا بططٚض٠ عسّ اإلبكا٤ ع٢ً ؾٞ، بٌ ٫ بس

 (5)ْتٝذ١ ملكتٌ سؿٝس دٓهٝع خإ )تُٝٛدني ابٔ دػتاٟ(.

ٚناْت ايهاضث١ ايهرب٣ ع٢ً املػًُني يف غكٛ  بػساز عاص١ُ اـ٬ؾ١، ؾكس اغتباسٖٛا، ْٚٗبٛا نٌ َا ؾٝٗا،  

ٚصنـ ايؿنعطا٤ َنا سنٌ     (، ٚقنس  6ثِ ُأسطم َعظِ بػساز، ٚداَ  اـًٝؿن١ َٚنا هناٚضٙ، ٚاغنتٛ  اـنطاب عًن٢ ايبًنس)       

ببػساز َٔ ْهب١ ع٢ً ٜس املػٍٛ، ٚضغِ إٔ َا سٌ بٗا قس ٜهٕٛ َؿابٗا  ملسٕ نجري٠ يف ب٬ز املػًُني، ىل٫ إٔ َا َٝع 

(، َٚنٔ  7اؿعٕ عًٝٗا أْٗا عاص١ُ اـ٬ؾ١ اإلغ١َٝ٬، ٚؾٝٗا خًٝؿ١ املػًُني، يصيو نجط ضثا٤ ايؿعطا٤ هلا ٚ٭ًٖنٗا) 

 شيو قٍٛ أسس ايؿعطا٤:

 ٌ ايسَ  عٔ بػساز أخبنننناض     ؾُا ٚقٛؾو ٚا٭سباب قس غاضٚايػا٥

 (8ٜا ظا٥طٜٔ ىل  ايعٚضا٤ ٫ تؿسٚا     ؾُا بصاى اؿ٢ُ ٚايساض زَّننننناض.)

 ٜٚكٍٛ آخط: 

 ٜا ْاض قًيب َٔ ْاض ؿطب ٚغ٢     ُؾٓبت عًٝ٘ ٚٚايف ايطب  ىلعصاض

 (9٘ ظْنننننناض.)ع٬ ايصًٝب ع٢ً أع٢ً َٓابطٖا     ٚقاّ با٭َط َٔ وٜٛ

                                                           
 .367-366، ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 1

 .368، ص12ابٔ ٭ثري:املصسض ايػابل، دن - 2

 .124ّ، ص1986ايػٝس ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، بريٚت،  - 3

 .124، ايباظ ايعطٜ : املصسض ايػابل، ص114ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 4

 .134، 133ايباظ ايعطٜ : املصسض ايػابل، ص - 5

 .330ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١، ص - 6

 .53، ص7ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 7

 .271، ص5،ابٔ ايعُاز اؿٓبًٞ: ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، دن52-51، ص7ابٔ تػطٟ بطزٟ: ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 8

 .52، ص7:املصسض ايػابل، دنابٔ تػطٟ بطزٟ - 9



 

464 
 

  2015ديسمبر  –يوليو  المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 الوجيه حسن قايد محمد. د األثر احلضاري لمغزو املغولي لممشرق اإلسالمي

ّ، َٚن  أْٗنِ   1260ٖنن/ 658َٚٔ املسٕ اييت تعطضت يًتدطٜب ٚاهلسّ َٔ املػٍٛ َس١ٜٓ سًب اييت زخًتٗا دٝٛؾِٗ غ١ٓ 

ؾتشٖٛنا با٭َننإ، ىل٫ أْٗننِ "غننسضٚا بأًٖننٗا، ٚقتًننٛا َننِٓٗ خًكنا  ٫ ٜعًُٗننِ ىل٫ اهلل عننع ٚدننٌ، ْٚٗبننٛا ا٭َننٛاٍ، ٚغننبٛا    

ب ممننا دننط٣ عًنن٢ أٖننٌ بػننساز، ؾذاغننٛا خنن٬ٍ ايننسٜاض، ٚدعًننٛا أعننع٠ أًٖننٗا     ايٓػننا٤ ٚا٭طؿنناٍ، ٚدننط٣ عًننِٝٗ قطٜنن  

 (1أشي١...".)

ٜٚصنط ابٔ ايٛضزٟ بعت مما اضتهب٘ املػٍٛ يف سًنب ؾٝكنٍٛ: "سًبنت ايعٝنٕٛ َا٤ٖنا عًن٢ سًنب، ٚغنهبت اؾؿنٕٛ          

        ٚ ايكصنٛض... ٚضؾعنت   زَا٤ٖا َٔ ايصبب، ٚايتـ عًٝٗا اـتنٌ ٚا٫ختتناٍ، ٚاستنـ بٗنا ايكتنٌ ٚايٛبناٍ.. ٚؽطٜنب اينسٚض 

 (.2ايصًبإ ع٢ً املػادس، ٚٚضعت ا٭زٜإ ٚاملعابس ست٢ به٢ ع٢ً ايٛدٛز اؾًُس")

تعطضت زَؿل يهجري َٔ اـطاب ٚايتنسَري ٚشينو بعنس اغنت٥٬ِٝٗ عًن٢ سًنب،        -1260ّٖن/658-ٚيف ْؿؼ ايعاّ

ب ٫ٖٛننٛ أَاْنا  ٭ٖنٌ ايبًنس،     ؾأخصٚا املس١ٜٓ َٔ غري مماْع١ ٫ٚ َساؾع١، بٌ تًكاِٖ نباضٖا بايرتسٝنب، ٚقنس نتن   

ؾكط٨ باملٝسإ ا٭خطط، ْٚٛزٟ ب٘ يف ايبًس، ؾأَٔ ايٓاؽ ع٢ً ٚدٌ َٔ ايػسض، نُا ؾعٌ بأٖنٌ سًنب، ٖنصا ٚايكًعن١     

(، ٚغنًُت ايكًعن١، ؾدطبٖٛنا ٖٚنسَٛا بطٚدٗنا،      3ممتٓع١ َػتٛض٠، ٚيف أعايٝٗنا املٓذٓٝنل َٓصنٛب١، ٚاؿناٍ ؾنسٜس٠")     

 (4ايكًع١ ؾس٠ عظ١ُٝ".) "ٚدط٣ ع٢ً أٌٖ زَؿل بػبب عصٝإ

ّ يًب٤٬ ٚايتسَري َط٠ أخط٣ ع٢ً ٜس املػٍٛ، ٚشيو بعنس إٔ اْتصنطٚا عًن٢    1299ٖن/699نُا تعطضت  زَؿل يف غ١ٓ 

املػننًُني يف ٚازٟ اـعْننساض، ٚاَتٓعننت عًننِٝٗ قًعتٗننا، ٚدننطت يف زَؿننل َصننازضات، ٚمجعننت ا٭َننٛاٍ َننٔ أًٖننٗا،     

 (5ا نجري َٔ املػادس ٚاملساضؽ، ٚعِ ايٓٗب.)ٚاضتؿعت ا٭غعاض، ٚعِ ايػ٤٬، ٚاسرتم ؾٝٗ

ّ ٖادِ املػٍٛ سًنب َنط٠ أخنط٣ بكٝناز٠ تُٝٛضيٓنو، ٚساصنطٖٚا ٚاؾنتس اؿصناض سٝنح  دنطت           1400ٖن/803ٚيف غ١ٓ 

(، 6"سطٚب نجري٠ َٚٓاٚؾات بايٓؿاب ٚايٓؿٛ  ٚاملهاسٌ، ٚضننب أٖنٌ سًنب أغنٛاض املسٜٓن١، ٚقناتًٛا أؾنس قتناٍ")        

از٠ املُايٝننو ؾننأ نننجري َننٔ أٖننٌ سًننب ىل  ايكًعنن١، ٚاقننتشِ عػننانط تُٝٛضيٓننو املسٜٓنن١، ٚملننا اْٗننعّ دٓننس ايؿنناّ بكٝنن

ٚاغتدسَٛا نٌ ٚغا٥ٌ ايعٓـ ٚايتدطٜب، "ٚأؾعًٛا ؾٝٗا ايٓاض، ٚأخصٚا يف ا٭غط ٚايٓٗب ٚايكتٌ، ؾٗطب غا٥ط ْػنا٤  

ؿباٍ أغنط٣، ثنِ ٚضنعٛا    ايبًس ٚا٭طؿاٍ ىل  داَ  سًب، ٚبك١ٝ املػادس، ؾُاٍ أصشاب تُٝٛض عًٝٗٔ، ٚضبطٖٛٔ با

ايػٝـ يف ا٭طؿناٍ، ؾكتًنِٖٛ بأغنطِٖ، ٚؾنطعٛا يف تًنو ا٭ؾعناٍ ايكبٝشن١ عًن٢ عنازتِٗ... ٖنصا ٚايكًعن١ يف أؾنس َنا              

                                                           
 .76، ص7، ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن218، ص13ابٔ نجري: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،دن - 1

، 2ّ،  دننن1970ابننٔ ايننٛضزٟ، غننطاز ايننسٜٔ عُننط بننٔ َظؿننط: تتُنن١ املدتصننط يف أخبنناض ايبؿننط، ؼكٝننل: أمحننس ضؾعننت ايبننسضاٟٚ، زاض املعطؾنن١،          - 2

 .309-308ص

 .219، ص13سا١ٜ، دنابٔ نجري:ايب - 3

 .203، ص3أبٛ ايؿسا٤: املدتصط، دن - 4

 .10-8، ص14ابٔ نجري: ايبسا١ٜ، دن - 5

 .222، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 6
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(، 1ٜهٕٛ َٔ اؿصاض ٚايكتاٍ، ٚقس ْكبٗا عػهط تُٝٛض َٔ عنس٠ أَنانٔ، ٚضزّ خٓنسقٗا، ٚمل ٜبنل ىل٫ إٔ ت٪خنص")     

غط٣، ٚأخصت اؾٛاٖط ٚا٭َنٛاٍ غُٓٝن١ يتُٝٛضيٓنو ٚدٓنسٙ، "ؾؿطقٗنا      ٚملا غكطت بٝس عػهط تُٝٛض أخصت ايٓػا٤ أ

عًنن٢ أَطا٥نن٘ ٚاملكننطبني ىليٝنن٘، ٚاغننتُط ايٓٗننب ٚايػننيب ٚايكتننٌ عًننب يف نننٌ ٜننّٛ، َنن  قطنن  ا٭ؾننذاض ٖٚننسّ ايبٝننٛت    

(، يننصيو أصننبشت َسٜٓنن١ سًننب "خايٝنن١ َننٔ غننهاْٗا ٚأْٝػننٗا، قننس خطبننت ٚتعطًننت َننٔ اٯشإ     2ٚىلسننطام املػننادس")

 (3، ٚأصبشت خطابا  ٜبابا ، َظ١ًُ باؿطٜل، َٛسؿ١ قؿطا، ٫ ٜأٜٚٗا ىل٫ ايبّٛ ٚايطخِ".)ٚايصًٛات

ّ، ٚايتك٢ ؾٝٗا بعػانط املًو ايٓاصط ؾطز 1400ٖن/803ٚملا ؾطؽ تُٝٛضيٓو َٔ سًب تٛد٘ ىل  زَؿل يف ْؿؼ ايعاّ  

ُٛضيٓنو ٚدٓنٛزٙ، ؾطًنب ايصنًا     (، ٚصنُس املُايٝنو يف ٚدن٘ تٝ   5(،عٓس ىلسس٣ قط٣ زَؿل ٜكاٍ هلا قطٓنا) 4بٔ بطقٛم)

َطاضا  ؾطؾت املُايٝو شيو، ىل٫ إٔ ا٫خت٬ف غنطعإ َنا زب ىل  صنؿٛف املُايٝنو، ؾاْػنشب عنسز َنِٓٗ ىل  َصنط         

(، ٚقنس أز٣ شينو ىل  دعنٌ زَؿنل "أنًن١      6تاضنني ايباقني ي٬ٝقٛا َصريِٖ "ٚتطننٛا أَنط تُٝنٛض ننإٔ مل ٜهنٔ")     

 (7ٚأعُطٖا.)يتُٝٛض، ٚناْت ّٜٛ شاى أسػٔ َسٕ ايسْٝا 

ؾبعس إٔ اغنتٛؾ٢ أَنطا٤ تُٝنٛض َنا ٜطٜنسٕٚ َنٔ أٖنٌ زَؿنل، غنًُٖٛا ٭تبناعِٗ، ؾنسخًٖٛا "َٚعٗنِ ايػنٝٛف َػنًٛي١               

 ( 8َؿٗٛض٠، ِٖٚ َؿا٠ ؾٓٗبٛا َا قسضٚا عًٝ٘ َٔ آ٫ت ايسٚض ٚغريٖا".)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً املهتبات ٚايهتب: -ب

دتًؿ١ ؾكس تعطضت يًشطم ٚايتنسَري، ؾُسٜٓن١ َنطٚ ناْنت َؿنٗٛض٠ بهجنط٠ املهتبنات ايعاخنط٠         أَا بايٓػب١ يًعًّٛ امل

(، ٚبػساز "أسطقت نتب ايعًنِ اينيت ناْنت بٗنا َنٔ غنا٥ط       9بايهتب، ٚنجط٠ املساضؽ  ٚايعًُا٤ ٚايهتَّاب ٚا٭زبا٤)

، َٚنٔ لنا ؾنط َٓٗنا ىل  ايؿناّ      (،نُا قتٌ آ٫ف َٔ ايعًُا٤ ٚايؿنعطا٤ 10ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ، ٚاييت َا ناْت يف ايسْٝا")

                                                           
، 221-220، ص9، ابٔ ا٭ثنري: ايهاٌَ،دنن  1033، ص3، م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن224-223، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 1

ّ، 1970ايصرييف، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ زاٚز اؾٖٛطٟ:ْع١ٖ ايٓؿٛؽ ٚا٭بنسإ يف تنٛاضٜذ ايعَنإ، ؼكٝنل: سػنٔ سنبـ، ٚظاض٠ ايجكاؾن١، ايكناٖط٠،         ابٔ 

 .76-75، ص2دن

 .225-224، 12ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 2

 .225، ص12املصسض ايػابل، دن - 3

 .108، ص7اؿٓبًٞ:ؾصضات ايصٖب، دنٖن، اْظط: )بٔ ايعُاز 815ٖن، ٚقتٌ غ١ٓ 791ٚيس غ١ٓ  - 4

 .374، ص4ٜاقٛت: َعذِ،دن - 5

 .235، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 6

 .237، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 7

 .1051، ص3، م3، املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن245-244، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 8

 .130، ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص131ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 9

 .51،ص7ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 10
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َٚصط ٚغريُٖا َٔ ايبكاع، ٚأسطقت املهتبات، ٚخطبت املساضؽ ٚاملعاٖس، ٚقطٞ ع٢ً اٯثاض اإلغ١َٝ٬ اينيت َتٔعنَب   

 (1ايؿٓإْٛ املػًُٕٛ يف ىلبساعٗا، نٌ ٖصا ايرتاخ اجملٝس، أصبا يف ايرتاب أثطا  بعس عني.)

ؿنل بعنس إٔ ْٗبٖٛنا ٚقتًنٛا َنٔ ؾٝٗنا ثنِ أؾنعًٛا "ايٓناض يف املٓناظٍ ٚاينسٚض            قاّ تُٝٛضيٓو َٚٔ َع٘ َٔ املػٍٛ بلسطام زَ

ٚاملػادس، ٚنإ ّٜٛ عاصـ اينطٜا، ؾعنِ اؿطٜنل مجٝن  ايبًنس، ستن٢ صناض هلٝنب ايٓناض ٜهناز ٜطتؿن  ىل  ايػنُا٤،             

ؿطٜنل،  (، ستن٢ "اسرتقنت نًنٗا، ٚغنكطت غنكٛف دناَ  بن  أَٝن١ َنٔ ا         2ٚعًُت ايٓاض يف ايبًس ث٬ث١ أٜاّ بًٝايٝٗا")

ٚظايت أبٛاب٘، ٚتؿطط ضخاَ٘، ٚمل ٜبل غري دسضٙ قا١ُ٥، ٚشٖب َػادس زَؿل ٚزٚضٖا ٚمحاَاتٗنا، ٚصناضت أطن٫٬    

 (3باي١ٝ، ٚضغَٛا  خاي١ٝ.)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايػهإ:  -دن

ط ٚاؿذننط ٚايؿنذط(، ؾؿنٞ نننٌ   اغنتدسّ املػنٍٛ نننٌ أْنٛاع اينسَاض ٚاـننطاب يف ايبًنسإ اينيت زخًٖٛننا )غنٛا٤ يًبؿن        

َهننإ زخًننٛٙ نننإ ايػننهإ ٜػنناقٕٛ بأعننساز ضنند١ُ ملػنناعستِٗ يف سصنناض املننسٕ اؿصنن١ٓٝ، ٚعٓننس َٗامجنن١            

ا٫غتشهاَات ؾٝٗا اعتاز املػٍٛ ع٢ً إٔ ٜػٛقٛا أَاَِٗ أٚي٦و ايتعػا٤، ست٢ ٜنسض٩ٚا عنِٓٗ َنا ُٜٓٗنط َنٔ ايػنٗاّ،       

طِٖ، ٚيف بعنت ا٭سنٛاٍ ٜكَٛنٕٛ بتٛظٜن  ا٭عن٬ّ املػٛيٝن١ عًنِٝٗ،        َٚٔ أدٌ ميٗسٚا ايططٜل يًذٝـ ايصٟ ٜػري يف ىلثن 

 (، ٚبصيو ٜهٕٛ املػٍٛ قس اغتدسَٛا ايػهإ نسضٚع بؿط4.١ٜست٢ ٜظٔ ايعسٚ إٔ عسز اؾٝـ املػٛيٞ نبريا )

اضتهب املػٍٛ يف غاض٣  َٔ ايؿظا٥  يف ايٓػا٤ ايعظِٝ، ٚايٓاؽ ٜٓظطٕٚ ٜٚبهنٕٛ، ٫ٚ ٜػنتطٝعٕٛ إٔ ٜنسؾعٛا عنٔ     

(، َٚٔ بكنٞ سٝنا  ُأدنرب عًن٢ ايطسٝنٌ ٚإٔ ٫      5ْؿػِٗ ؾ٦ٝا  مما ْعٍ بِٗ، ؾُِٓٗ َٔ مل ٜطض بصيو، ٚاختاض املٛت...")أ

(، أَننا يف مسطقٓننس ؾكننس 6وننتؿظ َننٔ أ٬َننن٘ ىل٫ َننا ٜطتسٜنن٘ َننٔ ٬َبننؼ، َٚننٔ خننايـ ٖننصٙ ا٭ٚاَننط تعننطض يًكتننٌ) 

 (7ٚقتًٛا َٔ مل ٜصًا يًػيب".)اؾتطٛا ا٭بهاض، ٚعصبٛا ايٓاؽ بأْٛاع ايعصاب يف طًب املاٍ، 

(، زٕٚ ايكت٢ً، أَا يف َس١ٜٓ ْػا اييت اغنتطاع ساَٝتٗنا قتنٌ    8ٚبًؼ ا٭غط٣ زٕٚ ايكت٢ً يف بًذ ٚايطايكإ غبعني أيؿا )

أسس قٛاز )طػاداض ْٜٛإ(،ظٚز اب١ٓ دٓهٝع خنإ، ؾًُنا غنكطت املسٜٓن١ اْنتكِ املػنٍٛ َٓٗنا ؾنط اْتكناّ سٝنح غناقٛا            

ضا٤ ايبػنناتني...نأِْٗ قطعننإ ايطننا١ْٝ تػننٛقٗا ايطعننا٠ .. ىل  إٔ سؿننطِٖٚ ىل  شيننو ايؿطننا٤   ايػننهإ "ىل  ؾطننا٤ ٚ

                                                           
 .218ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 1

 .91-90، ص2، ابٔ ايصرييف: ْع١ٖ ايٓؿٛؽ،دن1051، ص3،م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن245، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 2

، 2، ابننٔ ايصرييف:املصننسض ايػابل،دننن 1051، ص3، م3، املكطٜعٟ:املصننسض ايػابل،دننن 245246، ص12ايػننابل، دننن ابننٔ تػننطٟ بطزٟ:املصننسض   - 3

 .92-91ص

 .123، 122ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 4

 .367-366، ص12ابٔ ا٭ثري: ايهاٌَ،دن - 5

 .123ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 6

 .368، ص12ابٔ ٭ثري:ايهاٌَ، دن - 7

 .130عطٜ : املػٍٛ،صايباظ اي - 8
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ايٛاغ  بايصػاض ٚايٓػا٤، ٚايطذٝر ٜؿل دًباب ايػُا٤، ٚايصٝاح ٜػس َٓاؾص اهلٛا٤، ثِ أَطٚا ايٓاؽ بنإٔ َُٜهتفُؿنٛا   

ايعنسا ٚأطعُنِٖٛ غنباع ا٭ضض ٚطٝنٛض      بعطِٗ بعطا  ؾؿعًٛا شيو خص٫ْا ، ..ثِ دا٤ٚا ىليِٝٗ بايكٛؽ ٚأضذعِٖٛ عًن٢ 

اهلٛا٤، ؾُٔ زَا٤ َػؿٛن١، ٚغنتٛض َٓٗٛنن١، ٚصنػاض عًن٢ ثنسٟ أَٗاتٗنا املكتٛين١ َرتٚنن١، ٚننإ عنس٠ َنٔ قتنٌ             

 (2(،نُا بًؼ عسز ايكت٢ً يف َطٚ غبعُا١٥ أيـ قتٌٝ.)1..غبعني أيؿا ")

   ٛ ض، قنطض املػنٍٛ ا٫ْتكناّ ين٘ َنٔ أًٖنٗا ؾتدًنٛا عنٔ         ٚملا قتٌ طػاداض ْٜٛإ ايكا٥س املػٛيٞ أثٓا٤ قاصنطت٘ ملسٜٓن١ ْٝػناب

ننٌ ايصننؿات اإلْػننا١ْٝ عٓننسَا غننًُت هلنِ، ؾكتًننٛا نننٌ َننٔ صننازؾِٗ َنٔ ضدنناٍ ْٚػننا٤ ٚأطؿنناٍ، ٚمل ٜرتنننٛا يف     

املسٜٓنن١ أثننطا  َننٔ آثنناض اؿٝننا٠، ثننِ عًُننٛا َننٔ ض٩ٚؽ ايكتًنن٢ أٖطاَننات عايٝنن١ يًطدنناٍ ٚايٓػننا٤ ٚا٭طؿنناٍ، ٚشيننو ستنن٢    

(، ٚملنا ثناضت َسٜٓن١ ٖنطا٠ عًن٢ سانُٗنا املػنٛيٞ،        3)ا أسس َٔ غٝٛؾِٗ بازعا٥ن٘ املنٛت بنني ايكتًن٢    ٜطُٓٛا إٔ ٫ ٜٓذٛ

(، سٝنح قنسض اينبعت بنإٔ     4)ؾتكسّ املػٍٛ ٚأبازٚا ايػهإ عٔ آخنطِٖ َنط٠ ٚاسنس٠، ٚخطبنٛا املسٜٓن١ ؽطٜبنا  ننا٬َ        

 قس ٜهٕٛ َبايؼ ؾٝ٘.(،ضغِ إٔ ٖصا ايطقِ 5)عسز قت٢ً ٖصٙ املس١ٜٓ ٚصٌ ىل  ًَٕٝٛ ْٚصـ َٔ ايكت٢ً

(، ٚيف 6ٚعٓسَا ٚصٌ املػٍٛ ىل  َطاغ١ قتًٛا َٔ أًٖٗا َا ػاٚظ اؿس ٚاإلسصا٤،ْٚٗبٛا نٌ َا ٚقعت عًٝن٘ أٜنسِٜٗ)  

 (7)ايهطز مل ٜػًِ َِٓٗ ىل٫ ايؿطٜس، سٝح بًؼ ايكت٢ً ث٬ثني أيؿا .

ٌ ايبًنس، َٚنٔ ايتذنأ ىلينِٝٗ َنٔ أٖننٌ      أَنا يف بػنساز ؾكنس"قتًٛا ايطدناٍ ٚايٓػنا٤ ٚايصنبٝإ ٚا٭طؿناٍ، ؾًنِ ٜبننل َنٔ أٖن          

(، ٚشيو بعس إٔ خسعٛا اـًٝؿ١ بنإٔ ٜٓنازٟ يف ايٓناؽ بليكنا٤ ايػن٬ح َكابنٌ إٔ ٜعطنِٖٛ ا٭َنإ،         8ايػٛاز ىل٫ ايكًٌٝ")

(، ٚقتًٛا عؿطات اٯ٫ف َٔ ايٓاؽ، ٜكٍٛ ابٔ ننجري: "ٚقنس   9)ؾًُا ؾعٌ شيو طًبٛا َِٓٗ اـطٚز ، ثِ قتًِٖٛ مجٝعا 

ن١ُٝ َٔ قتٌ ببػساز َٔ املػًُني يف ٖصٙ ايٛاقع١، ؾكٌٝ ةامنا١٥ أيـ، ٚقٌٝ أيـ ٚةامنا١٥ أيـ،  اختًـ ايٓاؽ يف

(، نُا إٔ املػٍٛ غبٛا ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ،ٚداغٛا خ٬ٍ اينسٜاض، ٚدعًنٛا أعنع٠    10ٚقٌٝ بًػت ايكت٢ً أيؿٞ أيـ ْػ١ُ")

                                                           
 .115-114ايٓػٟٛ: غري٠ د٬ٍ ايسٜٔ َٓهربتٞ، ص - 1

 .131ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 2

 .560بطإٚ: تاضٜذ ا٭زب يف ىلٜطإ َٔ ايؿطزٚغٞ ىل  ايػعسٟ، ص - 3

 .134ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 4

 .135ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 5

 .136ايعطٜ : املطد  ايػابل،ص - 6

 .136ايعطٜ : املطد  ايػابل،ص - 7

 .330ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١،ص - 8

 .264ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 9

 .202، ص13ابٔ نجري:ايبسا١ٜ، دن - 10
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سس ايؿظاعن١، سٝنح قناّ أسنس املػنٍٛ بكتنٌ أضبعنني         (، بٌ إٔ املػٍٛ ٚصًٛا يف ا٫غتٗتاض بكتٌ ا٭ْؿؼ1أٌٖ ايبًس أشي١)

 (2طؿ٬  يف بػساز ؾؿك١ َٓ٘ ٚضمح١ سني عًِ إٔ أَٗاتِٗ قتًٔ َٔ قبٌ.)

ّ زخٌ تُٝٛضيٓو سًب ٚؾعٌ بٗا ٚدٓسٙ ا٭ؾاعٌٝ، ؾبعس ايكتٌ ٚايتٓهٝنٌ ستن٢ يٮغنط٣ "صناض     1400ٖن/803ٚيف غ١ٓ 

غنري استؿناّ... ثنِ بنصيٛا ايػنٝـ يف عاَن١ سًنب ٚأدٓازٖنا         ا٭بهاض تؿتت َٔ غري تػرت، ٚاملدسضات ٜؿػل ؾٝٗٔ َٔ 

ست٢ اَتٮت اؾٛاَ  ٚايططقات بايكت٢ً.. ٚاغتُط ٖصا َٔ ضش٠ٛ ْٗاض ايػبت ىل  أثٓا٤ ّٜٛ ايج٬ثا٤، ضاب  عؿط ضبٝن   

(، َٔ ْؿؼ ايعاّ، ٚداؾت سًب ٚظٛاٖطٖا َٔ ايكت٢ً، عٝح صاضت ا٭ضض َِٓٗ ؾطاؾا، ٫ هس ايؿدص 3ا٭ٍٚ")

ا  ميؿٞ عًٝ٘، ىل٫ ٚؼت ضدًن٘ ضَن١ قتٝنٌ، ٚعُنٌ تُٝنٛض َنٔ ض٩ٚؽ املػنًُني َٓنا٥ط عنس٠ َطتؿعن١ َنٔ            ايؿدص َهاْ

ِٚض عؿطٜٔ شضاعا ، سػب َا ؾٝٗا َٔ ض٩ٚؽ ب  آزّ، ؾهنإ ظٜناز٠ عًن٢ عؿنطٜٔ أينـ       ا٭ضض مٛ عؿط٠ أشضع، يف َز

ل بننأمجعٗٔ، ٚغنناقٛا ا٭٫ٚز  (، ثننِ "غننبٛا ْػننا٤ زَؿنن  4ضأؽ، ٚملننا بٓٝننت دعًننت ايٛدننٛٙ بنناضظ٠ ٜطاٖننا َننٔ ميننط بٗننا")     

 (5ٚايطداٍ، ٚتطنٛا َٔ ايصػاض َٔ عُطٙ مخؼ غٓني ؾُا زْٚٗا، ٚغاقٛا اؾُٝ  َطبٛطني يف اؿباٍ".)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايكِٝ ٚا٭خ٬م: -ز

َننٔ ايٛضنن٤ٛ  نننإ املػننٍٛ يف بساٜنن١ أَننطِٖ ؾننعب َتدًننـ بننسا٥ٞ اؿطنناض٠ يننصيو نننإ دٓهٝننع خننإ ميٓنن  دٓننسٙ     

ٚا٫غتػاٍ، نُا ميٓ  ططٜك١ املػًُني يف شبا اؿٝٛإ، ملا يف شينو َنٔ كايؿن١ يًعنازات ٚايتكايٝنس املػٛيٝن١، ينصيو        

ناْٛا ٜٓؿطٕٚ َٔ اؿٝا٠ املػتكط٠، ٚميًٕٝٛ ىل  تسَري سطاض٠ املنسٕ، ؾٝكطنٛا عًن٢ ا٭ضاضنٞ ايعضاعٝن١، ٚوٛيٖٛنا       

(،يصيو قط٢ ع٢ً اؿطاض٠ ٚاملس١ْٝ اينيت اؾنتٗطت بٗنا غناض٣،     6)ٍ ا٭َطىل  بطاضٟ تتٓاغب َ  طبٝع١ سٝاتِٗ يف أٚ

( 7)سٝح ناْت قس بًػت ؾأْا  نبريا  يف شيو ٫ؾتػاٍ غهاْٗا بايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ املدتًؿن١، ؾأصنبشت أثنطا  بعنس عنني     

زٕٚ  (، نُنا أؾنعًٛا اينٓريإ يف مسطقٓنس    8)بٌ إٔ دٓهٝع خإ أَط بكتٌ نٌ َٔ عذع عٔ املؿٞ َنٔ أغنط٣ غناض٣   

َربض بعس إٔ اغتػًِ هلِ ايػهإ، ٚمجعٛا نٌ َا ؾٝٗا َٔ أَنٛاٍ ٚسٝٛاْنات، ٚأبناسٛا ايكتنٌ ايعناّ يف ايػنهإ،       

(، ىلَا نسضٚع بؿط١ٜ، 9)ٚمل ٜػتجٓٛا ىل٫ َٔ نإ شٚ سطؾ١ أٚ صٓع١ أٚ نإ صاؿا  ٫غتدساَ٘ يف اؾٝـ املػٛيٞ

                                                           
 .76، ص7ايعاٖط٠، دن ايٓذّٛابٔ تػطٟ بطزٟ:، 218، ص13دن املصسض ايػابل،ابٔ نجري: - 1

 .265، 264ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 2

، 221-220، ص9، ابٔ ا٭ثنري: ايهاٌَ،دنن  1033، ص3، م3، املكطٜعٟ: ايػًٛى،دن224-223، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 3

 .76-75، ص2، ابٔ ايصرييف:ْع١ٖ ايٓؿٛؽ دن221

 .225-224، 12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 4

 .1051، ص3، م3، املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن245-244، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 5

 .139ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 6

 .118ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 7

 .124ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 8

 .120، 119ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 9
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١ املػنٍٛ ٚقًن١ سطناضتِٗ ؾُٝنا قناَٛا بن٘ ضنس        بؿط١ٜ، أٚ إلٜٗاّ َٔ غٝٗامجِْٛٗ بهجط٠ عسزِٖ، نُنا ػًنت بطبطٜن   

غهإ َس١ٜٓ دطدا١ْٝ، عٓسَا سطُنٛا ايػنس اينصٟ ميٓن  َنا٤ دٝشنٕٛ عنٔ املسٜٓن١، ؾتٗنسَت ا٭بٓٝن١، ٚظنٌ َٛضن              

 (1)املس١ٜٓ ظَٓا  ط٬ٜٛ  َػُٛضا  باملا٤، ؾُٔ لا َٔ ايكتٌ غطم يف خطِ املا٤، أٚ ًٖو بني ا٭ْكاض.

١ َ  سهاّ املػًُني ايصٜٔ اننسعٛا بٛعنٛزِٖ، ؾػنًُٛا هلنِ، ؾكنس ظًنت ايػنًطا١ْ        نُا تعاًَٛا بططٜك١ ٫ أخ٬قٝ

(، َٚن   2)1233ّٖنن/ 630ّ، ست٢ ٚؾاتٗنا غن١ٓ   1220ٖن/617تطنإ خاتٕٛ أّ خٛاضظّ ؾاٙ أغري٠ يس٣ املػٍٛ َٔ غ١ٓ 

أضغٌ ي٘ يًُؿاٚض١ إٔ اـًٝؿ١ ايعباغٞ املػتعصِ ساٍٚ اغرتضا٤ ٫ٖٛنٛ آخط ا٭َط ملاا اؾتس اؿصاض ع٢ً بػساز ؾ

ايبططٜطى َانٝها يٝهٕٛ، يف قاٚي١ يًتٛغط ين٘ عٓنس زٚقنٛظ خناتٕٛ ظٚدن١ ٫ٖٛننٛ اينيت ناْنت عًن٢ ايسٜاْن١           

 (، مل تهٔ تِٓ عٔ أٟ داْب سطاضٟ يس٣ املػٍٛ.4)(، ىل٫ إٔ اـًٝؿ١ قتٌ ؾط قت3١ً)املػٝش١ٝ

س زب يف عظاّ بعت ا٭َنطا٤ ؾكنسَٛا اين٤٫ٛ    ّ، نإ ايطعب ق1259ٖن/657ٚعٓسَا تكسّ املػٍٛ ىل  ب٬ز ايؿاّ غ١ٓ 

ٚايطاع١ هل٫ٛنٛ، ىل٫ إٔ ايبعت َِٓٗ زاؾ  زؾاع ا٭بطاٍ عٔ بًسٙ ٚنإ َجا٫ يًطدٛي١ ٚايؿذاع١، َجنٌ َنا قناّ بن٘     

املًو ايهاٌَ )قُس بٔ املًو املظؿنط بنٔ ايعنازٍ أبنٞ بهنط بنٔ أٜنٛب(،أَري َٝاؾناضقني، سٝنح ظنٌ ٜكناّٚ اؿصناض             

ت املس١ٜٓ ٚمت ايكبت عًٝ٘ َٔ قبٌ املػٍٛ قتًٛٙ بؿهٌ َكعظ، ٫ٚ أخ٬قٞ، سٝح نناْٛا ٜكطعنٕٛ   ط٬ٜٛ، ٚملا غكط

ؿِ دػسٙ قطعا ، ثِ ٜسؾعْٛٗا ىل  ؾُ٘ ست٢ َات، ثِ قطعٛا ضأغ٘ ٚمحًٛٙ ع٢ً ضَا، ٚطاؾٛا ب٘ يف ايب٬ز ايػنٛض١ٜ  

املػننٍٛ عًنن٢ املٛصننٌ غنن١ٓ     (، ٚملننا غننٝطط 5)ايهننبري٠، ٜتكننسّ َٛنننب ضأغنن٘ َػٓننٕٛ ٚطبننايٕٛ، ثننِ عًننل يف زَؿننل       

ّ، ٚاغنتطاعٛا ايكنبت عًن٢ املًنو ايصنان،تؿٓٓٛا يف قتًن٘ بططٜكن١ بؿنع١ أٜطنا ، ؾكنس ٚضنعٛٙ سٝنا  يف             1262ٖن/660

زٖٔ ٚيباز، ٚأيكٛٙ يف ايؿُؼ ست٢ ؼٍٛ ايسٖٔ ىل  زٜسإ بعس أغبٛع، ؾؿطعت ايسٜنسإ تأننٌ دػنسٙ ستن٢ َنات      

ايصٟ مل ٜبًؼ َٔ ايعُط ث٬خ غٓٛات ؾكس ؾكٛٙ ْصؿني ع٢ً غناسٌ ْٗنط   ع٢ً تًو ايصٛض٠ ايبؿع١ بعس ؾٗط، أَا ابٓ٘ 

 (6زد١ً.)

أيعّ تُٝٛضيٓنو أٖنٌ زَؿنل بنسؾ  َنا تطنتن٘ ايعػنانط املصنط١ٜ َنٔ ايػن٬ح ٚا٭َنٛاٍ بعنس إٔ غنازضت املعطنن١ ىل                

ض٠ مبنا  َصط، ؾًُا ؾطؽ َٔ شيو ؾطم ساضات زَؿل ع٢ً أَطا٥٘ ٚقػِ ايبًس بِٝٓٗ، ؾكسّ ننٌ أَنري ٜطاينب ننٌ سنا     

ٜؿا٤ َٔ ا٭َٛاٍ، ٚملا مل ٜكسضٚا ع٢ً طًباتِٗ اغتدسَٛا َعِٗ نٌ ٚغا٥ٌ ايتعصٜب َنٔ ايطنطب ٚايعصنط ٚاإلسنطام     

                                                           
 .129ايعطٜ : املػٍٛ، ص - 1

 .125، 124ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 2

 .282ػابل،صايصٝاز: املطد  اي - 3

عٔ ططٜك١ قتٌ اـًٝؿ١ املػتعصِ اْظط: صربٟ عبس ايًطٝـ غًِٝ: ايصطاع ايػٝاغٞ ٚاملصٖيب بنني ايؿنٝع١ ٚايػن١ٓ يف عصنط غنٝطط٠ ىلًٜداْنات        - 4

 D Ohsson, Histoire des ، 234، 232ّ، ص1996املػنٍٛ يف ىلٜنطإ، ضغناي١ زنتنٛضاٙ، قػنِ ايتناضٜذ، نًٝن١ زاض ايعًنّٛ، داَعن١ ايكناٖط٠،           

Mongols Depuis Tehinguiz Khan Jusqu a Timour Bey ou Tames I-IV (Amster-dam 1852). III, P.242. 

 .293ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص - 5
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بايٓاض، ٚايتعًٝل َٓهٛغا، ٚغِ ا٭ْـ غطق١ ؾٝٗا تطاب ْاعِ ٚنًُا تنٓؿؼ َنٔ ُعنصفب بنصيو زخنٌ اينرتاب ىل  أْؿن٘        

ت ٚا٭٫ٚز، ٚقػُٛا عًن٢ أصنشاب ا٭َنطا٤ ٚساؾنٝتِٗ، ؾنطأ٣      ست٢ تهاز ْؿػ٘ تعٖل، ثِ قاَٛا بأخص ايٓػا٤ ٚايبٓا

 (1أٌٖ زَؿل َٔ ايعصاب َا مل ٜػُ  مبجً٘)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايصٓاع ٚأضباب اؿطف: -ٖن

سطص املػٍٛ ع٢ً اغتجٓا٤ َٔ ي٘ سطؾ١ أٚ صاسب صٓاع١ َٔ ايكتٌ اؾُاعٞ ايصٟ ناْٛا مياضغْٛ٘ ضس غهإ 

املدتًؿ١، ثِ ٜكَٕٛٛ بلضغاٍ ٖ٪٤٫ ىل  َٓػٛيٝا ي٬غتؿاز٠ َٔ خرباتِٗ املدتًؿ١، ٚنإ ٖصا ا٭َط َٔ ا٭غباب  املسٕ

اييت أزت ىل  تٓٛع استهاى املػٍٛ عطاضات عس٠ َٔ ايؿطم ٚايػطب، أٚ أٚاغط آغٝا، يتدتًط ٖصٙ اؿطاضات 

ٔ املػٍٛ ٜسضنٕٛ شيو، أٚ ٜػعٕٛ ىليٝ٘، ىلمنا َ  بعطٗا ٚيت٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ ىل  َعٜر سطاضٟ ضا٥ ، يهٔ مل ٜه

نإ دٌ ِٖ يف بسا١ٜ ا٭َط، ا٫غتؿاز٠ َٔ أصشاب اؿطف ٚايصٓاعات يف َٝسإ ايكتاٍ َٚػا٥ٌ اؿطب، يهٔ 

ايصٟ ٜعٓٝٓا ٖٓا َا صٓع٘ املػٍٛ َ  أصشاب اؿطف ٚايصٓاعات يف املسٕ اإلغ١َٝ٬، ؾعٓسَا زخًٛا ىل  غاض٣ 

(، نُا قاَٛا با٭َط ْؿػ٘ يف َس١ٜٓ 2)ٕ، َا عسا ايصٓاع ؾكس أضغًِٖٛ ىل  َٓػٛيٝاقاَٛا بكتٌ مجٝ  ايػها

(، ٫ٚ ٜعًِ بايتشسٜس نِ نإ عسز ٖ٪٤٫ ايصٓاع، 3)بٓانات، سٝح قتًٛا ايػهإ ٚمحًٛا َعِٗ أضباب ايصٓا٥ 

ؾٝصنط ايبعت إٔ  ٭ٕ ايطٚاٜات تتٓاقت ؾُٝا بٝٓٗا َا بني عؿطات اٯ٫ف يف بعت املسٕ، َٚا بني عس٠ ٦َات،

ايصٓاع ايصٜٔ أخصِٖ املػٍٛ َٔ َس١ٜٓ دطدا١ْٝ عاص١ُ خٛاضظّ ٚصٌ ىل  َا١٥ أيـ َٔ ايصٓاع ٚأضباب اؿطف، ثِ 

(، ٚيعٌ يف شيو ْٛع َٔ املبايػ١ يف ا٭ضقاّ يهٓٗا يف ايٓٗا١ٜ تسٍ ع٢ً سطص املػٍٛ 4ٚدِٖٗٛ ىل  املٓاطل ايؿطق١ٝ)

 صٓع١.ع٢ً ا٫غتؿاز٠ ممٔ  نإ ي٘ سطؾ١ أٚ 

اغتُط املػٍٛ يف اغتدساّ ٖصٙ ايػٝاغ١ َ  ايصٓاع،ؾؿٞ مسطقٓس مل ٜٓر َٔ ايكتٌ غ٣ٛ أصشاب اؿطف، سٝح 

أضبعُا١٥ َٔ ايصٓاع  400(، ٚيف َطٚ مل ٜٓر َٔ ايكتٌ غ٣ٛ 5أضغًٛا عسزا  نبريا  َٔ ايعُاٍ ٚايصٓاع ىل  َٓػٛيٝا)

اطل َٔ اإلباز٠، ؾكس نإ يٓكٌ ٖ٪٤٫ ايصٓاع ٚأضباب (، ٚضغِ َا تعطض ي٘ ايػهإ يف ٖصٙ امل6ٓٚأضباب اؿطف)

اؿطف ىل  ب٬ز ايؿطم ع٢ً ٜس املػٍٛ زٚض يف ْؿط اإلغ٬ّ يف تًو املٓاطل، ىل  داْب غبب آخط متجٌ يف تؿٛم 
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املػًُني يف اؾاْب ايتذاضٟ يف ؾطم آغٝا، مما أز٣ ىل  ٚصٍٛ اإلغ٬ّ ىل  ايبًسإ اييت نإ ٜٓؿط ؾٝا ايبٛشٜٕٛ 

 (1ْتِٗ.)زٜا

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ايػًب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً ايتذاض٠ ٚا٫قتصاز: -ٚ

تعطضت املسٕ اإلغ١َٝ٬ اييت زخًٗا املػٍٛ ٭ضطاض ػاض١ٜ ٚاقتصاز١ٜ بايػن١، ؾعٓنسَا زخًنٛا غناض٣ أَنطٚا ايػنهإ       

ٚننٌ َنا ؾٝٗنا، ٚقتًنٛا َنٔ      باـطٚز َنٔ املسٜٓن١ ٚينٝؼ َعٗنِ ىل٫ ٬َبػنِٗ، ثنِ زخًنٗا املػنٍٛ ْٚٗبنٛا اينسٚض ٚاملتنادط            

(، ٚيف َطٚ أخصٚا أضباب ا٭َٛاٍ ؾططبِٖٛ ٚعصبِٖٛ يف طًنب ا٭َنٛاٍ، ٚضمبنا َنات أسنسِٖ َنٔ ؾنس٠        2ٚدسٚٙ ؾٝٗا)

(، 4(، َٚٔ أدٌ املاٍ قاَٛا بٓنبـ قنرب ايػنًطإ غنٓذط ايػنًذٛقٞ ظٓنا  َنِٓٗ أْٗنِ غنٝذسٕٚ شٖبنا  ٚؾطن١)           3ايططب)

دًٗا ٜكّٛ املػٍٛ باغتدساّ نٌ أْٛاع ايتعصٜب يٮٖايٞ، ٚؾطضٛا عًِٝٗ َٚٔ أدٌ غٝاغ١ مج  املاٍ اييت نإ َٔ أ

 (5ايططا٥ب ايٓٛع١ٝ ايباٖظ١، هلصا ايػبب ثاض أٌٖ َس١ٜٓ ٖطا٠ ع٢ً سهِ املػٍٛ.)

مل تهٔ طبك١ ايتذاض ٚأضبناب ا٭َنٛاٍ ٚسنسٖا َنٔ ٜكنّٛ املػنٍٛ باغنتػ٬هلا َايٝنا ، بنٌ نناْٛا هُعنٕٛ أَنٛا٫  طا٥ًن١              

ايبًسإ اإلغ١َٝ٬ ٚايصٜٔ اَتاظٚا ظُ  أَٛاٍ طا١ً٥ يف ٖصٙ ايؿرت٠، ٚيصيو ملا زخٌ املػنٍٛ بػنساز   نصيو َٔ سهاّ 

ٚغٝططٚا عًٝٗا تٛد٘ ٫ٖٛنٛ ىل  قصط اـ٬ؾ١ يٝذس ؾٝ٘ ٖنٛ ٚقناز٠ دٓنسٙ ايعنسز ايهنبري َنٔ اجملنٖٛطات ٚاؿًنٞ         

َنا غنطق٘ َنٔ بػنساز ٚاينطّٚ ايػن٬دك١،       (، ٚملانا غنازض ٫ٖٛننٛ بػنساز محنٌ      6ٚايٓؿا٥ؼ ٚاملطصعات، ٚايصٖب ٚغريٙ)

(،ٚايهطز ٚا٭ضَٔ َٚٔ ق٬ع اإلمساع١ًٝٝ،ٚ ٚأضغنً٘ ىل  أشضبٝذنإ، سٝنح ؾنٝس     7)ٚدٛضدٝا، ٚأض١َٝٓٝ، ٚنطزغتإ

 (8)ي٘ قصط سصني يف ىلسس٣ دعض عري٠ أٚض١َٝ.

إٔ تننطنِٗ  ٚدننس أًٖننٗا أْٗننِ غننٝٛادْٗٛ٘ مبؿننطزِٖ بعننس   1400ّٖننن/803ٚعٓننسَا تكننسّ تُٝٛضيٓننو ىل  زَؿننل غنن١ٓ    

املُايٝو َتٛدٗني ىل  َصط،  ٚنإ ايػبب يف ضدٛع غًطإ املُايٝو ىل  َصط ٚتنطى ايكتناٍ ضنس املػنٍٛ َنا ٚصنٌ       

(،عٓنسٖا قناّ أٖنٌ زَؿنل ؾنن "غًكنٛا أبنٛاب زَؿنل، ٚضنبنٛا          9ىليٝ٘ َٔ قٝاّ َ٪اَط٠ ضسٙ ٖٓاى يكًب ْظاّ اؿهنِ) 

ٚظسـ عًِٝٗ تُٝٛض بعػانطٙ، ؾكاتً٘ ايسَؿكٕٝٛ َٔ أع٢ً أغٛاض ايبًس، ْٚازٚا باؾٗاز، ؾتٗٝأ أٌٖ زَؿل يًكتاٍ، 

                                                           
1 - Huzayyin, S. A., Arabia and the Far East, Their Commercial and Cultural Relations in Graeco-Roman and 

Irano-Arabian Times. (Cairo 1942).PP.264-265.  

 .117ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،ص - 2

 .131ايعطٜ : املػٍٛ،ص - 3

 .131ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ،،ص - 4

5 - Howorth, History of the Mongols, Vol.I. P.133. 

 .265ضٜذ،صايصٝاز: املػٍٛ يف ايتا  - 6

7 - Rashid-Eidin, Histoire des Mongols de la Perse. Edit. Par M. Quatremere. (Paris 1833).tom.i. P.317. 

 .Rashid, OP.Cit، 278ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص - 8

 .1201، ص7، ابٔ خًسٕٚ: ايعرب، دن235، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 9
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(، ٚملا صعب ع٢ً تُٝٛضيٓو زخٍٛ زَؿل ؾأ ىل  اؿ١ًٝ ٚاملدازع١ 1ايػٛض أؾس قتاٍ، ٚضزِٖٚ عٔ ايػٛض ٚاـٓسم")

 (  2ٚاملدازع١ ٭ٌٖ زَؿل، ؾأعًٔ أْ٘ ٜطٜس ايصًا، ٚطًب َِٓٗ ىلضغاٍ ضدٌ َِٓٗ يٝشازث٘)

ى زَؿل َكابٌ زؾ  َا أٚدب٘ عًِٝٗ، "ٚناْت ٖصٙ عازت٘ ىلشا أخص َس١ٜٓ صًشا، ٚبعس ااازثات ٚاؾل تُٝٛض ع٢ً تط

(، ٚقنس بنصٍ أٖنٌ    3ىطز ىليٝ٘ أًٖٗا َٔ نٌ ْٛع َنٔ أْنٛاع املنأنٍٛ ٚاملؿنطٚب ٚاينسٚاب ٚامل٬بنؼ ٚايتشنـ، تػنع١")        

غتكٌ ٖنصا املبًنؼ   (، ٚيهٔ تُٝٛض ا4زَؿل نٌ اؾٗٛز َٔ أدٌ تٛؾري املبًؼ ايصٟ سسزٙ تُٝٛض ٚقسضٙ أيـ أيـ زٜٓاض)

(، ْٚتٝذ١ يصيو ْنعٍ  5ٚطًب عؿط٠ آ٫ف أيـ، ٚنإ َٔ ضُٔ ايٛؾس ايسَؿكٞ ايصٟ قابٌ تُٝٛض امل٪ضر ابٔ خًسٕٚ)

ْعٍ بايٓاؽ ب٤٬ عظِٝ، "ؾٓعٍ بايٓاؽ باغتدطاز ٖصا َِٓٗ ثاْٝا  ب٤٬ عظِٝ، ٚعٛقب  نجري َنِٓٗ بايطنطب، ؾػًنت    

  أضبعني زضُٖا ؾط١، ٚتعطًت ص٠٬ اؾُعن١ َنٔ زَؿنل، ؾًنِ تكنِ      ا٭غعاض، ٚعع ٚدٛز ا٭قٛات، ٚبًؼ املس ايكُا ىل

 (6بٗا مجع١ ىل٫ َطتني".)

اتب  تُٝٛض َ  أٌٖ زَؿل أغًٛب ايتعذٝع يٝصٜكِٗ أينٛإ ايعنصاب، ؾكنس اعتنرب املناٍ اينصٟ مجعنٛٙ ين٘ يًُنط٠ ايجاْٝن١ ٫           

، ٚقنس بكنٞ عًنٝهِ غنبع١ آ٫ف أينـ      ٜػاٟٚ َنا ٜطًبن٘ ٚقناٍ: "ٖنصا املناٍ عػنابٓا ىلمننا ٖنٛ ٜػنٟٛ ث٬ثن١ آ٫ف زٜٓناض           

 (7زٜٓاض".)

 ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً ايتأثري سطاضٜا  يف املػٍٛ:خاَػا : 

ٌِ أٟ سطاض٠ تصنط، ٚينصيو ؾكنس نناْٛا ٜعٝؿنٕٛ عًن٢       ملاؿطاض٠ ايبسا١ٝ٥ يًُػٍٛ:  -1 ٜهٔ يًُػٍٛ ايُطسَّ

عتربْنا إٔ هلنِ سطناض٠ يف ٖنصٙ املطسًن١      (، ٚينصيو ؾنلٕ ا  8أنٌ اؿٝٛاْات ايهط١ٜٗ املٝت١، ٜٚؿطبٕٛ سًٝنب ا٭ؾنطاؽ)  

(،يهٔ عٓسَا خطدٛا َٔ َػكط ضأغِٗ ٚادتاسٛا بًنسإ هلنا سطناض٠    9املبهط٠ ؾلْٗا غتهٕٛ سطاض٠ بسا١ٝ٥ قب١ًٝ)

عطٜكنن١ اعتُننسٚا عًنن٢ سطنناض٠ ٚأٖننٌ ٖننصٙ ايبًننسإ، ٚاغننتطاعٛا ىلخننطاز سطنناض٠ تكننرتٕ بنناؿهِ ايػٝاغننٞ يًُػننٍٛ،   

اؿطناضات تنأثطٚا ٚأثنطٚا بٗنا ٚمحًٖٛنا َعٗنِ، ٚمل ٜهنٔ هلنِ َنٔ اؿٓهن١           ؾهاْت سطاضتِٗ عباض٠ عٔ َعٜر َٔ 

ايػٝاغن١ٝ ٚاإلزاضٜنن١ يف ىلزاض٠ ا٭ضاضنٞ ايننيت ادتاسٖٛننا، ؾؿنٞ عٗننس ظعنُِٝٗ دٓهٝننع خننإ اعتُنسٚا عًنن٢ اٯٜػننٛضٜني      

                                                           
 .1046، ص3، م3، املكطٜعٟ: دن238، 12املصسض ايػابل، دنابٔ تػطٟ بطزٟ: - 1

 .238، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 2

 .1204،ص7، ابٔ خًسٕٚ: ايعرب، دن239، ص2ابٔ تػطٟ بطزٟ: املصسض ايػابل، دن - 3

 .1202، ص7، ابٔ خًسٕٚ: املصسض ايػابل، دن240، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 4

 .1204، ص7عٔ شيو اْظط: ابٔ خًسٕٚ:املصسض ايػابل، دن - 5

 .1048-1047، ص3، م3، املكطٜعٟ:ايػًٛى، دن242، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:ايٓذّٛ ايعاٖط٠، دن - 6

 .243، ص12ابٔ تػطٟ بطزٟ:املصسض ايػابل، دن - 7

 .235ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَٔ،ص - 8

َصننط ٚآثاضٖننا ايجكاؾٝنن١ ٚا٫دتُاعٝنن١ يف ايعصننط املًُننٛنٞ، فًنن١ املنن٪ضر، نًٝنن١ اٯزاب، داَعنن١    عًننٞ ايػننٝس قُننٛز: اهلذننطات املػٛيٝنن١ ىل   - 9

 .96ّ، ص1995، ٜٛيٝٛ 15ايكاٖط٠، ايعسز 



 

469 
 

  2015ديسمبر  –يوليو  المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 الوجيه حسن قايد محمد. د األثر احلضاري لمغزو املغولي لممشرق اإلسالمي

    ٝ  ـٚايؿننطؽ ٚايصنننٝٓٝني يف ايٓظننناّ اإلزاضٟ، ٚقننس بنننطظ َٓننن٘ ؾ٦نن١ َنننٔ ايهتبننن١ اٯٜػننٛضٜني املعنننطٚؾني باغنننِ ايبدؿننن

bakhshish(.1، ٚناْٛا ٜسٜٕٓٛ بايبٛش١ٜ) 

 اؿطاضات اييت تأثط بٗا املػٍٛ ٚمحًٖٛا َعِٗ: -2

 اؿطاض٠ ايص١ٝٓٝ: - أ

(،يهنٔ ٜبنسٚا إٔ املػنٍٛ قنس زخًنٛا      2ّ)1215ٖنن/ 612ضغِ إٔ ايبعت سسز تاضٜذ اغت٤٬ٝ املػٍٛ ع٢ً ايصني يف غ١ٓ   

ّ تأغٝؼ أٍٚ زٚي١ َػٛي١ٝ 1215-1208ٖن/612-605ٕ ىل  ايصني ٚبس٤ٚا بايػٝطط٠ عًٝٗا َٓص اغتطاع قب٣٬ خا

سان١ُ يف ايصني، ٖٚٞ أغط٠ ٜٛإ )٦ٜنٛإ(، ٚننإ ايصنٝٓٝني أنجنط تؿٛقنا  َنٔ املػنٍٛ يف َٝنسإ اؿطناض٠، هلنصا           

تننأثط املػننٍٛ بعننازات ايصننٝٓٝني، ٚاعتُننسٚا يف اإلزاض٠ ٚايبٓننا٤ عًنن٢ ايعٓاصننط ايصنن١ٝٓٝ، بننٌ إٔ بعننت ًَننٛنِٗ اعتٓننل    

ش١ٜ،بٌ إٔ ايبعت َٔ خاْات املػٍٛ ٚظعُا٥ِٗ تعصب هلصٙ ايسٜاْن١، ٚأقناّ هلنا عنسز ننبري َنٔ املعابنس،يف        ايسٜا١ْ ايبٛ

(، ٚئ ٜتِ هلِ شيو ىل٫ با٫غنتعا١ْ بايعسٜنس َنٔ املٗٓسغنني ايصنٝٓٝني، ٭ٕ      3ايهجري َٔ املسٕ، ٚست٢ يف بعت ايكط٣)

تاسْٛ٘ ؾ٬ ٜعًُٕٛ ع٢ً قتًنِٗ ٚىلبنازتِٗ نبكٝن١    املػٍٛ ناْٛا ٜػتؿٝسٕٚ َٔ طبك١ اؿطؾٝني ٚايصٓاع يف نٌ بًس ه

 (4)ايػهإ، ؾٝشاؾظٕٛ ع٢ً سٝاتِٗ ي٬غتؿاز٠ َِٓٗ، ٚبٌ ٜٓكًِْٛٗ ىل  أٟ َهإ ٜطٜسٕٚ َٔ َٓاطكِٗ ا٭ص١ًٝ.

اغتؿاز املػٍٛ َنٔ ايصنٝٓٝني يف ننٌ أَنٛضِٖ، ؾؿنٞ فناٍ ايبٓنا٤ اغنتؿازٚا َنٔ ايعُناٍ ٚايصنٓاع ايصنٝٓٝني، أَنا يف              

يكتناٍ ؾكنس اغنتعًُٛا ا٭غنًش١ ايصن١ٝٓٝ يف سنطٚبِٗ، ٚاغنتعًُٛا ايصنٝٓٝني يف صنٝا١ْ أٯت اؿنطب،           فاٍ اؿطب ٚا

ٚىلص٬سٗا أٚ ست٢ يف صٓاعتٗا، ٚصٓاع١ نٌ َا وتادْٛ٘ َٔ أزٚات، ٚأضغًٛا ايعسٜس َٔ ايصٓاع ٚأضبناب اؿنطف   

 )ٜنٛإ( ٖنٞ املصنسض ا٭ٍٚ    (،ٚظًت ايصني بعس إٔ غنٝطط عًٝٗنا َػنٍٛ ايصنني    5)َٔ َٓاطل أخط٣ نلٜطإ ىل  ايصني

(، ٚبصيو أخص املػٍٛ َنٔ  6)يًٛضم ايصٝ  ايؿاخط املػتدسّ يًُهاتبات، نصيو اـعف ٚاؿطٜط ٚأْٛاع ايصباغات

                                                           
، ٚايبٛشٜنن١: ْػننب١ ىل  ىل  بننٛشا، ٚتننسعٛا ىل  ايعننعٚف عننٔ املتنن  ٚاملنن٬ش ايسْٜٝٛنن١ ٚاملٝننٌ ىل   187اغننتاًْٞ يٝٓبننٍٛ: طبكننات غنن٬طني اإلغنن٬ّ، ص - 1

ىلثناض٠ ٖنصا   طٖب١ٓ ٚايتبتٌ، ٜٚٓتؿط أتباعٗا يف اهلٓس ٚايصني ٚايٝابإ، ٚقس اختًـ ايباسجٕٛ سنٍٛ َنا ىلشا ناْنت ايبٛشٜن١ زٜٓنا  أٚ ؾًػنؿ١، ٚايػنبب يف        اي

ػننؿٞ ا٫خننت٬ف إٔ املتتبنن  ؿٝننا٠ بننٛشا ٬ٜسننظ أْنن٘ مل ٜتعننطض يف َباسجنن٘ يٛدننٛز اهلل، ٚإٔ ا٭غنناؽ ايننصٟ سنناٍٚ ؾٝنن٘ سننٌ َػننأي١ اؿٝننا٠، أغنناؽ ؾً   

  ٛ ٠، ؾايبٛشٜنن١ بٓننا٤ عًنن٢ ٖننصا ايننطأٟ ؾًػننؿ١، ٚيهٓٗننا يف ضأٟ ايبننٛشٜني زٜننٔ. اْظننط: )ز َصننطؿ٢ سًُننٞ: اإلغنن٬ّ ٚا٭زٜننإ، زضاغنن١ َكاضْنن١، زاض ايننسع

 .76، 75ّ، ص1990اإلغهٓسض١ٜ، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

 .299ّ، ص1987طبٞ، عصاّ ايسٜٔ عبس ايط٩ٚف ايؿكٞ: ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ املػتك١ً يف ايؿطم، زاض ايؿهط ايع - 2

 .66، 58بطتٛيس  ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايعصط املػٛيٞ، ص - 3

ضاد  َا صٓ  املػٍٛ يف ب٬ز املػًُني َٔ اغتػ٬ٍ طبك١ ايصٓاع يف نٌ َٔ دطدا١ْٝ عاص١ُ خٛاضظّ سٝح ْكًٛا َا ٜعٜس ع٢ً أيـ َنٔ ايصنٓاع    - 4

، ايصنٝاز: املػنٍٛ يف ايتناضٜذ،    129ٝن١ ؾنطا٥ا ايػنهإ. اْظنط: )ايبناظ ايعنطٜ : املػنٍٛ، ص       ايصٓاع ٚأضباب اؿطف ىل  املٓاطل ايؿطق١ٝ بُٝٓا قتًٛا بك

 (.127، ص1دن

 .22ّ،ص1941ظنٞ قُس سػٔ: ايصني ٚؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، - 5

6 - Rogers (1.M) Evidence for Mamluk Mongol Relations, 1260-1360. Le Caire 1969, P.886.      َنٔ أعناخ ْنس٠ٚ

 ّ.٠1969 ايسٚي١ٝ، داَع١ ايكاٖط
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اؿطاض٠ ايص١ٝٓٝ تأثريات نجري٠ أثط٠ ؾِٝٗ، ٚعًُت ع٢ً تطٜٛط اؿطناض٠ املػٛيٝن١، ٚعٓنسَا ؼطننٛا منٛ املؿنطم       

 اضات ايٛاؾس٠.اإلغ٬َٞ أخصٖٚا َعِٗ َٔ ضُٔ اؿط

 اؿطاض٠ املػٝش١ٝ: - ب

استو املػٍٛ بايعٓاصط املػٝش١ٝ َٓص ايبسا١ٜ ا٭ٚ  يظٗنٛضِٖ، غنٛا٤ بػنبب سػنٔ َعناًَتِٗ يًعٓاصنط املػنٝش١ٝ، أٚ        

بػبب اتصناهلِ مبػنٝشٞ بٝعْطن١ ٚزٍٚ أٚضبنا ايػطبٝن١، أٚ بؿعنٌ ايع٬قنات ايتبؿنري١ٜ أٚ ايػٝاغن١ٝ أٚ ايتذاضٜن١، ٚقنس            

ايصننني يف ايعٗنس املػنٛيٞ عننٔ ططٜنل املبؿنطٜٔ املػننٝشٝني، ممنا دعنٌ بعننت ايععُنا٤ املػننٛيٝني        اْتؿنطت املػنٝش١ٝ يف   

َتعاطؿني َ  املػٝشٝني أٚ َتعٚدني َػٝشٝات، ؾكنس ننإ هل٫ٛننٛ ظٚدن١ َػنٝش١ٝ، نُنا ناْنت أَن٘ َػنٝش١ٝ          

١ٓ (،نُنننا ناْنننت ع٬قتننن٘ سػننن١ٓ َننن  ايبابنننا اغنننهٓسض ايطابننن  اينننصٟ أضغنننٌ ىليٝننن٘ غننن   1عًننن٢ املنننصٖب ايٓػنننطٛضٟ)

ّ ٜؿذع٘ ع٢ً اعتٓام املػٝش١ٝ، ٚنإ عنسز َنٔ أتبناع ٫ٖٛننٛ َنٔ املػنٝشٝني، َٚنِٓٗ ايكا٥نس اينصٟ          1260ٖن/658

 (2تطن٘ ع٢ً غٛضٜا.)

غع٢ ايصًٝبٝني ىل  اغنتدساّ املػنٍٛ أزا٠ ٜطنطبٕٛ بٗنا َنا ننإ يًُػنًُني َنٔ قن٠ٛ يف بن٬ز ايؿناّ َٚصنط، ناْنت              

يت استًٖٛنا، ٚقنس غناعسِٖ يف شينو اْتؿناض املػنٝش١ٝ يف بن٬ز املػنٍٛ،         ؼٍٛ بِٝٓٗ ٚبني تجبٝت دصٚضِٖ يف ايب٬ز اين 

(، غنري إٔ ٖنصا ايتشنايـ    3ٚقس قاّ غؿطا٤ صنًٝبٕٝٛ بعٜناض٠ بن٬ز املػنٍٛ َنٔ أدنٌ ىلقاَن١ ؼنايـ َعٗنِ ضنس املػنًُني)           

املػٛيٞ ايصًٝيب مل ٜهٔ غ٣ٛ يف فا٫ت قنسز٠، َنٔ أدنٌ تطنٝٝل اـٓنام عًن٢ املػنًُني، ينصيو ٚصنـ اينبعت           

(، ٜٚظٗط ٖصا ايتعاطـ ١ً4 ٫ٖٛنٛ ع٢ً ايعطام ٚايؿاّ بأْٗا اؽصت "مسات اؿطب ايصًٝب١ٝ ا٭ض١َٝٓٝ املػٛي١ٝ")مح

ايتعاطـ املػٛيٞ املػٝشٞ يف تعناطـ املػنٍٛ َن  ْصناض٣ اينب٬ز اإلغن١َٝ٬ اينيت استًٖٛنا، ؾًنِ ٜتعطضنٛا هلنِ بنأش٣،             

(، ٚأعطنن٢  ٫ٖٛنننٛ بططٜننطى   5َننٔ اهلنن٬ى)  ٚناْننت بٝننٛتِٗ يف بػننساز َأَٓننا  ايتذننأ ىليٝنن٘ بعننت املػننًُني ؾٓذننٛا      

 (6ايٓػاطط٠ ٚاسسا  َٔ قصٛض اـًٝؿ١، اؽصٙ َكطا  ٚنٓٝػ١، ٚأغسم عًٝ٘ ايعطاٜا.)

ّ ٚدننس ايٓصناض٣ يف زَؿنل عْٛنا  َنٔ ٚايٝٗنا املػنٛيٞ اينصٟ نننإ        1260ٖنن/ 658عٓنسَا استنٌ املػنٍٛ بن٬ز ايؿناّ غن١ٓ       

ِ، ؾعظُِٗ دسا ، ٚظاض نٓا٥ػِٗ، ؾصاضت هلِ دٛي١ ٚصنٛي١  َعظُا  يسٜٔ ايٓصاض٣، ؾادتُ  بأغاقؿتِٗ ٚقػاٚغتٗ

بػبب٘، ٚشٖب طا٥ؿ١ َٔ ايٓصاض٣ ىل  ٫ٖٛنٛ، ٚأخصٚا َعِٗ ٖساٜا ٚؼؿا، ٚقسَٛا َٔ عٓسٙ َٚعِٗ أَاْا  ٚؾطَنإ  

                                                           
٠، مجاٍ ؾٛظٟ قُس: أٚضاع غري املػًُني بلٜطإ ٚايعطام يف عٗس اإلًٜدإ أضغٕٛ، )ْس٠ٚ ؾطم ايعامل اإلغ٬َٞ، ن١ًٝ اٯثاض، داَعن١ ايكناٖط   - 1

 .320ّ، ص1988

 .47بطتٛيس ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ،ص - 2

 .526، 515-514، ص3ّ،دن1986ايعطٜ ، زاض ايجكاؾ١، بريٚت،  ضْػُٝإ: تاضٜذ اؿطٚب ايصًٝب١ٝ، تطمج١: ايػٝس ايباظ - 3

 .526، ص3ضْػُٝإ: املطد  ايػابل، دن  - 4

 .329ابٔ ايػٛطٞ:اؿٛازخ اؾاَع١،ص - 5

 .522، ص3ضْػُٝإ:تاضٜذ اؿطٚب ايصًٝب١ٝ، دن - 6
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َٓ٘، ٚزخًٛا َٔ باب تَٛا َٚعِٗ صًٝب َٓصٛب وًُْٛ٘ ع٢ً ض٩ٚؽ ايٓاؽ، ٖٚنِ ٜٓنازٕٚ بؿنعاضِٖ ٜٚكٛينٕٛ: ظٗنط      

يصشٝا، زٜٔ املػٝا، ٜٚصَٕٛ زٜٔ اإلغ٬ّ، ٚأًٖ٘، َٚعِٗ أٚاْٞ ؾٝٗا مخط، ٫ ميطٕٚ عًن٢ بناب َػنذس ىل٫    ايسٜٔ ا

ضؾٛا عٓسٙ مخطا ، َٚعِٗ قُاقِ ٧ًَ باـُط، ٜطؾٕٛ َٓٗا ع٢ً ٚدٛٙ ايٓاؽ ٚثٝابِٗ، ٜٚأَطٕٚ نٌ َٔ هتاظٕٚ بن٘  

ؾنهاِٜٚٗ يًنٛايٞ املػنٛيٞ َنٔ ايٓصناض٣ َٚنا ٬ٜقْٛن٘        (، ٚملنا َقنسَّّ املػنًُٕٛ    1يف ا٭ظق١ ٚا٭غٛام، إٔ ٜكّٛ يصنًٝبِٗ) 

َِٓٗ َٔ غ٤ٛ املعا١ًَ مل ًٜتؿت يؿهاِٜٚٗ، بٌ تعاطـ َ  ايٓصاض٣، بٌ أِْٗ "أٖٝٓٛا ٚططزٚا ، ٚقسّ ن٬ّ ض٩غا٤ 

 (، ٚقس َصَسَم ع٢ً املػًُني يف ب٬ز ايؿاّ ايكٍٛ بأِْٗ  أضشٛا خ٬ٍ ايػعٚ املػٛيٞ "٭ٍٚ َط٠ َٓنص 2ايٓصاض٣ عًِٝٗ")

 (، ٚىلٕ ناْٛا غايب١ٝ ايػهإ ب٬ َٓاظع.3ايكطٕ ايػاب  ٜعتربٕٚ أق١ًٝ َػًٛب١ ع٢ً أَطٖا")

اعتٓننل بعننت ظعُننا٤ املػننٍٛ املػننٝش١ٝ، ؾننابٔ ٫ٖٛنننٛ املػنن٢ُ أْػننا )ابكننا خننإ( نننإ َػننٝشٝا ، ٚاؾننتٗط مبٝٛينن٘          

صنًٝيب ايؿناّ، ٚقنس أضغنٌ عنس٠      املػٝش١ٝ، ٚتكطٜب املػٝشٝني َٓ٘، نُا أقاّ ع٬قات ٚز١ٜ َ  ايبابا ًَٚٛى أٚضبا ٚ

(، ٫ٚ ؾنو إٔ  4ضغا٥ٌ ىل  ايبابا ًَٚٛى ايعامل املػٝشٞ ٜطًب َنِٓٗ املػناْس٠ ٚايعنٕٛ يف ىلضغناٍ محن٬ت عًن٢ َصنط)       

ٖصٙ ايع٬ق١ بني ايطنطؾني قنس أزت ىل  ايتنأثري ٚايتنأثط بُٝٓٗنا يف دٛاْنب املػناعسات ا٭خنط٣، غنٛا٤ ناْنت ؾٓٝن١ أٚ            

ٚىلٕ ناْت املصازض مل تؿط ىل  شيو، َٚ  َا غبل ؾًِ تٓذا املػٝش١ٝ يف ؼٜٛنٌ   سطف ٚصٓاعات، أٚ دٛاْب أخط٣

املػٍٛ ىل  زٜاْتٗا ٚىلٕ اعتٓكٗا ايبعت َِٓٗ أٚ تعاطؿٛا َعٗا، ؾكنس ظنٌ املػنٍٛ عًن٢ زٜناْتِٗ ايٛثٓٝن١، ٚننإ ؼنٛهلِ         

 ىل  اإلغ٬ّ أنجط َٔ أٟ زٜٔ مساٟٚ آخط.

 ضغٞ:تأثط املػٍٛ بايعٓاصط شات ا٭صٌ ايؿا -دن 

تننأثط املػننٍٛ بايعٓاصننط شات ا٭صننٌ ايؿاضغننٞ ضغننِ َننا أسسثنن٘ املػننٍٛ يف ٖننصٙ املٓنناطل ايؿننطق١ٝ َننٔ ايعننامل اإلغنن٬َٞ    

)ُٖننصإ، ٚطربغننتإ، ٚتطنػتإ،خطاغننإ...( َننٔ زَنناض ٚخننطاب نننبرئٜ، ؾكننس َقننطََّب املػننٍٛ ايعسٜننس َننٔ ايعًُننا٤    

ٙ املٓاطل،ؾكنس شاع صنٝت ايعسٜنس َنٔ ايؿنعطا٤ يف ٖنصٙ       ٚا٭زبا٤، ٚاغتؿازٚا َنِٓٗ يف تػنٝري زؾن١ اؿهنِ هلنِ يف ٖنص      

املٓناطل َنٔ ؾنطم ايعننامل اإلغن٬َٞ يف عصنط املػنٍٛ َجننٌ: غنعسٟ ايؿنرياظٟ، ٚدن٬ٍ ايننسٜٔ ايطَٚنٞ، ٚؾطٜنس ايننسٜٔ            

 ايعطاض، ٚغريِٖ، ٚيهٔ غٓسيٌ ع٢ً ٖصٙ ايٓكط١ بج٬ث١ عًُا٤ يف ايعصط املػٛيٞ:

ثكن١ املػننٍٛ، ٚقطبنٛٙ ىلينِٝٗ ٚننإ َنٔ نبناض املن٪يؿني يف ايؿًػننؿ١         ا٭ٍٚ: ْصنري اينسٜٔ ايطٛغنٞ اينصٟ أصنبا َٛضن       

ٚايتاضٜذ، ٚناؾ١ ايعًّٛ ا٭خط٣، نُا ؾنٛض ىليٝن٘ املػنٍٛ أَنط ا٭ٚقناف ؾكناّ بطنبطٗا، ٚأقناّ املطصنس ايهنبري يف           

ّ   5)1265ّٖن/664َطاغ١ غ١ٓ   (، ٚأْؿأ ب٘ َهتب١ ؼٟٛ أضبعُا١٥ أيـ فًس، ٚأقاّ املطصس َٓعٛتا  عًن٢ يكنب سهنا

                                                           
 .364-362، ص1، ايْٝٛٝ : شٌٜ َطآ٠ ايعَإ، دن219،ص، ص13ابٔ نجري: ايبسا١ٜ، دن - 1

 .363، ص1ايْٝٛٝ : شٌٜ َطآ٠ ايعَإ،دن - 2

 .514515، ص3ضْػُٝإ: تاضٜذ اؿطٚب ايصًٝب١ٝ،دن - 3

 .141ّ، ص1967عًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، َهتب١ ايٓٗط١، ايطبع١ ايجايج١،  - 4

 .319عصاّ ايسٜٔ ايؿكٞ: ايسٍٚ املػتك١ً، ص - 5



 

474 
 

  2015ديسمبر  –يوليو  المجلد الثاني  -العدد السادس جامعة الناصرمجلة 

 الوجيه حسن قايد محمد. د األثر احلضاري لمغزو املغولي لممشرق اإلسالمي

(، ٚأَننس ٖننصا املطصننس ظٗنناظٜٔ ا٭ٍٚ يكٝنناؽ ظاٜٚنن١ ا٫ضتؿنناع ٚاٯخننط يكٝنناؽ ظاٜٚنن١  1)املػننٍٛ ٚمسنناٙ "ايننعٜر اإلًٜدنناْٞ"

 (2)املٌٝ.

أَا ايؿدص١ٝ ايجا١ْٝ اييت ناْت يف ؾطم ايعامل اإلغن٬َٞ ٚٚظضِت يًُػنٍٛ: ضؾنٝس اينسٜٔ ؾطنٌ اهلل اهلُنصاْٞ اينصٟ        

ٚأٚؾنناٜتٛ، ٚأبننٛ غننعٝس(، ٚايننصٟ أيننـ  "دنناَ  ايتننٛاضٜذ" ٖٚننٛ أنننرب   ٚظض يج٬ثنن١ غنن٬طني َػننٍٛ ٖننِ: )غنناظإ خننإ، 

(، أَنا ايؿدصن١ٝ ايجايجن١: ؾٗنٛ     3َٛغٛع١ تاضى١ٝ ٚأيؿ٘ بايؿاضغ١ٝ، ٚاغتعإ بايتصنٜٛط يف ؾنطح ا٭سنساخ ايتاضىٝن١)    

١ٝ شننط ؾٝن٘   ع٤٬ ايسٜٔ بٔ اباقا، أخٛ أمحس أضغٕٛ بٔ اباقا، ٚنإ َتٛيٝنا  يبػنساز، ٚنتنب تاضىنا  بايًػن١ ايؿاضغن      

 (4تاضٜذ ايسٚي١ ايػًذٛق١ٝ ٚاـٛاضظ١َٝ ٚاملػٛي١ٝ.)

 تأثط املػٍٛ باؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬: -ز

ّ عًن٢ ٜنس املػنٍٛ، ؾاْتكنٌ     1258ٖن/656اضُشٌ ايعامل اإلغ٬َٞ ايؿطقٞ اضُش٫٬ نبريا  بعس غكٛ  بػساز غ١ٓ 

(،َٚ  إٔ املػٍٛ مل ٜعتٓكٛا اإلغن٬ّ ىل٫ بعنس   5ايٓؿا  ايػٝاغٞ ٚايجكايف ىل  َصط اييت أصبشت قب١ً أْظاض املػًُني)

ؾرت٠ يٝػت بايكصري٠ َٔ زخٛهلِ يًعامل اإلغ٬َٞ ٚادتٝاس٘، ؾلِْٗ بعس إٔ زخًٛا يف اإلغ٬ّ اختًطنٛا باملػنًُني يف   

ايؿطم، ٚأز٣ شيو ىل  خًل دٌٝ دسٜس َٔ ايعطب ٚاملػٍٛ، ؾظٗنطت ْتٝذن١ ينصيو طا٥ؿن١ َنٔ ايعًُنا٤ اينصٜٔ ىتًؿنٕٛ         

(، ٚقس أز٣ ٖصا ىل  تػٝري يف اؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ اإلغن١َٝ٬  ٥6ؿ١ اييت عطؾٗا ايعامل اإلغ٬َٞ قبٌ تًو ايػعٚات)عٔ ايطا

بٛدنن٘ عنناّ، خاصنن١ بعننس إٔ تننأثطت اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ باؿطنناض٠ ٚايجكاؾنن١ ايننيت محًننٗا املػننٍٛ َعٗننِ َننٔ َننٛطِٓٗ     

غنبٌٝ املجناٍ أضنعـ ايػنعٚ املػنٛيٞ َنٔ املهاْن١         ا٭صًٞ ٚاييت اقتبػٖٛا عٔ ايصٝٓٝني بعنس غنعِٖٚ ينب٬زِٖ، ؾعًن٢    

ا٭زبٝن١ اينيت اَتناظت بٗنا بن٬ز َنا ٚضا٤ ايٓٗننط، ؾبعنس إٔ ننإ ا٭ٖنايٞ يف ْٝػنابٛض َٚنطٚ ٜتٓاؾػنٕٛ يف َٝننازٜٔ ا٭زب             

ٜٚتباضٕٚ يف ايؿعط ٚايٓشٛ ٚايطب ٚغريٙ، ْنط٣ إٔ ايػنعٚ املػنٛيٞ قنس ٚضن  سنسا يًشٝنا٠ ايعكًٝن١ يف ٖنصٙ اينب٬ز بٛدن٘            

ٚيف أٚاغط آغٝا بٛد٘ عاّ، ٭ٕ املػٍٛ قتًٛا أٌٖ ايب٬ز ا٭صًٝني ايصٜٔ ناْٛا ْٛا٠ اؿطاض٠ اإلغن١َٝ٬ ثنِ    خاص،

(، نُنا إٔ ايًػن١ ايعطبٝن١ ضنعؿت ننجريا بؿعنٌ       7تطنٛا ايب٬ز يف ٜس ؾطش١َ َٔ ا٭تطاى ٫ ٜعطؾنٕٛ طعُنا ؿطناض٠)   

 ايػعٚ املػٛيٞ خاص١ يف ايؿرت٠ ا٭ٚ  َٓ٘.      

                                                           
 .200ّ، ص2002ٛغٛع١ ايؿًه١ٝ، اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، ؾاضهطت. ا. تػُطَإ. ٖن.: امل - 1

 .80ّ، ص1997ؾ٪از ايصٝاز: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١،  - 2

 .83ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص - 3

 .349ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَإ، ص - 4

 .130ّ، ص1939كاٖط٠، سػٔ ىلبطاِٖٝ سػٔ ٚعًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: ايٓظِ اإلغ١َٝ٬، اي - (5)

(6)-  Browne, A Literary History of Persia, (London, 1906), Vol.1. P.442. 

(7)- Vambery, History of Bokhara from the Earliest Period down to the Present, (London, 1873), P.138.  
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ػننعٚ املػننٛيٞ مل ٜهننٔ نًنن٘ غطَننا  عًنن٢ املػننًُني، ؾكننس تننأثطٚا بننايػعا٠ املػننٍٛ غننٛا٤ّ يف اؾاْننب املننازٟ أٚ   عًنن٢ إٔ اي

ا٭زبٞ، خاص١ َا محً٘ املػٍٛ َعِٗ َٔ ْظِ اؿهِ ايص١ٝٓٝ، ٚاييت اقتبػٗا املػٍٛ ٚطبكٖٛا يف اينب٬ز اإلغن١َٝ٬   

ني ٚاملننٛظؿني َننٔ ضدنناٍ ايؿننطم ا٭قصنن٢ ايننصٜٔ (، نُننا ٚصننٌ يًننب٬ز اإلغنن١َٝ٬ نننجري َننٔ املرتمجنن1ايننيت استًٖٛننا)

(، ٫ٚ بننس إٔ ٜهنٕٛ هلنن٪٤٫ تنأثري َباؾننط أٚ غنري َباؾننط يف    2محًنِٗ املػننٍٛ َعٗنِ ىل  ايننب٬ز اإلغن١َٝ٬ ايننيت غعٖٚنا)    

ٌْ باملٗٓن١ ٚاـنرب٠ اينيت ننإ وًُنٗا خاصن١ أْٗنِ قنس اغنتكطٚا يف ٖنصٙ               اؿطاض٠ اييت ناْت يف بن٬ز اإلغن٬ّ، نن

س٠، نُا إٔ املػٍٛ بعس إٔ اغتكطٚا يف ب٬ز املػًُني بس٥ٛا ٜتكبًٕٛ آضا٤ املػًُني ٚأؾهاضِٖ بعس شينو  ايبًسإ اؾسٜ

 اْتكًٛا تسضهٝا يإلغ٬ّ ٚزخًٛا ؾٝ٘، ثِ ؾذعٛا ايعًّٛ املدتًؿ١ يف ب٬ز املػًُني.

َعٗنِ، ٚ٭ٕ املػنٍٛ   نُا نإ تأثري املػٍٛ يف ايؿٔ اإلغ٬َٞ نبريا ، خاص١ عٔ ططٜل ايؿنٔ ايصنٝ  اينصٟ محًنٛٙ     

ؾعب بسا٥ٞ بطبطٟ ضعٝـ اؿطاض٠ مل ورتّ املس١ْٝ ٚاؿطناض٠ عٓنس زخٛين٘ يًنب٬ز اإلغن١َٝ٬ ضغنِ َنا نػنب٘ َنٔ          

سطاض٠ ايصني، ؾظًت اؿطاض٠ ايبسا١ٝ٥ َتأص١ً ؾٝن٘، ؾكناّ بتدطٜنب ايعُنا٥ط اإلغن١َٝ٬، ٚؼطنِٝ ايتشنـ ا٭ثطٜن١         

تكطٚا يف بن٬ز املػنًُني تؿُٗنٛا تنسضهٝا نٓن٘ اؿطناض٠ اإلغن١َٝ٬ اينيت         اييت ٫ تكسض بجُٔ، ىل٫ إٔ املػٍٛ بعس إٔ اغ

 ٚدسٖٚا ٖٓاى، ؾهإ شيو َسعا٠ ٭ٕ ٜعطٛا ايؿٕٓٛ ٚاؿطاض٠ عٓاٜتِٗ ٚضعاٜتِٗ.   

ٚضغِ َا أسطم املػنٍٛ َنٔ َنسٕ ىلغن١َٝ٬ ىل٫ أْٗنِ َنٔ بساٜن١ عٗنس دٓهٝنع خنإ نؿًنٛا  ٭ٖنٌ املًنٌ سنطٜتِٗ ايسٜٓٝن١                

(،ٚعًنن٢ ايننطغِ َننٔ إٔ دٓهٝننع خننإ ظننٌ َتُػننها   3ٜهطَننٕٛ ظٖنناز نننٌ طا٥ؿنن١ زٕٚ تؿطٜننل) ٚعكا٥ننسِٖ ٚننناْٛا 

(، ؾكس اختًط نجري َٔ نباض قازتن٘ بايسٜاْن١ اإلغن١َٝ٬، ٚننإ املػنٍٛ يف بساٜن١ أَنطِٖ ٜػًنب         4)بسٜاْت٘ ايؿاَا١ْٝ

طٜل ننبري َنِٓٗ، ٚأٍٚ َنٔ    عًِٝٗ ايسٜاْتني ايؿاَا١ْٝ ٚايبٛش١ٜ ست٢ اختًطٛا بايرتى ٚغريِٖ يف ؾتٛساتِٗ، ؾأغًِ ؾ

أغًِ َِٓٗ ٖٛ بطن١ خإ سؿٝس باتٛخإ ظعنِٝ ايكبًٝن١ ايصٖبٝن١ يف ايكنطٕ ايتاغن  اهلذنطٟ/ ايجاينح عؿنط املن٬ٝزٟ،          

ٖننن/ 703-649ٚتبعنن٘ أمحننس تهننٛزاضٟ ا٫ًٜدنناْٞ سؿٝننس ٫ٖٛنننٛ يف ىلٜننطإ ستنن٢ دننا٤ قُننٛز خإ)غنناظإ خننإ(     

ؼٍٛ ايكبا٥ٌ املػٛيٝن١ يإلغن٬ّ، ٚدعنٌ اينسٜٔ اإلغن٬َٞ زٜنٔ        ّ ؾهإ يسخٛي٘ اإلغ٬ّ أثط نبري يف1251-1303

 (.5ايسٚي١ ايطمسٞ، ٚأزخٌ ع٢ً اجملتُ  املػٛيٞ تػريات دسٜس٠ أنػبت٘ ايطاب  اإلغ٬َٞ)

 اٯثاض اؿطاض١ٜ ا٫هاب١ٝ يًػعٚ املػٛيٞ ع٢ً اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬ ٚايعامل اإلغ٬َٞ:غازغا :

 غ٬ّ  بني املػٍٛ:ايعٛاٌَ اييت غاعست ع٢ً اْتؿاض اإل - أ

                                                           
1 -   Lamb, Genghis-Khan, The Emperor of All Men,(London, 1934), P.206. 

 .16ّ، ص1941ز. ظنٞ قُس سػٔ: ايصني ٚؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠،  - 2

 .180أضَٝٓٛؽ ؾاَربٟ: تاضٜذ غاض٣، ص - 3

٬  عٔ تتُجٌ ٖصٙ ايسٜا١ْ يف عباز٠ بعت اٯهل١ ايؿطٜط٠ اييت نإ ىؿاٖا املػٍٛ، ؾٝكسَٕٛ ىليٝٗا ايكطابني ٚايطشاٜا اتكا٤ يؿطٖا ٚأشاٖا، ٚؾط - 4

 Arnold, T,W. Theإ أتبناع ٖنصٙ ايسٜاْن١ ٜعبنسٕٚ أضٚاح أدنسازِٖ ٫عتكنازِٖ إٔ هلنصٙ ا٭ضٚاح غنًطاْا  ننبريا  عًن٢ سٝناتِٗ. اْظنط:             عٔ شيو نن 

Preaching of Islam, (London, 1916), P.220. 

 .165ط٘ ْسا: ؾصٍٛ َٔ تاضٜذ اؿطاض٠، زاض اؾاَعات، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ت، ص - 5
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قبنٌ اؿننسٜح عًن٢ اٯثنناض اؿطنناض١ٜ اإلهابٝن١ يًُػننٍٛ عًنن٢ اؿطناض٠ اإلغنن١َٝ٬ ٚايعننامل اإلغن٬َٞ بعننس إٔ أغننًُٛا      

ٚزخًٛا يف ايسٜٔ اإلغ٬َٞ، ٚاختًطٛا باملػًُني ٚأثنطٚا ٚتنأثطٚا بٗنِ، غنٝتشسخ ايبشنح عنٔ ايعٛاَنٌ اينيت غناعست          

 ٛض٠ تسضه١ٝ ظَٓٝاّ، يهٓٗا آتت ةاضٖا يف ايٓٗا١ٜ، ٚأِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ:ع٢ً اْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ ٚيٛ بص

 اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬:  -

تعسزت ايعٛاٌَ اييت أزت ىل  اعتٓام املػٍٛ يإلغ٬ّ، َٚٔ أِٖ ٖصٙ ايعٛاٌَ تسْٞ أسٛاٍ املػٍٛ ايس١ٜٝٓ ٚاؿطناض١ٜ،  

  ٞ اْسٖؿننٛا ٚأصننٝبٛا بايننصٍٖٛ سننني استهننٛا   ٚمسننٛ اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ ٚتكننسَٗا، ؾًُننا ادتنناسٛا ايعننامل اإلغنن٬َ

عطاض٠ املػًُني يف ايب٬ز اييت ٖامجٖٛا، ؾذصبتِٗ املسٕ اإلغ١َٝ٬ بكصٛضٖا ٚمحاَاتٗا َٚساضغنٗا، ٚسنسا٥كٗا،   

َٚػادسٖا، نُا ضأٚا أغايٝب َعٝؿ١ٝ ضاق١ٝ مل ٜأيؿٖٛا َٔ قبٌ، ؾكس اتػُت سٝاتِٗ بايؿظـ ٚاملعاْا٠ ٚاهلُذٝن١  

(، ؾكننس ناْننت سٝنناتِٗ تكننّٛ عًنن٢ اؿننٌ ٚايرتسنناٍ ايننسا٥ِ، ممننا دعًننِٗ يف أَٝنن١ ٚدٗننٌ    1)َا٤ٚايٛسؿنن١ٝ ٚغننؿو ايننس

َػتُط، ؾًُا غٝططٚا ع٢ً أغًب ايعامل اإلغ٬َٞ ؾنستِٗ سٝنا٠ ا٫غنتكطاض ٚا٭َنإ، خاصن١ ٚإٔ زٜناْتِٗ ايؿناَا١ْٝ        

ضٙ ٚزعات٘ َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ ناْت بسا١ٝ٥ ٚث١ٝٓ، ٫ تكّٛ ع٢ً ْٗر أخ٬قٞ، ؾاْتصط عًِٝٗ اإلغ٬ّ بأتباع٘ ٚأْصا

ايننصٜٔ ميًهننٕٛ قنن٠ٛ اؿذنن١، ٚاإلقٓنناع، ؾًننِ ًٜبننح املػننٍٛ إٔ ؼٛيننٛا ىل  اإلغنن٬ّ، ٚتؿنناعًٛا َنن  سطنناضت٘، ؾاْتؿننط  

 (2اإلغ٬ّ بِٝٓٗ ٚغاعس ع٢ً شيو اخت٬طِٗ بايؿطؽ ٚايرتى املػًُني ٚايتعٚز َِٓٗ.)

 ايتصٛف:  -

اييت غٝطط عًٝٗا املػٍٛ، ٚنجطت ايططم ايصٛؾ١ٝ ٚتعنسزت أمسا٤ٖنا    اْتؿط ايتصٛف يف ٖصٙ املطس١ً يف نٌ ايب٬ز

ّ(، ٚايططٜكن١ ايطؾاعٝن١ ْػنب١ ىل     1166ٖنن/ 562َا بني ايططٜكن١ ايكازضٜن١ ْػنب١ ىل  ايؿنٝذ عبنس ايكنازض اؾ٬ْٝنٞ )ت       

ٕ       1183ٖنن/ 579ايؿٝذ أمحنس ايطؾناعٞ )ت   ز١ٜ (، ٚايططٜكن١ ايػنٗطٚض  3)ّ(، اينصٟ لنا يف ْؿنط اإلغن٬ّ بنني تتناض ىلٜنطا

ّ( ،ٚايططٜكنن١ ايهرباٜٚنن١ ْػننب١ ىل  ايؿننٝذ لننِ ايننسٜٔ   1167ٖننن/563ْػننب١ ىل  ايؿننٝذ عبننس ايكننازض ايػننٗطٚضزٟ )ت 

ّ(، ٚغريٖا َٔ ايططم، ٚيعٌ َٔ أؾٗطٖا يف عٗنس املػنٍٛ ايططٜكن١ املٛيٜٛن١،     1221ٖن/618ايهرب أمحس بٔ عُطٚ )ت

تؿننطت يف نننجري َننٔ َننسٕ أغننٝا ايٛغننط٢،     ّ(، ٚايننيت ا1213ْٖننن/672ْػننب١ ىل  ايؿننٝذ دنن٬ٍ ايننسٜٔ ايطَٚننٞ )ت    

ٚاغتطاعت إٔ تن٪ثط عًن٢ املػنٍٛ ٚإٔ تعُنٌ عًن٢ اعتٓناقِٗ يإلغن٬ّ، سٝنح ننإ ايتصنٛف قنس أثنط يف غنهإ ٖنصٙ               

(، ٚقس أز٣ اْتؿاض ايتصنٛف يف َٓناطل عنس٠ َنٔ ايعنامل اإلغن٬َٞ يف ٖنصٙ املطسًن١ ْتٝذن١ ملنا           4)املٓاطل َٓص ىلغ٬َِٗ

                                                           
 .312، 311، ص4، ايكًكؿٓسٟ: صبا ا٭عؿ٢، َصط، ز.ت، دن25، 24، 7، ص2، 2ّاضٜذ، دناهلُصاْٞ: داَ  ايتٛ - 1

 .66، 65ّ،ص1986ضدب قُس عبس اؿًِٝ: اْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ، ايكاٖط٠،  - 2

 .220، 219، 200ّ صؿشات1992ابٔ بطٛط١: ايطس١ً  املػُا٠ ؼؿ١ ايٓظاض يف غطا٥ب ا٭َصاض، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  - 3

، نتنناب َٓؿننٛض يف َٛقنن  ايػننًؿٝني ا٭تننطاى عًنن٢ ضابننط:  356ايؿننٝذ ؾطٜننس ايننسٜٔ آٜننسٕ: ايططٜكنن١ ايٓكؿننبٓس١ٜ بننني َاضننٝٗا ٚساضننطٖا، ،ص   - 4

www.ikraislam.com   َؿننكٞ: ا٭عنن٬ّ، زاض ايعًننِ ي٬ًُٜننني، ايطبعنن١ اـاَػنن١  ، ٚاْظننط عننٔ ايططٜكنن١ املٛيٜٛنن١: ايعضنًننٞ، خننري ايننسٜٔ ايس

  .30، ص7ّ، دن2002عؿط٠، َاٜٛ

http://www.ikraislam.com/
http://www.ikraislam.com/
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ْٛعا  َٔ املكا١َٚ ايػنًب١ٝ ضنس أعنسا٤ اإلغن٬ّ، هلنصا اْتؿنطت ايطنطم ايصنٛؾ١ٝ يف ننٌ          اعتربٙ ايبعت ٬َشا آَٓا ، ٚ

(، ٚقننس غنناعس شيننو عًنن٢ ايتننأثري عًنن٢ املػننٍٛ  1َهننإ َٚنن  اْتؿنناضٖا ظازت عننسز ايعٚاٜننا ٚاـٛاْننل يف نننٌ َهننإ) 

ػِٗ بكاض٨ يًكنطإٓ  ؾهإ ٖصا عاٌَ َػاعس ع٢ً اْتؿاض اإلغ٬ّ ؾِٝٗ، ؾكسََّٛا ايؿكٗا٤ يف فايػِٗ، ٚأساطٛا أْؿ

(، ٚىلٕ ناْنت اهلذُنات املػٛيٝن١    2يف ب٬طِٗ، نُا أغسقٛا ع٢ً ايصٛؾ١ٝ َٚؿاىٗا ايعطاٜا ٚاهلبات بنسٕٚ سػناب)  

ايننيت اتػننُت بايٛسؿنن١ٝ قننس أزت ىل  ٖذننط٠ أعظننِ أقطنناب ايتصننٛف ايؿاضغننٞ ايننصٟ نننإ َعزٖننطا  يف ىلٜننطإ عصننط   

 (3) ق١ْٝٛ، ٖٚادطت مجاعات أخط٣ ىل  اهلٓس.ايػ٬دك١ ىل  ا٭ْاضٍٛ، سٝح دعٌ املٛي١ٜٛ َطنعِٖ يف

 ايعٚدات املػًُات:  –

أز٣ غٝطط٠ املػٍٛ ع٢ً ايعامل اإلغ٬َٞ ٚادتٝاس٘ ىل  ؼٍٛ عسز نبري َٔ ْػا٤ املػنًُني ىل  أغنريات ينس٣ املػنٍٛ     

ني ايصٜٔ قاَٛا بعس شيو ىلَا بايعٚاز َٓٗٔ أٚ اغتدساَٗٔ نػطاضٟ ٚسظٝات، ٚنإ شينو بصنؿ١ عاَن١ ينس٣ غن٬ط     

املػٍٛ نُا نإ ينس٣ اؾٓنٛز أٜطنا، َٚنٔ أَجًن١ شينو َنا قناّ بن٘ ٫ٖٛننٛ َنٔ أغنط ْػنا٤ اـًٝؿن١ املػتعصنِ بعنس                 

ّ بعس قتً٘ يًدًٝؿ١ سٝح بًػٔ َا ٜكاضب غبعُا١٥ َنٔ ايٓػنا٤ ٚايػنطاٜا، ٚأيؿنا  َنٔ      1258ٖن/656ادتٝاس٘ يبػساز غ١ٓ 

ٛ 4)اـسّ ٍ بنسيٌٝ إٔ ابنٔ ٫ٖٛننٛ املػن٢ُ تهنٛزاض قنس تنعٚز َنٔ         (، ٚقس نإ تأثري ٖ٪٤٫ ايٓػ٠ٛ  نبريا ع٢ً املػن

(، ٚقننس تننعٚز أَننطا٤ ٚقننٛاز ٚدٓننٛز املػننٍٛ بهننجري َننٔ املػننًُات       5َػننًُات ؾهننإ شيننو غننببا  ٫عتٓاقنن٘ يإلغنن٬ّ)    

ايرتنٝات ٚايؿاضغٝات ٚايعطبٝات، ؾهإ هلٔ تأثري َباؾط يف ايكطا٤ ع٢ً بنسا٥ٝتِٗ ٚؼطنطِٖ، ٚأٜطنا  يف ايتنأثري     

 ِ يإلغنن٬ّ، ٚتننطى زٜنناْتِٗ ايٛثٓٝنن١، ٚقننس نننإ املػننٍٛ ٜهٓننٕٛ يعٚدنناتِٗ املػننًُات نننٌ ا٫سننرتاّ          ؾننِٝٗ ٚؼننٛهل

 (6ٚايتكسٜط، ٖٚصٙ ايعٚد١ املػ١ًُ أطًل عًٝٗا اغِ خاتٕٛ ٚناْت تعط٢ ضاتبا  غٜٓٛا  نبريا .)

 تأثري غهإ ايب٬ز املؿتٛس١:  -

املػٍٛ ٚأثطٚا ٚتأثطٚا بٗا،سٝح ننإ ايػنهإ يف    يكس تأثط املػٍٛ بايػهإ املػًُني يف ث٬خ َٓاطل غٝطط عًٝٗا

ٖصٙ املٓاطل أنجط ؼططا  ٚثكاؾ١ ٚؾهطا  ٚغًٛنا  َٔ املػنٍٛ، غنٛا٤ّ نناْٛا عطبنَا أٚ تطننا  أٚ ؾطغنا ، ٚأٖنِ ٖنصٙ         

 املٓاطل اإلغ١َٝ٬ ث٬ث١ ٖٞ:

                                                           
ًٜشظ شيو َٔ خن٬ٍ تتبن  ضسًن١ ابنٔ بطٛطن١ اينيت ٫ ىًنٛ َهنإ ٜٓعين٘ َنٔ ظاٜٚن١ ٚؾنٝذ صنان ٚعنازات خاضدن١ تٓنعٍ عًن٢ ٖن٪٤٫ ايؿنٝٛر َنٔ                      - 1

ْٛا يف ساد١ َاغ١ يطٚح املكا١َٚ ٚاؾٗناز اؿنل. اْظنط: ضسًن١ ابنٔ بطٛط١،صنؿشات       ايصٛؾ١ٝ نهطا١َ َٔ اهلل، َ  إٔ املػًُني يف تًو املطس١ً نا

(20 ،21 ،42 ،44 ،540 ،541.) 

 .391ّ، ص1983قُس عًٞ ايباض: املػًُٕٛ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت، زاض ايؿطٚم، دس٠،  - 2

 (.268، 267، 252شات )ّ، صؿ1977ىلبطاِٖٝ ايسغٛقٞ ؾتا: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١،  - 3

 .266ايصٝاز: املػٍٛ يف ايتاضٜذ، ص  - 4

 .475ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ كتصط ايسٍٚ، ص - 5

 .61، ص4أبٛ ايؿسا٤: املدتصط، دن - 6
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َ   املٓطكنن١ ا٭ٚ :  عظننِ ايننرتى يف ٖننصٙ يف بنن٬ز آغننٝا ايٛغننط٢ ٚايكؿذننام، سٝننح ٜكطٓٗننا املػننًُٕٛ ايننرتى، ٚنننإ 

املٓنناطل قننس زخًننٛا يف اإلغنن٬ّ قبننٌ قننسّٚ املػننٍٛ ٚاْننسفٛا يف اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬، ؾتننأثط َػننٍٛ ايكؿذننام ٚآغننٝا      

ايٛغط٢ بايرتى ٚايًػ١ ايرتن١ٝ، ؾهإ تأثريِٖ عاٌَ َٔ عٛاٌَ تأثريِٖ ع٢ً املػٍٛ، سٝح غنتشٌ ايًػن١ ايرتنٝن١    

ايطمسٝن١ يًنب٬ز، ٚغناعس عًن٢ شينو إٔ املػنًُٕٛ يف تًنو املٓناطل وٝطنٕٛ           قٌ ايًػ١ املػٛي١ٝ بايتنسضٜر يتصنبا ايًػن١   

بناملػٍٛ َننٔ نننٌ داْننب غننٛا٤ َننٔ خننٛاضظّ أٚ َننٔ غن٬دك١ ايننطّٚ، أٚ َننٔ بنن٬ز ايبًػنناض، سٝننح َػننًُٞ ٚازٟ ايؿًذننا    

 ا٭ٚغط، ؾايػهإ تطى َػًُٕٛ مما غاعس ع٢ً ىلغ٬ّ املػٍٛ يف ٖصٙ املٓاطل.

تإ ٚطربغتإ ٚايطٟ ٚغريٖا َنٔ بن٬ز اإلغن٬ّ ايؿنطق١ٝ، سٝنح ناْنت ؾٝٗنا اؿطناض٠         ب٬ز تطنػ املٓطك١ ايجا١ْٝ:

ايؿاضغ١ٝ، ٚاييت نإ هلا تأثريٖا ست٢ ع٢ً اينرتى خن٬ٍ ايسٚين١ ايعباغن١ٝ يف عصنطٖا ايجناْٞ سنني سنٌ اينرتى قنٌ           

، َٚنٔ بعنسِٖ املػنٍٛ    ايؿطؽ يف ا٫غت٦جاض ٚايٓؿٛش يف ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬، ؾػشطت اؿطناض٠ ايؿاضغن١ٝ ايعنطب ٚاينرتى    

عٓس غٝططتِٗ ع٢ً ٖصٙ املٓاطل، ؾأصبشت ايؿاضغ١ٝ ٖٞ ايًػ١ ايطمس١ٝ يًب٬  املػٛيٞ يف ٖصٙ املٓناطل، ٖٚنٞ ايًػن١    

ايطمس١ٝ يًتذاض يف نٌ أمنا٤ ايسٚين١ املػٛيٝن١ ىل  داْنب ايرتن١ٝ،ٚغناعس عًن٢ ْٗطن١ ايًػن١ ايؿاضغن١ٝ فُٛعن١ َنٔ            

ننإ ين٘ زٚض ننبري يف شينو يف عٗنس غنٝطط٠ املػنٍٛ ضمبنا مبنا ٜنٛاظٟ اينسٚض            ايؿعطا٤ َِٓٗ ايؿناعط ايؿطزٚغنٞ اينصٟ    

 (1)ٚايتأثري ايصٟ قاّ ب٘ زاْيت ؾُٝا بعس يإلٜطاي١ٝ ٚيٛثط يٮملا١ْٝ.

ايب٬ز ايعطب١ٝ يف ايعطام ٚب٬ز ايؿاّ، سٝح نإ املػًُٕٛ ايعطب يف ٖنصٙ املٓناطل أصنشاب َنٛضٚخ      املٓطك١ ايجايج١:

املػٍٛ ع٢ً ٖنصٙ املٓناطل شًٖنٛا ملعٝؿن١ ايػنهإ ايطاقٝن١ َنٔ سٝنح املأننٌ ٚاملػنهٔ            سطاضٟ عظِٝ، ؾًُا غٝطط

ٚاملؿطب، ٚملا ِٖ ؾٝ٘ َٔ سٝا٠ اغتكطاض ٚضؾا١ٖٝ، ؾتأثطٚا بايكصٛض ٚايبػناتني ٚاؿًنٞ ٚاملًبٛغنات،ٚغريٖا ممنا أثنط      

 ِ (، ٚىلٕ ناْننت عًُٝنن١ ؼننٛهلِ يإلغنن٬ّ يننٔ تننتِ عًنن٢ ايطقعنن١ 2)يف املػنٍٛ ٚدعًننِٗ ٜتننأثطٕٚ بايػننهإ ٚطبٝعنن١ سٝنناتٗ

ايعطب١ٝ ٭ِْٗ غٝػتكطٕٚ يف ب٬ز ىلٜطإ ٚآغٝا ايٛغط٢ ٚب٬ز ايكؿذام ؾتتِ ع١ًُٝ ايتأثري ٚايتنأثط ٖٓناى يٝنتِ ؼنٛهلِ     

 بعس شيو ىل  اإلغ٬ّ، ٭ٕ ايتأثري اؿطاضٟ ٫ ٜأتٞ خ٬ٍ ّٜٛ ٚي١ًٝ.

 ٛ يٝن١ بٗنصٙ ايًػنات اينج٬خ، ٚمل تػنتط  ايصنُٛز أَناّ ايًػنات ايرتنٝن١ ٚايؿاضغن١ٝ           َٔ خ٬ٍ َا غبل تأثطت ايًػن١ املػ

ٚايعطب١ٝ، مما غاعس ع٢ً اْسَاز املػٍٛ َ  غهإ ٖصٙ ايب٬ز َٔ املػًُني سطاضٜا ، ؾتأثطٚا بِٗ ٚأثنطٚا بٗنِ غنٛا٤    

اْصٗط املػٍٛ يف ٖنصا  عٔ ططٜل ا٫ستهاى املباؾط، أٚ عٔ ططٜل ايتصاٖط َعِٗ، أٚ عٔ ططٜل ايتعاٌَ ايتذاضٟ، ؾ

 .(3)ااٝط.

 

 

                                                           
1 - Saunders, J.J.A History of the Mongol Conquests, London, 1971, P.32. 

 .65اْظط: قُس َاٖط محاز٠: ٚثا٥ل، ص  - 2

 .84، ص2، 1ّ: اهلُصاْٞ: داَ  ايتٛاضٜذ، سناْظط - 3
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 املٛظؿني املػًُني:  -

يكس نإ َعظِ ايٛظضا٤ ٚايهتاب ٚاملنٛظؿني ينس٣ املػنٍٛ َنٔ املػنًُني، غنٛا٤ يف َٓناطل أغنٝا ايٛغنط٢ أٚ املٓناطل           

ايؿننطق١ٝ يًعننطام يف تطنػننتإ َٚننا داٚضٖننا، أٚ يف ايعننطام ٚايؿنناّ، ٖٚننصٙ ٖننٞ املٓنناطل ايننيت غننٝطط عًٝٗننا املػننٍٛ       

اْنت ضقعن١ َػن١ًُ، ٚايػنبب إٔ املػننٍٛ مل ٜهنٔ ينسِٜٗ أٟ ضصنٝس سطناضٟ نننبري ؾهناْٛا ٜعتُنسٕٚ عًن٢ أبٓننا٤            ٚن

املٓاطل ا٭صًٝني يف ىلزاض٠ ب٬زِٖ َ  ٚض  مجاعن١ َنٔ املػنٍٛ ممنٔ وػنٔ ايطقابن١ عًنِٝٗ عٝنح ٜطنُٓٛا ايػنٝطط٠           

ٛظؿني ؾنلِْٗ غايبنا  َنا ٜػنتدسَٕٛ ايػنٝـ      ع٢ً ٖصٙ املٓاطل ٚع٢ً عا٥ساتٗا، ٚيف ساي١ َا َؾهُّٛا بأسس َٔ ٖ٪٤٫ امل

َباؾط٠ ، ضغِ أِْٗ ٜعطِْٛٗ ْنٛع َنٔ اؿطٜن١ يف اختٝناض ا٭غنًٛب اينصٟ ٜطْٚن٘ َٓاغنبا  يف ىلزاض٠ ٖنصٙ املٓناطل،ٖٚٛ َنا            

( يف ىلزاض٠ بٝنت املناٍ يف ايصنني، ٚننإ     1)اغتدسَ٘ املػٍٛ ست٢ يف ب٬ز ايصني، ؾذٓهٝع خنإ اعتُنس عًن٢ ا٭ٜػنٛض    

(، ٖٚننٛ َننا طبننل يف املٓنناطل  3(،نُننا نننإ أغًننب َػتؿنناضٜ٘ َننٔ ايتذنناض املػننًُني)  2)ٚاٜٚٓنن٘ َننِٓٗسذابنن٘ ٚعُنناٍ ز

اإلغ١َٝ٬ أٜطا  َٔ اعتُاز سهناّ املػنٍٛ عًن٢ املنٛظؿني املػنًُني يف ىلزاض٠ اينب٬ز، ٚقنس ننإ ٖن٪٤٫ املنٛظؿني َنٔ            

اضت٘ ؾهنإ َنٔ ايعٛاَنٌ اينيت     أصشاب ايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ، ممنا أثنط عًن٢ املػنٍٛ ٚغناعس عًن٢ تنأثطِٖ باإلغن٬ّ ٚسطن         

غاعست ع٢ً ؼٛهلِ ىل  اإلغ٬ّ، َٚٔ أَج١ً ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٚاملٛظؿني: ْصنري اينسٜٔ ايطٛغنٞ اينصٟ اؽنصٙ ٫ٖٛننٛ       

َٔ ايعًُا٤ ايباضظٜٔ يف ؾت٢ ايعًّٛ خاص١ عًنِ ايؿًػنؿ١ ٚايؿًنو،     -نُا غبل ايكٍٛ–ٚظٜطا  َٚػتؿاضا  ي٘، ٚنإ 

ّ   نُنا نننإ يهتاباتنن٘ زٚض بنناضظ يف  (، 4)ىلسٝنا٤ ايٓٗطنن١ ٚاؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ بعنس ْهبتٗننا يف بػننساز ٚىلٜننطإ ٚايؿننا

نصيو امل٪ضر ع٤٬ ايسٜٔ عطا ًَو اؾنٜٛ ، َٚنٔ أبنطظ نتاباتن٘ يف ٖنصٙ املطسًن١ نتناب "تناضٜذ دٗاْؿنهاٟ" أٟ          

ؾنِٝٗ، ؾنلٕ أٍٚ َنٔ     أَا عٔ بسا١ٜ اعتٓام املػٍٛ يإلغ٬ّ ٚأثط شينو  (5تاضٜذ ؾاتا ايعامل، ٚاملكصٛز ب٘ دٓهٝع خإ.)

(، عٝنح أْن٘ بعنس ىلغن٬َ٘ ْاصنب      6)اعتٓل اإلغ٬ّ َٔ املػٍٛ بطن١ خإ، غًطإ ايكب١ًٝ ايصٖب١ٝ يف بن٬ز ايكؿذنام  

 (7)٫ٖٛنٛ ايعسا٤ ٖٚسزٙ ٚتٛعسٙ يػعٚٙ بػساز ٚقتٌ خًٝؿتٗا،ٚتسَريٖا ٚؽطٜبٗا ٚقتٌ أًٖٗا.

                                                           
ا٭ٜػٛض: َٔ أضق٢ قبا٥ٌ اينرتى سطناض٠ َٚنٛاطِٓٗ ا٭ٚ  ٖنٞ ا٫غنتبؼ ايٛاغنع١ يف دٓنٛب غنٝربٜا ٚٚغنط آغنٝا. اْظنط: )ضبٝن  ساَنس خًٝؿن١: ؾنٔ                 - 1

 .3ّ، ص1996ايتصٜٛط عٓس ا٭تطاى ا٭ٜػٛض، زاض طٝب١، ايكاٖط٠، 

 .237ص ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ ايعَإ، - 2

 .125ّ، ص1983باضتٛيس: تاضٜذ اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، تطمج١: محع٠ طاٖط، زاض املعاضف، ايطبع١ اـاَػ١،  - 3

 .500ابٔ ايعربٟ: تاضٜذ كتصط ايسٍٚ، ص - 4

، اجملًننس 2، أمحننس قُننٛز ايػننازاتٞ: تنناضٜذ دٗاْؿننهاٟ، فًنن١ تننطاخ اإلْػننا١ْٝ، عننسز 338، ص1ّ،2اْظننط: اهلُننصاْٞ: دنناَ  ايتننٛاضٜذ، دننن  - 5

 .120-118ّ،ص1966ايطاب ، َصط، 

أؾطاز ايكب١ًٝ ايصٖب١ٝ ناْٛا ٜػهٕٓٛ آغٝا ايٛغط٢، ٚننإ ٭تنطاى خنٛاضظّ ٚآغنٝا ايٛغنط٢ زٚض يف ْؿنط اإلغن٬ّ بٝنِٓٗ، ٚننإ بطنن٘ بنٔ             - 6

                 ٕ ٚبنني غنًطإ َصنط ايظناٖط      دٛدٞ ابٔ دٓهٝنع خنإ ٖنٛ خنإ ايكبذنام، ٚقنس أغنًِ عًن٢ ٜنس ػناض َػنًُني، ٚقنس تٛثكنت ايع٬قن١ بنني بطنن٘ خنا

، 318بٝننربؽ، ٚتعاْٚننا يف عننسا٥ُٗا املؿننرتى ملػننٍٛ ىلٜننطإ، ٚقننس مت تبننازٍ ايػننؿاضات بُٝٓٗننا أنجننط َننٔ َننط٠. اْظننط: )ايصننٝاز: املػننٍٛ يف ايتنناضٜذ، ص  

 (.2ٖاَـ

 .322اْظط: ايصٝاز: املطد  ايػابل،ص  - 7
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ٛ  –نُا نإ إلغ٬ّ أمحس تهنٛزاض   املػنًُني يف بن٬ز ىلٜنطإ، ؾكنس أعًنٔ محاٜتن٘        أثنط ننبري عًن٢    -ابنٔ ٫ٖٛنن

يًسٜٔ اإلغ٬َٞ ٚتٛثكت صًت٘ بايعًُا٤ املػًُني، ٚظاز َٔ بٓا٤ املػادس، نُا غري زغتٛض املػٍٛ املعنطٚف بنا ىليٝاغنا    

(، ٚضغِ نٌ اؾٗٛز اييت بصهلا يٓؿط اإلغ٬ّ ىل٫ إٔ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ مل ٜعًنٔ زٜٓنا   1)بايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ

ٚقس ؼُنؼ املػنٍٛ يإلغن٬ّ    ،1295ّٖن/694ضمسٝا يًُػٍٛ يف ىلٜطإ ٚايؿطم اإلغ٬َٞ ىل٫ يف عٗس غاظاخإ َٔ غ١ٓ 

ٚغريٚا ظِٜٗ ؾًبػٛا ايعُا١َ، ٚقاّ ٖصا ايػًطإ املػٛيٞ بٗسّ أصٓاّ بٛشا، مما غاعس ع٢ً اْسَاز املػٍٛ يف اجملتُ  

 (2اإلغ٬َٞ.)

 س املػٍٛ ٚاييت أثطت ٚتأثطت باؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬:أبطظ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ اييت ظٗطت يف عٗ - ب

 ظٗٛض َطانع صٓاع١ٝ دسٜس٠: 

يكننس اؾننتٗطت ايعسٜننس َننٔ املننسٕ بٛدننٛز َطانننع صننٓاع١ٝ ؾٝٗننا قبننٌ ادتٝنناح املػننٍٛ هلننا غننٛا٤ يف بنن٬ز ؾننطم ايعننامل        

دك١، ٚمل ؽتًنـ  اإلغ٬َٞ أٚ ب٬ز ايرتى، أٚ يف ب٬ز ايعطام ٚب٬ز ايؿاّ، َٚٔ شيو ىلْتناز اـنعف يف عصنط ايػن٬    

يف ايعصنننط املػنننٛيٞ ىل٫ يف اخنننت٬ف ايهُٝنننات ٚبعنننت ا٭غنننايٝب ايتطبٝكٝننن١ ٚايؿٓٝننن١ ايعخطؾٝننن١، َٚنننٔ ٖنننصٙ املنننسٕ:  

 (6(، َؿٗس، زاَػإ.)5(، غا٠ٚ)4(، دطدإ، ْٝػابٛض، مسطقٓس)3قاؾإ)

                                                           
 .205عصاّ ايسٜٔ ايؿكٞ: ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ املػتك١ً، - 1

 .200ّ، ص1987٪از عبس املعطٞ ايصٝاز: ايؿطم اإلغ٬َٞ يف عٗس اإلًٜداْٝني،قطط، ؾ - 2

 (.296، ص4قاؾإ: بايؿني املعذ١ُ ٚآخطٙ ْٕٛ َس١ٜٓ قطب أصؿٗإ تصنط َ  قِ. )ٜاقٛت:َعذِ، دن - 3

 (.246،ص3يصؿس. )ٜاقٛت: املصسض ايػابل،دنمسطقٓس: بؿتا أٚي٘ ٚثاْٝ٘ ٜٚكاٍ هلا بايعطب١ٝ مسطإ، بًس َعطٚف َؿٗٛض، ٚضا٤ ايٓٗط، قصبت٘ ا - 4

 (.246،ص3ايػابل،دن

ض غا٠ٚ: بؿتا ايػني ٚايٛاٚ، بعسٖا ٖا٤ غان١ٓ، َس١ٜٓ سػ١ٓ بني اينطٟ ُٖٚنصإ يف ٚغنط بُٝٓٗنا، ٚبكطبٗنا َسٜٓن١ ٜكناٍ هلنا آٚٙ. )ٜناقٛت: املصنس           - 5

 (.179، ص3ايػابل، دن

 Geza (f.) Islamic Pottery, P. 120/ TARE Q RAJAB، 273، 272ّ، ص1938ظننٞ قُنس سػنٔ: ؾٓنٕٛ اإلغن٬ّ، ايكناٖطٙ،        - 6

Museum, 1999, P.60.       ،ٚزاَػإ: بًس نبري بني ايطٟ ْٚٝػابٛض، ٖٚٛ قصب١ قَٛؼ، ٖٚٞ َسٜٓن١ نجنط٠ ايؿٛانن٘. )ٜناقٛت: املصنسض ايػنابل ،

 (.433، 2دن
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ط ايػ٬دك١ بلْتادٗا ّ، ٖٚٞ اييت اؾتٗطت يف عص1220ٖن/617َٚٔ أَج١ً شيو َس١ٜٓ ايطٟ اييت زَطٖا املػٍٛ غ١ٓ 

ايٛؾري َٔ اـعف بأْٛاع٘،ثِ ظٗطت َسٕ دسٜس٠ يصٓاع١ اـعف يف ىلٜطإ، يكطبٗا َٔ ايعٛاصِ اييت اؽصٖا 

(، ؾاؾتٗطت تربٜع نُطنع ٖاّ يف صٓاع١ اـعف يف عصط 1ىلًٜداْات املػٍٛ هلِ يف ىلٜطإ َجٌ غًطا١ْٝ ٚتربٜع)

 (2ٚقس عجط ؾٝٗا ع٢ً أؾطإ ٚقُا٥ٔ يصٓاع١ اـعف.)املػٍٛ خاص١ َٓص إٔ اؽصٚا َطاغ١ عاص١ُ هلِ، 

نُا عجط يف زاَػإ ع٢ً عسز َٔ ايب٬طات اـعؾ١ٝ اييت تسٍ صٓاعتٗا ع٢ً أْٗا تعٛز ىل  ايعصط املػٛيٞ، ٚقس 

متٝع ٖصا ايٓٛع َٔ اـعف باغتدساّ عٓاصط آز١َٝ ٚسٝٛا١ْٝ ْٚبات١ٝ، َ  أطط نتاب١ٝ باـطني ايٓػدٞ 

 ايٓصٛص ايس١ٜٝٓ َٔ ايكطإٓ، أٚ أزبٝات َٔ ؾعط اؿب ايصٛيف نكصص فاظ١ٜ ٚضَع١ٜ ٚايؿاضغٞ، تؿري ىل 

 (3)تؿري ىل  اؿب اإلهلٞ.

َٚٔ أؾٗط املطانع ايصٓاع١ٝ اييت ظٗطت يف ايعٗس املػٛيٞ ٚاؾتٗطت بصٓاع١ اـعف َس١ٜٓ غًطاْباز اينيت تكن  بنني    

ايػ٬ٝزٕٚ ٚاملطغّٛ ؼت ايط٤٬ ٚشٚ ظخاضف ص١ٝٓٝ  (، نُا مت ايعجٛض ع٢ً مناشز َٔ اـعف ايصٝ 4قِ ُٖٚسإ)

صنن١ٝٓٝ يف َسٜٓنن١ نطَننإ، ٖٚننصا ا٭َننط ٜعٜننس َننٔ قنن٠ٛ ا٫ستُنناٍ بننإٔ تهننٕٛ نطَننإ ٖننٞ َطنننع صننٓاعت٘، أٚ إٔ    

صٓاعت٘ متت يف َطانع أخط٣ يف ىلٜطإ، ع٢ً أٜسٟ صٓاع صٝٓٝني ٚاؾسٜٔ، أٚ صٓاع ىلٜطاْٝني تعًُٛا َٔ ايصٝٓٝني، 

يػ٬ٝزٕٚ، قٛاّ ظخطؾت٘ ضغِ ثن٬خ مسهنات ٚغنط ىلْنا٤، ٖٚنٛ َنٔ ايتصنُُٝات ايؿٓٝن١         َٚٔ أَج١ً شيو: صشٔ َٔ ا

 (5املأخٛش٠ َباؾط٠ َٔ ايصٝٓٝني.)

نُا اْتؿط ايتصٜٛط يف ايعصط املػٛيٞ بؿهٌ نبري، ٚقس ظٗط خ٬ٍ ٖصٙ املطس١ً اغتدساّ املٛضٛعات ايس١ٜٝٓ  

ٍٛ ع٢ً ؾطم ايعامل اإلغ٬َٞ ٚؾٗطتِٗ بايٛي  اإلغ١َٝ٬ بصٛض٠ نبري٠ يف ايتصٜٛط، ٜٚطد  شيو يػٝطط٠ املػ

بايتصٜٛط، ٖٚٛ َا دا٤ َتٛاؾكا  َ  اعتساٍ املصٖب ايؿٝعٞ يف نطا١ٖٝ ايتصٜٛط يف اإلغ٬ّ، ٖٚٛ َا ٜعهؼ 

 (6املعا١ًَ اؿػ١ٓ اييت يكٝٗا ايؿٝع١ َٔ قبٌ املػٍٛ، َٚا ٜعهؼ اعتكاز املػٍٛ باضتبا  ايتصٜٛط باؿٝا٠ ايطٚس١ٝ.)

 اـعف ٚا٭يٛإ يف ؾٔ ايطغِ ٚايتصٜٛط ٚايعخطؾ١:اغتدساّ  -

عٓس قسّٚ املػٍٛ يًعامل اإلغن٬َٞ أثنطٚا ؾٝن٘ ٚتنأثطٚا عطناضت٘ يف ننٌ ايؿٓنٕٛ ٚايعًنّٛ، ؾكنس مت ىلْؿنا٤ ايعسٜنس َنٔ             

املساضؽ اييت بطظ ؾٝٗا ؾٔ ايطغِ، يهٔ بصُات ايتأثري ايصٝ  ناْنت ٚاضنش١ ؾٝٗنا، خاصن١ يف املٓناطل ايؿنطق١ٝ       

                                                           
1 - Geza (f.) Islamic Pottery, P. 120/ TARE Q RAJAB Museum, 1999, P.60. 

 .35ّ، ص1986ط: نتاب ايؿٕٓٛ اإلغ١َٝ٬، اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، غعاز َاٖ - 2

3 - Porter (v.) Islamic tiles, British Museum, 1999, P.34-35. 

 .34غعاز َاٖط: املطد  ايػابل،ص - 4

5 - Geza (f.) Islamic Pottery. P.168. 

ايعصنطٜٔ ايصنؿٟٛ ٚايكادناضٟ بنني املنٛضٚخ ااًنٞ ٚايتنأثري ٚايتنأثري ايصنٝ  ايٛاؾنس،            ٢َٓ قُس بسض: ايطغّٛ اٯز١َٝ ع٢ً اـعف اإلٜطاْٞ يف - 6

 .148ّ، ص2003)َٔ ْس٠ٚ ايتكا٤ اؿطاضات يف عامل َتػري(، َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ، آزاب ايكاٖط٠، 
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اإلغ٬َٞ يف ىلٜطإ َٚا داٚضٖا، ؾظٗطت ايتأثريات ايص١ٝٓٝ ع٢ً ايطغّٛ، خاص١ ظخاضف دًٛز ايهتنب،   َٔ ايعامل

(، ٚضغِ اعتٓام املػٍٛ يإلغ٬ّ ىل٫ إٔ تأثري تكايٝس ايؿٔ 1)ٚنإ ايعٓصط ا٭غاغٞ ؾٝٗا اؿٝٛاْات اـطاؾ١ٝ ايص١ٝٓٝ

َنٔ خن٬ٍ بعنت ايطغنّٛ، َٚنٔ شينو تصنٜٛطِٖ        ايصٝ  ع٢ً ااظٛضات اييت دا٤ت بٗا ايؿنطٜع١ اإلغن١َٝ٬ ظٗنطت    

يًطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضانبنا  اينربام ٚسٛين٘ امل٥٬هن١ ٜتكنسَِٗ غنٝسْا دربٜنٌ عًٝن٘ ايػن٬ّ، نُنا ٜصنٛضٚا            

(، ٖٚنصا ا٭َنط َنٔ ااظنٛضات يف ايعنامل اإلغن٬َٞ، اينيت مل ٜكنسّ         2َكاب١ً ايطنب يٮْبٝنا٤ ٚايطغنٌ يف ايػنُٛات)   

ٚقس سًٌ ايبعت ٖصٙ ايصٛض باعتباض أْٗا تطد  يطغاَني صنٝٓٝني أٚ يتنأثري صنٝ  بػنبب َنا       عًٝ٘ أسس هلصا ايػبب،

 (3)ٜظٗط َٔ ايطغّٛ يًٛدٛٙ املػتسٜط٠ ٚايعٕٝٛ ايصػري٠ املٓشطؾ١.

 ايعُطإ ايصٟ ظٗط يف ايعٗس املػٛيٞ: -

اؿٝا٠ ؾٝٗا، ىل٫ أِْٗ بعس إٔ ضغِ َا أسسث٘ املػٍٛ َٔ خطاب أثٓا٤ تسَريِٖ يًُسٕ ٚزى أغٛاضٖا، ٚىلباز٠ نٌ أْٛاع 

خطعت هلِ ٖصٙ ايب٬ز ٚزاْت هلِ ٚقط٢ ع٢ً نٌ أْٛاع املكا١َٚ ؾٝٗا، عازٚا يٝتؿٓٓٛا يف ايبٓا٤، َػتدسَني نٌ 

طاقات ايصٓاع ٚايبٓا٥ني ايصٜٔ محًِٖٛ َعِٗ َٔ نٌ ايبًسإ اييت أخطعٖٛا، ؾدطز ايبٓا٤ َعها بني نٌ 

١َٝ أٚ ايػًذٛق١ٝ أٚ اإلٜطا١ْٝ ٚايعطب١ٝ، بٌ أِْٗ ؾطضٛا ع٢ً َٗط٠ ايبٓا٥ني بٓا٤ اؿطاضات غٛا٤ ايص١ٝٓٝ أٚ اـٛاضظ

(، نُا آثط ايؿدا١َ يف ايبٓا٤ سٝح نإ َٛيعا  بلهاز 4عُا٥ط خاص١ بِٗ نُا ؾعٌ تُٝٛضيٓو بعاصُت٘ مسطقٓس)

تُٝٛضيٓو يف ايؿاّ   ؾعٓسَا ؾاٖس، (، يصيو غطم أؾهاض ايعُاض٠ َٔ ب٬ز ايؿا5ّ)نٌ دسٜس يف ايبٓا٤ ٚايعُطإ

قاّ بٓكٌ ٖصٙ ايؿهط٠ ىل  مسطقٓس، ٚأؾاز  -هلا ططف ىل  أع٢ً ٜػتسم ست٢ ٜصبا َسببا -قب١ بص١ًٝ ايؿهٌ 

ايعسٜس َٔ ٖصٙ ايكباب ٖٓاى، ْٚؿط ٖصا ايططاظ بني اهلٓس ٚضٚغٝا، ست٢ نإ َؿٗٛضا  يف تاز قٌ، ٚأنرب َجاٍ 

 َػذس املًو ايصٟ ؾٝسٙ يٓؿػ٘ ٚوٟٛ بٛاب١ اضتؿاعٗا َا١٥ قسّ، ع٢ً شيو َا قاّ ب٘ تُٝٛضيٓو َٔ ؾٔ ايبٓا٤ يف

عُٛزا  َٔ اؿذط، نُا ؾٝس ٭خت٘ تؿٛ ؾٛى بٝها، ضطوا   يتسؾٔ ؾٝ٘ أصبا ؼؿ١  480ٚغكـ َطؾٛع ع٢ً 

ايعُاض٠ يف عصطٙ، نُا أَط ببٓا٤ َػذس يتدًٝس شنط٣ ظٚدت٘ اابٛب١ ىليٝ٘ ٚاييت تػ٢ُ بٝيب خاتٕٛ، ؾأسطط 

(، نُا ؾٝست دٖٛط ؾاز ظٚد١ ؾاٙ ضر َػذسا أعذٛب١ باؾُاٍ ٚططاظ 6)املٗط٠ ٚأؾطف ع٢ً ايبٓا٤ بٓؿػ٘ايصٓاع 

ايبٓا٤ يف َؿٗس  ع٢ً ايططٜل بني طٗطإ ٚمسطقٓس، ٚقس محٌ ٖصا املػذس امسٗا، ٚقس متٝع بلساط١ املآشٕ املعٚز٠ 

ىل  ؾٓا٤ ض٥ٝػٞ، نػٝت ٚاد١ٗ نٌ َٓٗا  بايؿٛاْٝؼ ايطا٥ع١ بايططٜا ٚنأْٗا ؼطغ٘، ٚت٪زٟ أضبع١ َساخٌ ؾد١ُ

                                                           
 .180، 179ظنٞ قُس سػٔ: ؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ص - 1

 .183ظنٞ سػٔ: املطد  ايػابل، ص - 2

 .183ظنٞ سػٔ: املطد  ايػابل، ص - 3

 102ظنٞ قُس سػٔ: ؾٕٓٛ اإلغ٬ّ،  - 4

 .68-67، ص13ٍٚ زٜٛضاْت: قص١ اؿطاض٠،تطمج١: ز.عبس اؿُٝس ْٜٛؼ ٚ قُس أبٛ زض٠، ز.ت، فًس  - 5

 ٍٚ زٜٛضاْت: ْؿؼ املطد  ٚايصؿش١. - 6
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(، ٚخ٬ص١ ا٭َط إٔ ايعصط املػٛيٞ مل ٜهٔ ي٘ سطاض٠ خاص١ ب٘ يف ؾٔ 1بآدط َٔ اـعف املعخطف ٫ َجٌٝ هلا)

 (2ايبٓا٤ سٝح اَتاظ ٖصا ايعصط مبعز ؾٕٓٛ كتًـ ا٭َِ اييت خطعت ؿهِ املػٍٛ ؾُٝا ؾٝسٚٙ َٔ َباْٞ.)

 ايجكاؾ١ ٚا٭زب: -

ٍ ع٢ً ايطقٞ باؿٝا٠ ايجكاؾ١ٝ ٚايؿعط ٚايٓجط بعس ىلغن٬َِٗ، ؾأْؿن٦ٛا املنساضؽ املدتًؿن١ ٚغناُٖٛا يف تُٓٝن١       عٌُ املػٛ

اؿٝا٠ ايعك١ًٝ ٚايؿهطٜن١، ؾتٓاؾػنٛا يف بٓنا٤ املنساضؽ ٚاملػنادس ٚزٚض ايؿنؿا٤ َٚٓؿنآت ايطعاٜن١ ا٫دتُاعٝن١ ٚأِدنطٚا           

أْؿأٖا آخط ايػ٬طني ايتُٝٛضٜني ايػًطإ سػنني بناٜكطا،   (، ٚيعٌ أؾٗط ٖصٙ املساضؽ املسضغ١ اييت 3)ا٭ضظام عًٝٗا

عٝح اغتسع٢ يبٓا٥ٗا املٗٓسغني ٚايطغاَني َٔ نٌ َهإ، ؾأبسعٛا يف بٓا٥ٗا ٚظخطؾتٗا، ؾأصبشت آ١ٜ َٔ آٜات 

(، نُا أقاّ ٚظٜط سػني بكطا ٚاملػ٢ُ عًٝؿري ْٛا٥ٞ َسضغن١ أخنط٣ ٚمسٝنت باملسضغن١ اإلخ٬صن١ٝ،      4)ايؿٔ املعُاضٟ

ؾٝٗننا َسضغننني يتننسضٜؼ اؿننسٜح، ٚبٓننا يف ٖننصٙ املسضغنن١ قبنن١ مساٖننا "زاض اؿؿظ١"،خصصننٗا يننت٠ٚ٬ ايكننطإٓ      ٚعننني 

(، ٚبؿطٌ ضعا١ٜ املػٍٛ ٚٚظضا٥ِٗ يًعًِ ٚايعًُا٤ قاَت ْٗط١ 5)ٚسؿظ٘، ٚأؿل بٗا َػذس ٚخاْكاٙ إلطعاّ املػانني

 ْٗط١ ع١ًُٝ ٚثكاؾ١ٝ ٫ ظاٍ ايتاضٜذ ٜؿٗس ع٢ً تكسَٗا.

 ايًػ١ ٚايرتمج١: -

نُا بطظ ايعًُنا٤ يف ايجكاؾن١ ٚا٭زب يف عصنط املػنٍٛ ننصيو بنطظ ايٓشٜٛنٕٛ ٚايؿكٗنا٤ ننصيو، ؾكنس تٓناٍٚ ايعًُنا٤              

(، نُا اٖتُٛا بهتب ايب٬غ١ ٚاإلْؿا٤ مما أز٣ يربٚظ 6نتب ايٓشٛ ايعطبٞ بايؿطح ٚايتًدٝص َجٌ:أيؿ١ٝ ابٔ َايو)

(، نُنا ْؿنطت سطنن١ ايرتمجن١ يف      7ٚاملػنٍٛ)  يربٚظ ايعسٜس َٔ ايعًُنا٤ َنٔ خطاغنإ ٚمسطقٓنس ٖٚنطا٠، َٚنٔ اينرتى       

عصط املػٍٛ غٛا٤ َٔ ايعطب١ٝ ىل  ايؿاضغ١ٝ ٚايرتن١ٝ، أٚ َٔ ايرتن١ٝ يًؿاضغ١ٝ أٚ ايعهؼ، َٚٔ ٖصٙ ايهتب اييت 

ّ(، ٖٚننٛ تًدننٝص يهتنناب 1461ٖننن/866ظٗننطت يف ٖننصٙ املطسًنن١ نتنناب )اؾنناَ ( يػننٝس بننٔ قُننس غننٝس سػننٔ)ت  

َٚٔ املعادِ ايؿاضغ١ٝ نتناب أزا٠ ايؿطن٤٬، يًكاضنٞ خنإ بنسض قُنس اينسًٖٟٛ،        صشاح ايًػ١ يًذٖٛطٟ ايؿاضابٞ، 

                                                           
 .69 -68املطد  ايػابل، ص - 1

 .52تطمج١: عازٍ ظعٝرت، َطبع١ ىلسٝا٤ زاض ايهتاب ايعطبٞ، ز.ت، ص غٛغتاف يٛبٕٛ: سطاض٠ ايعطب، - 2

 .256أضَٝٓٛؽ ؾاَربٟ: تاضٜذ غاض٣، ص- 3

 .58ّ، ص1974ضداهلا، بػساز،  -آثاضٖا -خًٌٝ اهلل خًًٝٞ: ٖطا٠ تاضىٗا - 4

بساٜن١ ايعصنط ايصنؿٟٛ، فًن١ َعٗنس ايسضاغنات        ؾرئٜ عبس ايٓعِٝ: ايجكاؾ١ ايعطبٝن١ اإلغن١َٝ٬ يف بن٬ز ايؿنطؽ َنٔ بعنس ايعصنط ايعباغنٞ ٚستن٢          - 5

 .328ّ، ص1993ايعطب١ٝ بعٓٛإ: ايع٬قات ايعطب١ٝ اإلٜطا١ْٝ، 

كنس اغنتؿاز   أيؿٝت ابٔ َايو اؾَّاْٞ ا٭ْسيػٞ، ٖٚٛ نتاب يف ايٓشٛ ٚايب٬غ١ ٚايبٝإ، ؾتا بٗا بابا  ٚاغعا  يف ٖصا ايؿٔ ملعاصنطٜ٘ ٚملنٔ بعنسٙ، ؾ    - 6

   َٔ آضا٤ ايبصطٜني ٚايهٛؾٝني ٚايبػسازٜني، ٚقس أنب ع٢ً زضاغتٗا ايعسٜس َٔ ايباسجني، غٛا٤ زضاغ١ أٚ ؾطسا .َٔ دٗٛز ا٭قسَني، ٚمج

ّ(. اْظنط:  1438ٖنن/ 842ّ(، ٚأبٛ ايكاغِ بٔ أبٞ بهط ايًٝجٞ، ٚمشؼ ايسٜٔ قُس بػاطٞ )ت1418ٖن/886َٔ أَجاٍ: سػني بٔ قُس ؾاٙ )ت - 7

 (.185ّ، ص2002يعصط ايتُٝٛضٟ، ضغاي١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايسضاغات اإلْػا١ْٝ، داَع١ ا٭ظٖط، اْظط: )غٗري بَٝٛٞ:ٖطا٠ ٚؾعطا٩ٖا يف ا
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ّ، نُننا ٚضنن  ضغننتِ َٛيننٟٛ َعذُنن٘ املػنن٢ُ )ٚغنن١ًٝ املكاصننس ىل  أسػننٔ املطاصننس( يتعًننِٝ  1419ٖننن/822أيؿنن٘ عنناّ 

 (1قٛاعس ايًػ١ ايؿاضغ١ٝ.)

 اـامت١:

، ؾكس ٚصنٌ املػنًُٕٛ ىل  أقصن٢ أقنايِٝ آغنٝا      اْتؿط اإلغ٬ّ يف ب٬ز ؾطم آغٝا َٓص ٚقت َبهط عٔ ططٜل ايتذاض٠

ايؿطق١ٝ يًتذاض٠ َن  أًٖنٗا، ٚلشنٛا يف تأغنٝؼ دايٝنات عطبٝن١ ىلغن١َٝ٬ ٖٓناى، ٚيف ايعٗنس ايعباغنٞ ظاز عنسزِٖ،            

(، ٚضغِ إٔ اإلَرباطٛض١ٜ املػٛي١ٝ اْكػُت ؾُٝا بعس ىل  أضبع١ 2)خاص١ بعس إٔ تعٚز ٖ٪٤٫ املػًُٕٛ َٔ ْػا٤ صٝٓٝات

ا يف ايصني، ٚثاْٝٗا يف ٚغط آغٝا، ٚثايجٗا يف ب٬ز ايكؿذام، ٚضابعٗا يف ؾاضؽ، ؾلٕ ايع٬قات ايتذاض١ٜ أقػاّ: أٚهل

 ( 3بني ٖصٙ ا٭قػاّ ظًت قا١ُ٥ ٚنٌ َٓٗا سطٜص ع٢ً اؿؿاظ عًٝٗا.)

ذناض٠  أٚ باْتكناهلِ يًت  -ىلٕ ناْٛا َٔ أصشاب اؿطف ٚايصنٓاعات -يصيو ملا اْتكٌ املػًُٕٛ غٛا٤ بٓكٌ املػٍٛ هلِ 

ىل  ؾننطم أغننٝا ٚبنن٬ز ايؿننطم، ْكًننٛا َعٗننِ نننجريا َننٔ املعًَٛننات عننٔ اؿطنناض٠ اإلغنن١َٝ٬ ىل  ٖٓنناى، ٚباملجننٌ ؾعننٌ   

املػننٝشٕٝٛ ايننصٜٔ شٖبننٛا َننٔ أٚضبننا ىل  تًننو ايننب٬ز، نُننا إٔ املػننٍٛ ننناْٛا قننس ْكًننٛا َعٗننِ ايهننجري َننٔ اؿننطؾٝني  

٬َٞ، أٚ مننٛ أٚضبننا، ممننا أز٣ ىل  سطننن١ اتصنناٍ  ٚايؿٓنناْني ٚايصننٓاع ايصننٝٓٝني عٓننس ؼننطنِٗ مننٛ ايؿننطم اإلغنن 

غٝاغٞ ٚػاضٟ ٚؾ  ٚصٓاعٞ بنني اؾناْبني ايؿنطقٞ ٚايػطبنٞ، ٚأز٣ ىل  اتصناٍ اؿطناضات ايصن١ٝٓٝ ٚاإلغن١َٝ٬         

ٚا٭ٚضب١ٝ، ثِ ىل  تساخٌ ٚمتاظز ٖصٙ اؿطاضات، يهٔ شيو قس نإ ةٓ٘ باٖظا ، سٝح إٔ اؿطاض٠ مل تصنٌ ىل   

عس إٔ سطِ املػٍٛ سسٚز عؿطات ايسٍٚ اينيت ناْنت ؼنٍٛ بنني ٖنصا ا٫تصناٍ، ٚيف ايبساٜن١ زَنطٚا         ٖصٙ ايٓتٝذ١ ىل٫ ب

َٖذَّننُطٚا آ٫ف ايصننٓاع    عؿننطات املننسٕ مبننا ؾٝٗننا َننٔ ؾٓننٕٛ ٚقصننٛض ٚآثنناض ٚغريٖننا، ٚقتًننٛا ٦َننات ا٭يننٛف َننٔ ايبؿننط، ٚ

ٛادع متهٔ ايطساي١ ا٭ٚضبٝنٕٛ  ٚاؿطؾني، يهٔ يف ْٗا١ٜ ا٭َط اتصًت ٖصٙ اؿطاضات ببعت، ؾًُا ظايت ٖصٙ اؿ

 ( 4)َٔ إٔ ٜصٖبٛا ىل  ايؿطم، ٜٚصؿٛا َا ٜطْٚ٘ َٔ نٓٛظ آغٝا، بعس عٛزتِٗ ىل  ب٬زِٖ.

ٚيعٌ َٔ آثاض ٖصا ايت٬قٞ بني اؿطاضات بني ايؿطم ٚايػنطب إٔ عنطف املػنٍٛ َنا ننإ خاؾٝنا  عًنِٝٗ َنٔ سطناضات          

ِ       ايػطب ٚعازاتِٗ ٚتكايٝسِٖ، نُنا سناٍٚ ايػطبٝنٕٛ بهنٌ      (، 5)ايطنطم ايتنأثري عًن٢ املػنٍٛ ٚعًن٢ عنازاتِٗ ٚعكا٥نسٖ

مبشاٚي١ ؼًِٜٛٗ ىل  املػٝش١ٝ، نُا نإ يًػعٚ املػٛيٞ زٚض غري َباؾط يف قٝاّ ايٓٗط١ ا٭ٚضب١ٝ عنٔ ططٜنل زؾعٗنِ    

عؿننري٠ ا٭تننطاى ىل  آغننٝا ايٛغننط٢، ٚايننيت امننسض َٓٗننا ا٭تننطاى ايعجُننإْٝٛ ؾُٝننا بعننس، ٚايننصٜٔ اغننتطاعٛا ؾننتا            

                                                           
 .184، 183غٗري بَٝٛٞ: املطد  ايػابل، ص - 1

2 - Fitzgeraid, China, A Short Cultral History, (London, 1935).PP.320. 

3 - Huzayyin, Arabia & The Far East, P.172. 

4 - Browne, A Literary History of Persis, Vol.II. P.442. 

5 - Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, (Leipzig, 1886). Tom.II. P.70. 
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طٓط١ٝٓٝ عاص١ُ ايسٚي١ ايبٝعْط١ٝ، ممنا أز٣ ىل  استهناى ا٭ٚضبٝنٕٛ بٗنِ بؿنهٌ َباؾنط ٚىل  تطنٜٛط ايعكًٝن١         ايكػ

 (1ا٭ٚضٚب١ٝ اؾاَس٠ اييت غٝطط٠ ع٢ً أٚضبا ط١ًٝ ايكطٕٚ ايٛغط٢.)

أزت سطن١ ا٫تصاٍ اؿطاضٟ ٖصٙ بني ايؿطم ٚايػنطب ينٝؼ ٫غنتؿاز٠ املػنٍٛ ٚاملػنًُٕٛ ٚاملػنٝشٕٝٛ ؾشػنب، بنٌ         

ؿاز ايصٕٝٓٝٛ أٜطا  برتسٌٝ أٚ ضسٌٝ املػًُٕٛ ٚاملػٝشٕٝٛ ىل  ب٬زِٖ، ٚخاص١ أِْٗ يف املطاسٌ ا٭ٚ  َٔ ايػنعٚ  اغت

املػٛيٞ ناْٛا َٔ أصشاب اؿطف ٚايصٓاعات، ثِ ٫سكا  َٔ أصشاب ايتذاض٠، ؾشًُٛا َعِٗ سطاضاتِٗ، مما أز٣ 

إٔ املعًَٛنات ايصن١ٝٓٝ اؾػطاؾٝن١ تنأثطت ننجريا  َنٔ دنطا٤         ىل  ايتأثري يف ايعًّٛ املدتًؿ١ عٓس ايصنٝٓٝني، ؾُنج٬ لنس   

 (2)نجط٠ ضس٬تِٗ ايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ يف ٚغط آغٝا ٚغطبٗا، ٚظاضٚا دعض اهلٓس ايؿطق١ٝ، ٚغ٬ٕٝ ٚغريٖا.

نُا نإ ايتأثري ايؿ  نبريا  ْتٝذ١ ٖصا ايتٛاصٌ اؿطاضٟ بني ايؿطم ٚايػنطب، بنني ايؿٓنٕٛ اإلغن١َٝ٬ ٚايؿٓنٕٛ      

ستننن٢ ظٗنننطت ايعٓاصنننط ايؿٓٝننن١ اإلغننن١َٝ٬ ٚايصننن١ٝٓٝ دٓبنننا  ىل  دٓنننب يف بعنننت ايصنننٛض، ، َٚٓٗنننا بعنننت   ايصننن١ٝٓٝ،

املٛضٛعات ايعخطؾ١ٝ ٚخاص١ ضغِ ايػشب ايص١ٝٓٝ، ٚبعت اؿٝٛاْات اـطاؾ١ٝ اييت ناْت َٔ أِٖ ممٝعات ايؿٔ 

ًُني اينصٜٔ قًنسٚا ايطغنّٛ    (، بٌ إٔ بعت ايًٛسنات ٜصنعب ايتُٝٝنع ؾٝٗنا عنٔ ْٛعٝن١ املصنٛض، أٖنٛ َنٔ املػن          3ايصٝ )

  .ايص١ٝٓٝ، أّ ٖٛ َٔ ايصٝٓٝني ايصٜٔ قًسٚا ايؿٕٓٛ اإلغ١َٝ٬

 املصازض ٚاملطاد :

ٖن(: ايطس١ً  املػُا٠ ؼؿ١ ايٓظاض يف غطا٥ب ا٭َصاض، زاض 779ابٔ بطٛط١،قُس بٔ عبس اهلل ايًٛاتٞ ايطٓذٞ)ت -

 ّ. 1992ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

ٖن(: ايٓذّٛ ايعاٖط٠ يف ًَٛى َصط ٚايكاٖط٠، َصٛض٠ عٔ طبع١ زاض 874ػطٟ بطزٟ، مجاٍ ايسٜٔ أبٛ اااغٔ)تابٔ ت -

 ايهتب، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ، َصط، ز.ت.
، 1965ٖننن(:ايهاٌَ يف ايتنناضٜذ،زاض صننازض، بننريٚت، 630ابننٔ ا٭ثننري، عننع ايننسٜٔ أبننٛ اؿػننٔ عًننٞ بننٔ أبننٞ ايهننطّ)ت  -

1966.ّ 

ٖنن(:ؾطح ْٗنر ايب٬غن١،ؼٝل: قُنس أبنٛ ايؿطنٌ ىلبنطاِٖٝ،        655ساَس عبس اؿُٝنس)ت ابٔ أبٞ اؿسٜس، أبٛ  -

 ّ. 1960زاض ىلسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 

 ٖن(: َعذِ ايبًسإ،زاض ايؿهط، بريٚت، ز.ت.628اؿُٟٛ،ٜاقٛت بٔ عبس اهلل)ت -

 .1968ّبٓاْٞ، بريٚت، : تاضٜذ ابٔ خًسٕٚ، زاض ايهتاب ايًٖن(808)تبٔ خًسٕٚ، عبس ايطمحٔ بٔ قُسا -

ٖن(: ٚؾٝات ا٭عٝإ ٚأْبا٤ أبٓنا٤ ايعَنإ، ؼكٝنل: ىلسػنإ عبناؽ،      681ابٔ خًهإ، أمحس بٔ قُس بٔ أبٞ بهط)ت -

 .6ّ، دن1990زاض صازض، بريٚت، طبع١ 

                                                           
1 -   Browne, A Literary History of Persis, (London, 1906).Vol.II. P.442. 

2 - Hirth & Rockhill, Chinese & Arab Trade in the Twelfth and Therteenth Centuries Translated from 

Chinese. (St. Petersburg, 1911). PP.25-28. 

 .4ّ، ص1938ظنٞ قُس سػٔ: ايتصٜٛط ٚأع٬ّ املصٛضٜٔ يف اإلغ٬ّ، ف١ً املكتطـ، عسز أنتٛبط،  - 3
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ٖنن(: اينساضؽ يف تناضٜذ املنساضؽ، ؼكٝنل: ىلبنطاِٖٝ مشنؼ اينسٜٔ، زاض         927ايسَؿكٞ، عبنس ايكنازض قُنس ايٓعُٝنٞ)ت     -

 ّ.1990ٖن/1410هتب ايع١ًُٝ، طبع١ أٚ ، اي

 . 7ّ،دن2002ايعضنًٞ،خري ايسٜٔ ايسَؿكٞ:ا٭ع٬ّ، زاض ايعًِ ي٬ًُٜني،ايطبع١ اـاَػ١ عؿط٠،َاٜٛ -

غبط ابٔ اؾٛظٟ، ٜٛغـ بٔ قعاغًٞ:َطآ٠ ايعَإ يف تاضٜذ ا٭عٝإ، َطبع١ فًنؼ زا٥نط٠ املعناضف ايعجُاْٝن١، سٝنسض       -

 ّ.1952أباز، اهلٓس، 

 ّ.2003ٖن(: تاضٜذ اـًؿا٤، َهتب١ اإلميإ، املٓصٛض٠، ايطبع١ ا٭ٚ ، 911ػٝٛطٞ،د٬ٍ ايسٜٔ)تاي -

ٖن(:ْع١ٖ ايٓؿٛؽ ٚا٭بسإ يف تٛاضٜذ ايعَإ،   ؼكٝنل: سػنٔ   900ابٔ ايصرييف، ْٛض ايسٜٔ عًٞ بٔ زاٚز اؾٖٛطٟ)ت -

 ّ.1970سبـ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١، ايكاٖط٠، 

 ّ.1985ٖن(:تاضٜذ كتصط ايسٍٚ،ايطبع١ ايجا١ْٝ،املطبع١ ايهاثٛيٝه١ٝ، بريٚت،685ًطٞ)تابٔ ايعربٟ، أبٛ ايؿطز امل -

 ّ. 1991تاضٜذ ايعَٔ، بريٚت، -

اـًٝنٌ، ؼكٝنل: عنسْإ ٜنْٛؼ عبنس اجملٝنس       ٚ: ا٭ْنؼ اؾًٝنٌ بتناضٜذ ايكنسؽ     ٖن(928)تفري ايسٜٔ اؿٓبًٞايعًُٝٞ، -

 .1999ّٖن/1420ْبات٘، َهتب١ ضْسٜؼ، عُإ، 

 ٖن.1351ٖن(: ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب، َهتب١ ايكسغٞ،ايكاٖط٠، 1089ايعُاز اؿٓبًٞ)ابٔ  -

ٖن(: املدتصط يف تاضٜذ ايبؿط، املطبع١ اؿػن١ٝٓٝ، ايطبعن١ ا٭ٚ ،   732أبٛ ايؿسا٤، عُاز ايسٜٔ ىلمساعٌٝ بٔ قُس)ت -

 ز.ت. 

خ اؾاَعن١ ٚايتذناضب ايٓاؾعن١ يف املا٥ن١ ايػنابع١،      ٖن(: اؿنٛاز 723ابٔ ايػٛطٞ، نُاٍ ايسٜٔ عبس ايطظام ايبػسازٟ)ت -

 ٖن. 1351املهتب١ ايعطب١ٝ، بػساز، 

 ٖن(: صبا ا٭عؿ٢، َصط، ز.ت.821ايكًكؿٓسٟ، أبٛ ايعباؽ أمحس)ت -

 ٖن(: ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ،َطبع١ ايػعاز٠، َصط، ز.ت.774ابٔ نجري، أبٛ ايؿسا٤ ىلمساعٌٝ بٔ عُط)ت -

: ؾٛات ايٛؾٝات ٚايصٌٜ عًٝٗا، ؼكٝل: ىلسػإ عباؽ، زاض صازض، بريٚت، ٖن(764ايهتيب، قُس بٔ ؾانط)ت

1974 .ّ 

 ّ.1997ٖن/1418قُس بٔ خًٝؿ١ ايتُُٝٞ: َكاي١ ايتعطٌٝ ٚاؾعس بٔ زضِٖ، ْؿط أضٛا٤ ايػًـ،ايطٜاض، -

َطبعن١   ٖنن(: ايػنًٛى ملعطؾن١ زٍٚ املًنٛى، ؼكٝل:قُنس َصنطؿ٢ ظٜناز٠،       845املكطٜعٟ، تكٞ ايسٜٔ أمحنس بنٔ عًنٞ)ت   -

 ّ.1971-1956ؾ١ٓ اينتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، ايكاٖط٠، 

ٖننن(: غننري٠ ايػننًطإ دنن٬ٍ ايننسٜٔ َهربتننٞ، ؼكٝننل: سنناؾظ أمحننس محننسٟ، زاض  639ايٓػننٟٛ، قُننس بننٔ أمحننس)ت -

 ّ.1953ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، 

 ّ.2004ٚت،ايطبع١ ا٭ٚ ، ايٜٓٛطٟ،ؾٗاب ايسٜٔ أمحس: ْٗا١ٜ ا٭ضب يف ؾٕٓٛ ا٭زب، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بري -

ٖننن(هلل: دنناَ  ايتننٛاضٜذ، تطمجنن١: قُننس صننازم ْؿننأت، ٚآخننطٕٚ، زاض ىلسٝننا٤    716اهلُصاْٞ،ضؾننٝس ايننسٜٔ ؾطننٌ ا)ت  -

 ايهتب ايعطب١ٝ، ز.ت.
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ٖنن(: َؿنطز ايهنطٚب يف أخبناض بن  أٜنٛب، ؼكٝنل: مجناٍ اينسٜٔ          697ابٔ ٚاصٌ،مجاٍ ايسٜٔ بٔ قُنس بنٔ غنامل)ت    -

 ّ.1972ايٛثا٥ل ايك١َٝٛ،ايؿٝاٍ، زاض ايهتب ٚ

 ّ. 1996ٖن/ 1417ٖن(: تاضٜذ ابٔ ايٛضزٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 749ابٔ ايٛضزٟ،عُط بٔ املظؿط)ت -

 ّ.1970.تت١ُ املدتصط يف أخباض ايبؿط، ؼكٝل: أمحس ضؾعت ايبسضاٟٚ، زاض املعطؾ١،  -

ُا١ْٝ، سٝسض أباز، ٕ، َطبع١ فًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجٖن(: شٌٜ َطآ٠ ايعَا726ايْٝٛٝ ،قطب ايسٜٔ أبٛ ايؿتا َٛغ٢) -

 ّ.1961اهلٓس، 

 املطاد :

 ّ.1977ىلبطاِٖٝ ايسغٛقٞ ؾتا: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١،  -

 ّ.1983ىلبطاِٖٝ ايعسٟٚ: تاضٜذ ايعامل اإلغ٬َٞ،َعٗس ايسضاغات اإلغ١َٝ٬، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1968ٗس املػٍٛ ا٭ًٜداْني، َطبع١ ايعاْٞ ، بػساز، ايطبع١ ا٭ٚ ، دعؿط سػني خصباى: ايعطام يف ع -

 ّ.1949ساؾظ محسٟ: ايسٚي١ اـٛاضظ١َٝ، زاض ايؿهط،  -

 ّ.1939سػٔ ىلبطاِٖٝ سػٔ ٚعًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: ايٓظِ اإلغ١َٝ٬، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1974ضداهلا، بػساز،  -آثاضٖا -خًٌٝ اهلل خًًٝٞ: ٖطا٠ تاضىٗا -

 ّ.1996اَس خًٝؿ١: ؾٔ ايتصٜٛط عٓس ا٭تطاى ا٭ٜػٛض، زاض طٝب١، ايكاٖط٠، ضبٝ  س -

 ّ.1986ضدب قُس عبس اؿًِٝ: اْتؿاض اإلغ٬ّ بني املػٍٛ، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1938ظنٞ قُس سػٔ: ايتصٜٛط ٚأع٬ّ املصٛضٜٔ يف اإلغ٬ّ، ف١ً املكتطـ، عسز أنتٛبط،  -

 ّ.1941ايصني ٚؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠،  -

 ّ.1938.ؾٕٓٛ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠،  -

 ّ.2010غاٖط ضاؾ : تُٝٛضيٓو، زاض َؿاضم، ايكاٖط٠، ايطبع١ ا٭ٚ ،  -

 ّ.1986غعاز َاٖط: نتاب ايؿٕٓٛ اإلغ١َٝ٬، اهل١٦ٝ املصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب،  -

 ّ.1986ايػٝس ايباظ ايعطٜ : املػٍٛ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، بريٚت،  -

ٔ آٜسٕ: ايططٜك١ ايٓكؿبٓس١ٜ بني َاضٝٗا ٚساضطٖا، نتاب َٓؿٛض يف َٛق  ايػًؿٝني ا٭تطاى عًن٢  ايؿٝذ ؾطٜس ايسٜ -

  www.ikraislam.comضابط: 

 ط٘ ْسا: ؾصٍٛ َٔ تاضٜذ اؿطاض٠، زاض اؾاَعات، اإلغهٓسض١ٜ، ز.ت. -

 ّ.1987إلغ١َٝ٬ املػتك١ً يف ايؿطم، زاض ايؿهط ايعطبٞ، عصاّ ايسٜٔ عبس ايط٩ٚف ايؿكٞ: ايسٍٚ ا -

 ّ.1967عًٞ ىلبطاِٖٝ سػٔ: تاضٜذ املُايٝو ايبشط١ٜ، َهتب١ ايٓٗط١، ايطبع١ ايجايج١،  -

 ّ.2004عُاز ايسٜٔ خًٌٝ، ٚز.ؾاٜع ايطبٝ : ايٛغٝط يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض اؿاَس ا٭ضزٕ، ايطبع١ ا٭ٚ ،  -

 ّ.1997ايصٝاز: زضاغات يف اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، زاض ايجكاؾ١، ؾ٪از عبس املعطٞ  -

 ّ.1987ايؿطم اإلغ٬َٞ يف عٗس اإلًٜداْٝني،قطط،   -

 ّ.1980املػٍٛ يف ايتاضٜذ، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ،  -

http://www.ikraislam.com/
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 ّ.1983قُس عًٞ ايباض: املػًُٕٛ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت، زاض ايؿطٚم، دس٠،  -

-  ٚ ب ايصنًٝب١ٝ ٚايػنعٚ املػنٛيٞ يًعنامل اإلغن٬َٞ زضاغن١ ْٚصنٛص، َ٪غػن١ ايطغناي١،          قُس َاٖط محاز٠: ٚثا٥ل اؿنط

 ّ.1979بريٚت، ايطبع١ ا٭ٚ ، 

 ّ.1990َصطؿ٢ سًُٞ:اإلغ٬ّ ٚا٭زٜإ،زضاغ١ َكاض١ْ، زاض ايسع٠ٛ، اإلغهٓسض١ٜ، ايطبع١ ا٭ٚ ،  -

 ايسٚضٜات:

 ّ.1966، اجملًس ايطاب ، َصط، ١2، عسزأمحس قُٛز ايػازاتٞ: تاضٜذ دٗاْؿهاٟ، ف١ً تطاخ اإلْػاْٝ -

مجاٍ ؾٛظٟ قُس: أٚضناع غنري املػنًُني بنلٜطإ ٚايعنطام يف عٗنس اإلًٜدنإ أضغنٕٛ، )ْنس٠ٚ ؾنطم ايعنامل اإلغن٬َٞ،              -

 ّ.  1988ن١ًٝ اٯثاض، داَع١ ايكاٖط٠، 

ٚستن٢ بساٜن١ ايعصنط ايصنؿٟٛ،     ؾرئٜ عبس ايٓعِٝ: ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف ب٬ز ايؿطؽ َٔ بعس ايعصط ايعباغٞ  -

 ّ.1993ف١ً َعٗس ايسضاغات ايعطب١ٝ بعٓٛإ: ايع٬قات ايعطب١ٝ اإلٜطا١ْٝ، 

عًٞ ايػٝس قُنٛز: اهلذنطات املػٛيٝن١ ىل  َصنط ٚآثاضٖنا ايجكاؾٝن١ ٚا٫دتُاعٝن١ يف ايعصنط املًُنٛنٞ، فًن١ املن٪ضر،             -

 ّ.1995، ٜٛيٝٛ 15ن١ًٝ اٯزاب، داَع١ ايكاٖط٠، ايعسز 

قُس بسض: ايطغّٛ اٯز١َٝ ع٢ً اـعف اإلٜطاْٞ يف ايعصطٜٔ ايصنؿٟٛ ٚايكادناضٟ بنني املنٛضٚخ ااًنٞ ٚايتنأثري        ٢َٓ -

ٚايتأثري ايصٝ  ايٛاؾنس، )َنٔ ْنس٠ٚ ايتكنا٤ اؿطناضات يف عنامل َنتػري(، َطننع ايبشنٛخ ٚايسضاغنات ا٫دتُاعٝن١، آزاب            

 ّ.2003ايكاٖط٠، 

 ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ:

يف ايعصنننط ايتُٝننننٛضٟ، ضغننناي١ زنتننننٛضاٙ، نًٝننن١ ايسضاغننننات اإلْػنننا١ْٝ، داَعنننن١      ٚؾننننعطا٩ٖاغنننٗري بٝنننَٛٞ:ٖطا٠    -

 ّ.2002ا٭ظٖط،

صربٟ عبس ايًطٝـ غًِٝ: ايصطاع ايػٝاغٞ ٚاملصٖيب بني ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ يف عصط غٝطط٠ ىلًٜداْات املػٍٛ يف ىلٜطإ،  -

 ّ.1996ضغاي١ زنتٛضاٙ، قػِ ايتاضٜذ، ن١ًٝ زاض ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖط٠، 

  املطاد  ا٭دٓب١ٝ املعطب١:

 ّ.1987أضَٝٓٛؽ ؾاَربٟ: تاضٜذ غاض٣، تطمج١: أمحس قُٛز ايػازاتٞ، َهتب١ ْٗط١ ايؿطم،  -

 ّ.1985اغتاًْٞ يٝٓبٍٛ: طبكات غ٬طني اإلغ٬ّ، بريٚت،  -

 .1983ّباضتٛيس:تاضٜذ اؿطاض٠ اإلغ١َٝ٬، تطمج١: محع٠ طاٖط، زاض املعاضف، ايطبع١ اـاَػ١،  -

بطإٚ، ازٚاضز دطاْؿٌٝ: تاضٜذ ا٭زب يف ىلٜطإ َٔ ايؿطزٚغٞ ىل  ايػعسٟ، تطمج١: ىلبنطاِٖٝ أَنني ايؿنٛاضبٞ، َطبعن١      -

 ّ.1945ايػعاز٠، ايكاٖط٠، 

 .1982بطتٛيس  ؾبٛيط: ايعامل اإلغ٬َٞ يف ايعصط املػٛيٞ، تطمج١: خايس أغعس عٝػ٢، زَؿل، ايطبع١ ا٭ٚ  ،  -
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