
א א א  شوكت حجه. د                              ...א

 

 ٦٩١

א א א  א
 "א")מ١٣٠٠−٦٩٩/١٢٥٩−٦٥٧(

 )•(شوكت رمضان حجة. د

 :ملخص البحث

٦٩٩(و          ) م١٢٥٩/هـ  ٦٥٧(اجتاح المغول بالد الشام مرات عدة، واحتلوها عامي         

ه من تخريب وتدمير،    وقاموا بأعمال بربرية، فاقت وصف المؤرخين لما قاموا ب        ) م١٣٠٠/هــ   

مما أدى إلى نتائج اقتصادية واجتماعية      .  وفظائع مهولة من قتل، ونهب، وحرق، وسبي، وتشريد       

 .وسياسية خطيرة، على نحو كان أثره بالغ السلبية على المجتمع اإلسالمي

 -٦٥٧(وسيقوم الباحث بتتبع روايات المؤرخين المعاصرين للغزو المغولي بين عامي           

ـ ٦٩٩ ويعرض آراءهم ومشاهداتهم ألهم األحداث التاريخية التي حدثت        ). ١٣٠٠ -١٢٥٩/ هـ

ويحللهـا ويدرسها، ويبين أثر الرواية في تحقيق  الخبر،  ومدى مصداقيتها             . فـي تلـك الفـترة     

 .وانطباقها على الواقع التاريخي

ت اتـبع الباحـث منهجية البحث التاريخي والتحليلي في تحقيق هذه الروايات والمشاهدا            

 .المبثوثة في ثنايا صفحات كتب التاريخ التي تناولت أحداث تلك الفترة
 

 

 

 

 

 

                                                 
 . الخليل–بجامعة الخليل بكلية اآلداب بقسم التاريخ، : شوكت رمضان حجة. د) •(



א א א  شوكت حجه. د                              ...א

 

 ٦٩٢

 : تقديم
/هـ٦٥٦(بقيادة هوالكو من إسقاط الخالفة العباسية في بغداد عام        بعـد أن فرغ المغول      

، أحكموا سيطرتهم على إيران والعراق، وأسسوا دولة مغولية تتاخم حدود الشام ومصر             )م١٢٥٨

وبحكم استقرارهم على حدود دولة المماليك      ). لة ايلخانية فارس أو مغول فارس     دو(عرفـت باسم    

، استمر االيلخانيون يقومون بأعمال     )م١٢٦٠/هـ٦٥٨(إثر هزيمتهم في معركة عين جالوت عام        

الغـزو علـى فترات متباعدة أو متقاربة، يهاجمون دولة المماليك األولى ، للمحافظة على هدفهم                

لتوسـعية في السيطرة على العالم، دون أن يكون هناك عارض يمنعهم من             األكـبر، ونزعـتهم ا    

 .مواصلة تقدمهم

ويظهـر أن الحماسة الدينية إلى جانب عوامل أخرى لدى سالطين المماليك دفعتهم إلى              

تحمـل مسؤولياتهم الجسيمة في الدفاع عن كيانهم وكيان األمة اإلسالمية، ضد اإليلخانيين، وبذلك          

 .المملوكية أكثر المناطق تأثراً جراء الغزوات المتكررة على ثغورهاأصبحت الدولة 

٦٩٩(و) م١٢٦٠/ ٦٥٨(وبذلـك هاجم المغول بالد الشام مرات عدة، واحتلوها عامي،          

ـ  ، فـي محاولة منهم للوصول إلى الديار المصرية، للقضاء على سلطنة المماليك،             )م١٣٠٠/هـ

ان لتكرار الغزو المغولي أثر في زرع بذور الخراب         وك. ولتحقـيق هدفهم األكبر في سيادة العالم      

والدمـار في كل المناطق التي مروا بها، أو أقاموا عليها، فأحدثوا القتل والسلب واألسر والتشريد                

في األهالي، وشجعوا التمرد بين أمراء المماليك، وأمراء البدو، ونشروا المفاسد االجتماعية داخل             

أن اإلسالم والمسلمين، وإضعاف نفوذ المماليك، لتسهل السيطرة        المجـتمع اإلسالمي، للحط من ش     

علـيهم، وقـد أدى ذلك كله إلى نتائج سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية هامة، انعكست بشكل                

 .سلبي على المجتمع اإلسالمي في مصر والشام، والبالد الخاضعة لسيطرة مغول فارس

 أعينهم التصدي واالنتقام من حلفاء      ومـن ناحـية أخرى وضع سالطين المماليك نصب        

 الذين  - مملكة أرمينيا الصغرى، وفرنجة الساحل الشامي، و سالجقة الروم         -دولة إيلخانية فارس  

شـكلوا خطراً على المماليك من خالل تقديمهم المساعدة العسكرية والمعنوية للمغول، وبذلك تلقى              

 . على وجودهم واستقرارهم السياسيهؤالء الضربة تلو األخرى على يد المماليك، مما أثر

ومن خالل تتبعنا للمصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ المغول والمماليك، الحظنا            

وبالتالي أصبحت خاضعة لحكم الباحثين أو      . أن هناك أحداثاً تاريخية، تعددت فيها اآلراء واختلفت       

حقيق هذه اآلراء، ومحاولة الوصول     الدارسين، وذلك باالعتماد على منهجية البحث التاريخي في ت        

إلـى الحقـيقة، خاصة و أن المصادر التاريخية متباينة من حيث إنها قريبة من الحدث أو بعيدة                  
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وتبين . عنه، باإلضافة إلى أن هناك مصادر مملوكية وأخرى فارسية تتحدث عن الفترة المدروسة            

ل والمماليك كانت على ثالثة أوجه      لـنا أيضـا أن سرد األحداث التاريخية المتصلة بتاريخ المغو          

 :أساسية، هي

الوجـه األول يعـتمد على رواية الحدث بالنقل، اعتماداً على رواية اآلخرين، ومن هنا               

ظهرت آراء متعددة حول تساؤل معين، وتبرز مشكلة األخذ برواية المؤرخ المعاصر أو المؤرخ              

 .   نهجية البحث التاريخيولذلك ال بد من االعتماد على م. القريب من فترة الحدث
سواء كان المؤرخ معاصراً    . الوجـه الثاني يعتمد على رواية الحدث واالنفراد في ذكره         

للحـدث أم بعيداً عنه، فال بد من االعتماد علية أساساً لمحاولة الوصول إلى الحقيقة بعد إخضاعه                 
 . إلى منهجية البحث التاريخي

ة والمشاركة في الحدث نفسه من بعض المؤرخين        أما الوجه األخير فيعتمد على المشاهد     
المعاصـرين، وفي الغالب نجد أن هذا النوع من الرواية التي تعتمد على المشاركة والمشاهدة ال                

 .يخضع إلى الجدال أو النقاش
 

 :الدراسة
ومـن أمثلة الوجه األول أنه لم يكن هناك إجماع بين المؤرخين المسلمين حول األسباب               

ناصر يوسف األيوبي حاكم حلب والشام إلى مراسلة هوالكو قبيل دخوله الشام، بل             التـي دفعت ال   
 :اختلفت اآلراء وتعددت، إذ يمكن استعراضها من أربعة جوانب، على النحو اآلتي

     ففـي الجانب األول تذكر فئة من المؤرخين أن سبب ذلك يعود إلى أن الناصر شعر بعجزه                 
وعن الجانب الثاني يذكر ابن  . )١(طاقة له وال لغيره على مقاومتهم عن مواجهة المغول، و أنه ال 

أن خوف الناصر من قسوة المغول وهمجيته كان دافعاً أساسياً          ):  م١٢٧٣/ هـ٦٧٢ت  (العميد    
وفي الجانب الثالث   . )٢(لمراسـلة هوالكو، خاصة بعد سماعه بسقوط بغداد، وقتل الخليفة العباسي          

أن الناصر أراد من ذلك مالطفة هوالكو؛       ): م١٣٤٩/ هـ٧٤٩ت(ي  يذكـر ابن فضل اهللا العمر     
وأخيراً يذكر المقريزي   . )٣(علـه يستطيع احتواء األسباب التي تدفعه إلى مهاجمة البالد الشامية            

أن الناصر يوسف أراد من ذلك أن يلتمس مساعدة هوالكو له السترداد  ): م١٤٤٦/ هـ٨٤٥ت (
ووجد ذلك آذاناً صاغية من هوالكو،      . ليك في الديار المصرية    المغتصب من المما   نعرش األيوبيي 

 .)٤(فأمر بتوجه فرقة عسكرية تقدر بعشرين ألف فارس نجدة له
     ويـبدو مـن خالل ذلك أن ما أورده ابن العميد المعاصر للحدث، هو األقرب إلى الصواب                 

 وتشريد وفظائع أخرى،    والمـنطق، ألنـه عاصر الغزو المغولي، وشاهد ما حَل بالشام من تقتيل            

                                                 
 .٣٧٨، ص١خبار، ج؛ ابن سباط، صدق األ.١٩٧، ص٣أبو الفداء، المختصر، ج-١

 .٤٦-٤٥ص -، صنأخبار األيوبيي-٢

 .٢٩٧، ورقه ٢٧/ ٤٦مسالك األبصار، مخطوط، مج -٣

 .٤١١-٤١٠ص -، ص٢ ق١السلوك، ج-٤
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وسـمع ما لم يشاهده هو بنفسه، وأورد معلومات انفرد في ذكرها دون غيره، وتأكيداً لذلك أورد                 
القريب العهد بالحدث، ما يصب فيما اعتقدناه، وذكر أن     ) م١٣٣٢-هـ٧٣٣ت(المـؤرخ النويري    

لؤلؤ صاحب الموصل،   الناصر يوسف بلغ به الخوف أن جهز مع ولده العزيز كتاباً إلى بدر الدين               
، خاصة وأن )١( عن عدم قدومههيلـتمس فـيه أن يحسـن السـفارة بينه وبين هوالكو، ويعتذر ل     

معلومـات الـنويري موثوقه ألنه شغل وظائف عديدة في الجهاز اإلداري المملوكي، منها ناظر               
صريه مثل  ألمالك السلطان الناصر محمد، وناظر ديوانه الخاص،كما كان مطلعاً على مؤلفات معا           

 .  بيبرس المنصوري وغيره
وقـد بـدأ المغـول هجومهـم العسكري على الشام بمشاركة فرق أرمينية وجورجية               

وقد أولت الروايات   .ومسيحية شرقية، وسالجقة الروم ضد إمارة ميافارقين بديار بكر        ) كرجستان(
يافارقين الملك الغربـية ومـا اعـتمد عليها من المراجع العربية، ما أخذه المغول على صاحب م          

الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب، أن تعصبه لإلسالم قد دفعه إلى صلب راهب مسيحي يعقوبي                 
ولكن بالرجوع إلى المصادر الفارسية األصلية القريبة       . )٢(قـدم ميافارقيـن بجواز مرور مغولي      

عسه ورجوعه  العهد بالحدث، الحظنا أنها أجمعت على أن هوالكو أخذ على صاحب ميافارقين تقا            
وتجدر اإلشارة إلى أن سبب رجوعه هو       . عـن مسـاعدته في أثناء حصار المغول لمدينة بغداد         

 . )٣(علمه بسقوط الخالفة العباسية
ويـبدو أن المصـادر الغربية حاولت أن تسوغ لهوالكو مهاجمة ميافارقين أوالً للسبب              

فطول فترة  .   دينة وصاحبها المذكـور أنفـاً، مـن أجـل تغطية عظم ما قام به المغول ضد الم               
الحصـار أدت إلـى نفاد األقوات، وانتشار األمراض، وعم القحط والجوع، حتى إنه لم يبق من                 

، )م١٢٦٠/هـ٦٥٨(وقبض المغول على حاكمها الملك الكامل عام        . سـكانها سـوى مائة رجل     
وبذلك .  )٤(وقطعوا رأسه وحملوه على رمح، وطافوا به مروراً بحلب وحماه، حتى وصلوا دمشق            

ال بـد مـن اعـتماد المصادر الفارسية المعاصرة أساساً لبيان سبب مهاجمة المغول ميافارقين،                
كان معاصراً للحدث،  وفي إبان      ) م١٢٩٨/هـ٦٩٨ت  (فمـنهاج سراج صاحب طبقات ناصري       

 .كتابته كان يخضع لحكم المغول، وبالتالي فقد سمع وعلم من أصحاب الشأن أنفسهم
ط مدينة دمشق بيد المغول     ء المؤرخين حول األسباب التي أدت إلى سقو       وقد تعددت آرا  

 -، دون أن يكون هنالك مقاومة تذكر ضدهم؛ فبعد أن تأكد الملك الناصر            )م١٢٦٠/هـ٦٥٨(عام  
 من زحف المغول نحو الديار الشامية، أخذ بمشورة األعيان، وتوجه           -صـاحب حلـب ودمشـق     

 مستعدين لصد المغول    -من غوطة دمشق  - برزه بعسـاكره إلـى ظاهر دمشق،حيث خيموا على       
والوقـوف فـي وجههـم، واجتمع إليه حشد كبير من عرب الشام وعجم وتركمان وأكراد،حتى                

                                                 
 .٣٨٢، ص ٢٩نهاية األرب، ج-١

 Grousset, L Empire, P.334؛ .٢٩٣-٢٩٢ص -لصياد، المغول فيا لتاريخ، صا-٢

  ..٨٩٩، ص٥؛ روضة الصفا، ق.٢٥خ وصاف، ص؛ تاري.٢٠٢-٢٠١ص -، ص٢طبقات ناصري، مج-٣
 ، ٥١٠-٤٨٩، ص٢ق٣؛ ابن شداد،  االعالق الخطيرة، ج.٢٠١أبو شامه المقدسي، الذيل على الروضتين، ص-٤

 ١٩٧-١٩٦ص-،ص٣ابو الفداء، المختصر،  ج



א א א  شوكت حجه. د                              ...א

 

 ٦٩٥

وصلت أعداد جيشه مائة ألف مقاتل، ولكن ما إن بلغ خبر اقتراب المغول إلى مسامع هؤالء حتى                 
يوسف بجيشه وقد صحبه الملك     انفضوا من حوله، وتفرقوا في الجهات المختلفة، وهرب الناصر          

وبذلك أضحت مدينة دمشق بال قوة عسكرية       .المنصـور صـاحب حمـاه باتجـاه غزه بفلسطين         
ونتيجة لفراغ دمشق من المدافعين عنها، فقد       .)١(تحميها،وأهلها في حيرة وخوف من الخطر القادم      

، فتسلمها بعض األمراء    قرر أعيانها باتفاق األمير الزين الحافظي على تسليم المدينة إلى هوالكو          
ودخلها المغول دون إراقة الدماء ليلة      .الذيـن بعث بهم هوالكو إلى الملك الناصر وهو على برزة          

بعد أن كتب هوالكو أماناً     ) م١٢٦٠كانون أول   /هـ٦٥٨(االثنيـن السابع من صفر                                
 قراجا إغالق أبوابها،رافضا    أما القلعة فقد قام واليها بدر الدين محمد بن        .ألهـل دمشق وما حولها    

الخضـوع للمغول، فعمد كتبغا نويان قائد هوالكو إلى محاصرتها،حتى استسلمت للمغول، فنهبوا             
 .)٢(كل ما تحويه، واجتهدوا في خراب أسوارها، وقتلوا من كان بها 

وبذلـك سـقطت مدينة دمشق بيد المغول على وجه السرعة، ودون مقاومة تذكر، مما دفع                      

عـض المؤرخيـن المسـلمين إلى االهتمام باألمر والبحث عن حقيقة األسباب التي دفعت الملك                ب

فابن تغري  . الناصـر إلى الهروب من مدينة دمشق، وعمن يسأل عن سقوط دمشق دون مقاومة             

: حاول أن يسوغ للناصر مقصده في الهروب من مدينة دمشق، وقال          )م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت  (بردي  

 حاله لما رأى من تخاذل عسكره، وعلم أنه إذا القى التتار لم يثبت عسكره               فلم يعجب الناصر  "... 

فيحمل الزين الحافظي   ) م١٢٧٢/ هـ٦٧٢ت  (أما ابن العميد    .  )٣( ..."لهـم لكـثرتهم ولقوتهـم     

مسـؤولية الرعـب والخـوف الذي حاق بالناصر يوسف،  مما أدى إلى تثبيط عزيمته وعزيمة                 

والزين الحافظي عندما يجتمع    : "... تجاه الديار المصرية، وقال   عسـاكره، ودفعهـم إلى الفرار با      

ويذكر عساكر التتار وكثرتهم، وممارستها للحروب،      ... األمراء، ويتحدثوا في لقاء التتار وقتالهم       

                                                 
 .٣٦٥، ص٥؛ ابن خلدون، العبر، ج.٤٨ابن العميد، أخبار األيوبين، ص-١

 .٥٢؛ ابن العميد، أخبار األيوبيين، ص .٢٠٤ ابو شامه المقدسي، الذيل،-٢

 .٧٤، ص٧النجوم الزاهره، ج-٣
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فضعفت نفس الملك الناصر، ونفوس األمراء عن       ... ويصـف عظمة هوالكو وسطوته وجبروته     

 .)١("لقائه وقتاله

هروب الناصر من دمشق، وتركها تعيسة      ) م١٢٦٦/ هـ٦٦٥ت  (أبو شامة المقدسي         ويعزو  

 .   )٢(المصير إلى سوء تدبيره وتصرفه

أن آراء المؤرخين المسلمين تشعبت حول هذا الموضوع، فاألول         -١:      ونالحـظ ممـا سبق      

اصر، يسـوغ للناصـر هـروبه، والثانـي يأخذ على الزين الحافظي مسؤولية هروب الملك الن               

أما الرأي الثالث فيأخذ على الناصر مسؤولية هروبه بشكل         .  ومسؤولية سقوط دمشق دون مقاومة    

 .  واضح وصريح

يبدو أن الناصر برمي المسؤولية عليه كاملة سواء في هروبه أم في تخاذله عن حماية                 -٢   

 اجتمع إليه في    بعيداً عن دور الزين الحافظي، وتخاذل من       -أ: مدينته وذلك العتبارات،  منها    

برزة، كان لزاماً على الناصر أن يكون أهالًً بقيادته ألمر المسلمين في بالد الشام،  حيث الحظنا                 

مدناً مثل ميافارقين، حلب، حاول متولوها الدفاع عنهما بكل قوة غير آبهين بإمكاناتهم                   

 . وبعيدين في تصرفاتهم عن أي تأثير فردي أو جماعي. المتواضعة

من خالل االطالع على المصادر التاريخية أن الناصر يوسف كان متواطئاً مع               يظهر   - ب

 .)٣(المغول منذ استيالئهم على بغداد، حيث أرسل ابنه العزيز لتقديم فروض الطاعة واالنقياد لهم

 كان األجدر بالناصر يوسف أن يتخلص من المتواطئين مع المغول مثل الزين الحافظي، بدالً               -ج

 ومشورته، حيث الحظنا في أثناء حصار المغول لقلعة حلب، أن جماعة            آرائهعلى  مـن االعتماد    

من أهلها وثبوا على صفي الدين بن أبي عصرون،  وعلى نجم الدين أحمد فقتلوهما،  بعد اتهامهم                 

 .)٤(بمواطأة المغول

ف  وبذلـك نـرجح مـا رآه أبو شامه المقدسي، من أن سوء تدبير الناصر قد دفعه إلى الضع                   -د

واإلستكانة عن مقارعة المغول، و من المعلوم أن أبا شامة كان من كبار علماء دمشق في القرن                 

                                                 
 .٥٠، ٤٨أخبار األيوبيين، ص-١

 .٢٠٣الذيل على ا لروضتين، ص-٢

  .١٦٦السقاعي، تالي كتاب وفيات األعيان، ص-٣
 .٢٩٤-٢٩٣ص -،ص٢ابن الوردي، تتمة المختصر، ج-٤
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الثالـث عشر الميالدي، وقد اهتم بتدوين أخبار الصليبيين على إثر االجتياح            / السـابع الهجـري   

 .  هالمغولي لبالد الشام، ولكن في الوقت نفسه لم يشهد سوى حملة هوالكو على الشام بسبب وفات

ما جاء به المقدسي، حيث قال      ) م١٣٢٤/ هـ٧٢٥ت  (     ويؤكـد المؤرخ بيبرس المنصوري      
وعجز الناصر عن   ... وتفرقوا وتفللوا : "... بعـد أن تفرقت العساكر الشامية عن الناصر يوسف        

؛ إذ كان المنصوري خادماً للملك الرحيم صاحب        )١("ردهم لتناقص حرمته، وتقاصر همته وكلمته     
، فاشتراه المنصور قالوون،  وأدخله في زمرة أرباب الجاميكيات، ثم أصبح في السلك              الموصـل 

السياسـي، ومر بمناصب سياسية متعددة، واشترك في الحروب ضد الصليبيين والمغول، وتولى             
 .نيابة الكرك، ثم ديوان اإلنشاء

. نطق والصواب      نالحـظ أن رواية أبي شامة المقدسي المعاصر للحدث هي األقرب إلى الم            
ويـبدو أن هذا في حد ذاته يأتي من خالل معرفته واطالعه على الوضع القائم في تلك الفترة من                   

.  مخـتلف النواحي، وأهمها معرفته بشخصية الناصر يوسف، ووضعه النفسي في أوقات األزمات  
إلى الواقع من   وللوهلة األولى يفيدنا ذلك في أن التاريخ الشفوي والرواية المعاصرة للحدث تنظر             

وتعطي النتائج المرجوة في صياغة التاريخ بمنهجية سليمة ال تخضع إلى التحيز             زاوية مختلفة،   
وتوصلنا إلى دراسة التاريخ اإلسالمي كتراث      . تزويرالأو الخـروج عـن جـادة الصـواب أو           

فكارهم حضاري على أسس سليمة بعيده عن أفكار المستشرقين الغربيين المسمومة، التي تنطوي أ            
هم اءعلـى تشـويه صـورة اإلسالم من خالل نظرتهم إلى الحدث التاريخي من زاوية تؤيد آر                

حول السبب الذي   ) Grousset(وتبعدهم عن جادة الصواب، ومن ذلك ما ذكره المؤرخ الفرنسي           
  .مدينة ميافارقينمهاجمة دفع هوالكو إلى 

من أن قتال المظفر قطز ضد المغول       ،  )Morgan(     ومن ذلك أيضا ما ذكره المؤرخ الغربي        
؛  وقد بنى حديثه على أساس أن قطز ينحدر في نسبه إلى الخوارزمشاه              )٢(هـو انـتقام شخصي    

وبذلك اعتقد مورجان   .  )٣(-دعاه قطز نفسه  ا ما ابن أخت خوارزم شاه حسب       -عالء الدين محمد  
٦٢٨(     لخوارزمية عام   أن قطـز أراد مـن حربه للمغول االنتقام منهم لقضائهم على الدولة ا             

  .)٤()م١٢٣١/هـ

                                                 
 .٤٨زبدة الفكرة، ص-١

2-Mongols and Mamluks P-35.  
 .٤٨٠، ص ٢٩النويري، نهاية األرب، ج-٣

4- Mongols and Mamluks, P-353. 
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 على المصادر التاريخية األولية الحظنا أن قطز كان على قناعة           -من خالل االطالع  -     ولكن  

ضاً كل أشكال الخضوع    رتامـة بضـرورة تحمل أعباء الذود عن أرض اإلسالم والمسلمين، معا           

ومن ذلك أنه جمع    . اإلسالم والمسلمين واالنقـياد إلى المغول، و متسلحاً بسالح اإليمان، ونصرة          

 يا أمراء المسلمين لكم زمان تأكلون أموال        ": األمـراء المعارضين للخروج إلى الشام، وقال لهم       

ذب عن عباد اهللا، فمن  البيـت المـال، وأنتم للغزاة كارهين، وأنا متوجه إلى طاعة اهللا ورسوله و             

ئة يخط و ع عليـه، لع إلى بيته، فـان اهللا مط     اختار منكم الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرج        

 .  )١("حاريم المسلمين في رقاب المتأخرين

بعد تولى ابغا خان حكمهم، قد قوى    ) مغول فارس (وكـان اضـطراب أوضـاع االيلخانيين             

انشغالهم في أوضاعهم الداخلية، والتوجه نحو      فرصة  عزيمة السلطان الظاهر بيبرس، في اقتناص       

 .  ولكنه رجع عن ذلك، لعراق من السيطرة المغوليةاسترداد ا

وابن شاكر الكتبي   ) م١٣٤٧/ ٧٤٨ت  (وقـد حـاول بعض المؤرخين المسلمين مثل الذهبي               
.   )٣()تلتفرق العساكر في اإلقطاعيا   (وذلك  ،،أن يبرروا للسلطان عدم تمكنه    )م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت  (

اصة وأن الظاهر بيبرس كان دائما على جاهزية        إال أنه من الصعب علينا القبول بهذا التسويغ، خ        
وقد الحظنا أن هجوم المغول على      .  في ضرب أعداء اإلسالم بيد من حديد، في كل زمان ومكان          

لم يعط للسلطان التسويغ الالزم الذي يمنعه من قطع إجازته وفترة   ) م١٣٢٤/هـ٦٦٣(البـيرة عام  
والدواب من األقاليم المختلفة، وكما يقول ابن       اسـتجمامه في العباسية، والعمل على تجميع الجنود         

 المفترس،  دبت وثبة األس  ثفتو: " فيه ضمن هذه المناسبة   ) م١٣٢٤/ هـ٧٢٥ت  (عـبد الظاهـر     
(... "واندفع اندفاع السيل المحتبس، وأخذته الحمية لإلسالم، ومنع جنبه أن يضجع، وعينه أن تنام             

 السلطان في التجهيز وسير سالح داريته        شرع - الجيوش -ولمـا توجهوا  : ... وقـال أيضـا   . )٣
كذلك فإن الظاهر كان حريصاً على تعريض       .  )٤(إلحضـار الـدواب في الربيع، وإحضار الجند       

أمـرائه وجنوده المتأخرين إلى العقاب الشديد، فلو أنه تم استدعاؤهم لتجمعوا على وجه السرعة               
كانت موزعه بين مصر والشام، ففي    دون تأخـير، و باإلضـافة إلى ذلك فأن العساكر اإلسالمية            

 إال أننا   ،  الوقـت الـذي تجمع فيه الجيش المصري، تكون الجيوش الشامية على أهبة االستعداد             

                                                 
 .٥٠-٤٩ص-حه المسكية، صنف، ابن دقماق، ال.٤٦٢ابن دقماق، نزهة األنام، ص-١

 .٣٢١-٣٢٠ص -، ص٢٠، عيون التواريخ، ج.٢٠-١٩، ص.٦٧٠-٦٦١تاريخ اإلسالم، حوادث  -٢

 .٢٢١الزاهر، صابن عبد الظاهر، الروض -٣

 .٢٢٢المصدر نفسه، ص-٤
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عدم قبولنا بما أورده الذهبي وابن شاكر الكتبي من خالل تفحص المصادر التاريخية التي              ورغـم 
، قد حل   )م١٣٣٥/ هـ٧٣٦ بعد   ت(بك الدواداري   يتتحدث عن المغول، الحظنا أن المؤرخ ابن أ       

العهد  من الحدث المذكور، قد نقل        لكونه قريب  لـنا لغز عدم توجه الظاهر بيبرس إلى العراق،          
سمعه عن راٍو مطَلع على حيثيات األمور، أو أنه نقل عن مصدر معاصر و مشارك في          ذلـك أو  
ماد والقبول بما جاء به ابن      وبذلك يمكننا االعت  .  ، وبالتالي لم يصل إلينا حتى اآلن       أيضا الحـدث 

ـ أ فعزم السلطان على التوجه إلى العراق      : "حيث قال .  بك الـدواداري، إلى أن يثبت عكس ذلك       ي
: الغتنام الفرصة في هذا الوقت، فلم يمكنه ذلك، وورد أن الفرنج ربما بلغهم فتوح السلطان، قالوا               

 .  )١(" السبب عن قصده العراقتقصد الديار المصرية لنسترجع ذلك منه، فتأخر السلطان بهذا

منطقياً من ناحية عسكرية، حيث إن فتح العراق يحتاج إلى          يعـد   اري  دومـا ذكـره الـدوا          
إمكانـيات ضـخمه جداً، وخاصةً العداد كبيرةً من األجناد، وهذا بدوره يجعل بالد الشام ومصر                

ناك محاوالت للتحالف بين    فارغة منهم، ويعطي الفرصة للفرنجة لتحقيق أهدافهم، في وقت كان ه          
المغـول والفـرنجه، إذ أن هدفهم واحد في القضاء على قوة اإلسالم والمسلمين المتمثلة في دولة                 

عندما توجهت الجيوش المملوكية    ) م١٢٦١/هـ٦٥٩(ومما يدلل على ذلك أنه في عام        .   المماليك
أرسلوا إلى المغول إلـى دفـع المغـول عن حلب بعد معركة حمص األولى، كان فرنجة عكا قد       

وفي العام  . )٢(يخـبرونهم بتحرك هذه العساكر نحوهم، فرحلوا عنها بعد حصار دام أربعة أشهر            
نفسـه يـبدو أنه كان هناك تواعد مسبق بين المغول والفرنجة، فبعد أن توجه التركمان إلى بالد                  

مفاجأتهم على حين   السـاحل والجليل هروبا من المغول، كان فرنجه صفد يبيتون اإلغارة عليهم،و           
 .   )٣( لهم، وتأهبوا لقدومهم،فلما جاءوا إليهم،هزموهم شر هزيمةاتيقظون غرة، إال أن التركما

وقـد تعددت آراء المؤرخين حول األسباب التي دفعت السلطان بيبرس إلى مهاجمة أرمينيا                   

 السلطان  يروي أن ) م١٤٦٩/ هـ٨٧٤ت  (، فابن تغري بردي     )م١٢٦٦/ هـ٦٦٤(الصغرى عام   

الظاهـر اسـتقبل بعـثة أرمينـية في هذه السنة السالفة الذكر، ولكنه لم يقبل هداياهم، ولم يسمع               

 .)٤(مضمون رسالتهم التي أحضروها معهم

                                                 
 .١١٤، ص٨الدرة الزكية، ج-١

 .٧٢-٧١، ص٨؛ ابن ايبك الدواداري، الدرة الزكية، ج.٤٢، ص٣٠النويري، نهاية االرب، ج-٢

   .٣١٨، ص٦٦٤ -٦٤٨العيني، عقد الجمان، حوادث -٣
 .١٣٩، ص٧النجوم الزهراء، ج-٤
 
 
 
 
 .٣٢٤ابن العبري، تاريخ الزمان، ص-1



א א א  شوكت حجه. د                              ...א

 

 ٧٠٠

 ، ذلك أن السلطان الظاهر كان غاضباً على ملك األرمن هيثوم بن قسطنطين           من  ويظهر  

 جاءوا في هذه الفترة نتيجة النشغال حلفائهم        وشـعبه لما قاموا به من مهاجمة بالد اإلسالم، وأنهم         

فجاءوا لتقديم فروض الطاعة خوفاً من      .  )١ ()م١٢٦٥/ هـ٦٦٣ت  (المغول في وفاة هوالكو عام      

المعاصر للحدث، في   ) م١٢٩٢/ هـ٦٩٢ت  (سـلطان مصر، وهذا التحليل أكده ابن عبد الظاهر        

ويسير ابن .   )٢(" لقب ملك أرمينيا -رمراوغة التكفو "حديـثه عـن غزو أرمينيا، مقرراً ذلك إلى          

وذلك أنهم  : "... في االتجاه نفسه، حول القصد من هذه الحملة، قائالً        ) م١٣٢٤/ هـ٧٧٤ت  (كثير  

كـانوا أضـر شيء على المسلمين زمن التتار، لما أخذوا مدينة حلب وغيرها، أسروا من نساء                 

 .)٣("رون على بالد المسلمين في زمن هوالكو      المسلمين وأطفالهم خلقاً كثيراً، ثم كانوا بعد ذلك يغي        

أكد أن مهاجمة السلطان الظاهر بيبرس الرمينيا كان بسبب         ) م١٣٢٤/ هـ٧٢٥ت  (ابن الفوطي   و

  .)٤(مماطلة صاحبها في دفع القطيعة المقررة عليه للماليك

يثوم فيعتبر أن السلطان الظاهر هو الذي كتب إلى ه      ) م١٢٦٨/ هـ٦٨٥ت(     أمـا ابن العبري     

 إلى رغبة   ةأن يدخل في طاعته، ويؤدي إليه الجزية، باإلضاف       بملـك أرمينيا وراسله، حيث طالبه       

الحنطة والشعير والحديد، أي فتح باب       السلطان الظاهر في الوصول إلى أسواق الخيل والبغال و        

 سلطان  له تلبية طلب   من، غير أن ملك األرمن لم يتيسر      رالتـبادل الـتجاري بين الشام وبالد اال       

 .  )٥(لمصر لخوفه من المغو

 في اآلراء، ولكن إذا أخذنا بعين االعتبار رأي المؤرخين          اً واضح اًونالحـظ ممـا سبق تباين         

  إشكالية االعتماد على  -هنا-المعاصرين للحدث وهم ابن العبري وابن عبد الظاهر حيث يظهر 

                                                                                                                            
 .٢٦٩ الروض الزاهر، ص-٢

 .٢٤٧، ص١٣البداية والنهاية،ج-٣

 .٣٥٥الحوادث الجامعة، ص-٤

 .٢٨٥ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص-٥
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الروض الزاهر في   " رته في مؤلف    فابن عبد الظاهر دون للظاهر بيبرس سي       رأي دون اآلخـر،     
وكان كاتباً في ديوان اإلنشاء بالقاهرة عندما تولى الظاهر بيبرس عرش           ،" سـيرة الملـك الظاهر    

السـلطنة، وقد اشترك في موقعه عين جالوت إلى جانب المظفر قطز، واستمر في مركزه بديوان            
 فترة حياة قالوون وابنه     أثناء حكم أبيه، وجزء من      وفي ،اإلنشـاء طـوال فـترة سلطنة بيبرس       

حيين، إذ  ي ومطلع على األمور وشؤون المس     ،  أما ابن العبري فهو معاصر للحدث     .   خليل فاألشر
كـان يمـثل وجهـة نظر المسيحية نحو المغول وتعاطفهم معهم، وأبرز لنا في تاريخه الرعاية                 

 -التي ربطت االيلخانيين  الخاصة التي حظي بها المسيحيون لدى االيلخانيين، واهتم أيضا بالعالقة           
رأيين يمكن أن يصلحا  كال ال وبشكل عام نجد أن     .  مغول فارس بمملكة أرمينيا الصغرى المسيحية     

أما من ناحية التخصيص فيظهر أن رأي ابن        . ألن يكونا سبباً رئيساً في مهاجمة الظاهر ألرمينيا       
 :العبري يعد أكثر قبوالً للدارس، وذلك لسببين

،  اطالعنا على تاريخ الظاهر بيبرس الحظنا أنه هاجم مملكة أرمينيا مرات عدة            من خالل : األول

 . لمهاجمتهاوفي كل مرة كان له سبب مغاير عن اآلخر

وقد زاد من   : "يمانسأوردت المـراجع الغربية ما ذكره ابن العبري، وقال المؤرخ ران          : واآلخـر 

في مصر، وهي فرض     أنه اتبع سياسة جديدة ضد المماليك        -ملـك أرمينـيا   –صـلفه   

حصار اقتصادي عليهم، وذلك بمنع تصدير األخشاب والحديد من آسيا الصغرى إليهم،            

 .)١ ("وكان هدفه من وراء ذلك تفويت الفرصة على المماليك في تطوير أسطولهم البحر

     ومـن أمـثلة الوجـه الذي تعتمد فيه رواية الحدث واالنفراد في ذكره، الحظنا أن المصادر      

ريخية المعاصرة والقريبة من الحدث تعرضت إلى ذكر احتالل المغول لمدينة حلب، ولكن هذه              التا

المصادر لم تخبرنا عن األسباب التي أدت إلى خالص خمسين ألف شخص تقريباً من سكانها من                

 .أعمال القتل والتنكيل والتعذيب

كانون أول  ٢٦/هـ٦٥٨(فر     فبالرغم من استسالم من كان بداخل مدينة حلب في التاسع من ص           

للمغـول، بعـد منحهم األمان، غير انهم غرروا بأهلها،  واستباحوها خمسة أيام، حيث               ) م١٢٦٠

قـتلوا خاللها خلقاً كثيراً، وسبوا النساء واألطفال، حتى أن المصادر المملوكية قدرت األسرى بما          

ونشروا بأرجاء المدينة   يـزيد علـى مائـة ألـف من النساء والصبيان، ونهبوا الدور والمتاجر،               

، ولم ينج من سكانها إال من التجأ        )٢( على عادة فعلهم   القبيحةالخراب والدمار، وفعلوا تلك األفعال      

                                                  
 .٥٥٣، ص٣تاريخ الحروب الصليبية، ج-١

، ١٣؛ ابن كثير، البداية، ج.٢٧٦، ص٢؛ أبو الفداء، المختصر، ج.٢٧٩ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص-٢

٢٠٨. 
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إلـى دار شهاب الدين بن عمرون، ودار نجم الدين أخي مردكين، ودار البازيار، ودار علم الدين                 

يسة اليهود، وذلك لفرمانات كانت     قيصـر الموصلي، والخانكاه التي فيها زين الدين الصوفي، وكن         

 .)١( على خمسين ألف نفسدبأيديهم، وقد سلم في هذه األماكن من القتل ما يزي
ما هي األسباب التي حفظت هذه األماكن من        :      والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو       

 .التخريب والتدمير؟  ولماذا سلم من القتل من لجأ إليها من الناس؟

يـبدو أن اإلجابـة عـن هذه التساؤالت فيها نوع من الصعوبة، خاصة أن المصادر األولية                      
ويمكننا أن نضع تصورنا لذلك من      .  والمـراجع الحديـثة لم تتعرض إلى مناقشة هذا الموضوع         

 :خالل اعتمادنا على الروايات التاريخية، علنا نصل إلى ما يفيدنا على وجه التقريب أو الترجيح

 خـالل اعـتمادنا على روايات المصادر الفارسية األولية، خلصنا إلى أن الغنائم التي                    فمـن 
 غيرها من المدن األخرى، وهذا بحد ذاته        نحصـل عليها المغول في مدينة حلب كانت مميزة ع         

يدعـو إلى االستغراب، ويدعو إلى التساؤل، لماذا أبرزت المصادر التاريخية الغنائم التي حصل              
 .ل في حلب، ولم تبرز ذلك في المدن الشامية األخرى؟عليها المغو

     ويعـتقد من ذلك أن سالمة األماكن التي ذكرناها سالفا ومن أوى إليها يرجع إلى دفع المال                 
: وفي غنائم حلب يقول صاحب تاريخ وصاف بعد احتالل المغول لمدينة حلب  .  بشـكل كبير جداً   

إن ما جمعوه سوف    : وقال يشموت . يئة بالذهب و الفضة   وأخـذوا الجواهر والنقود والخزائن المل     "
وهنالك ".تكودار"حيث ظلت بقايا تلك الغنائم حتى زمن السلطان أحمد          ... نعرضـه على والدي،     

 كان يضعه على رأسه، وكان هذا الدر        نالسلطان أرغو ... وزنه مثقالين و أربعة دوانق    ) تاج(در  
 يدفعنا إلى االعتقاد بأن من التجأ إلى تلك األماكن          -بدوره–وهذا   .  )٢("قـد أخذ من خزائن حلب     

كانوا من األغنياء وأصحاب الثراء، فقدموا كل ما لديهم حفاظاً على أنفسهم من الغدر والقتل على                
 .يد المغول

إن فرمانات األمان قد أعطيت نتيجة لما تتمتع به هذه          :       وفـي الوقت نفسه، أنه لو قال قائل       
ه دينية، نجد أن األماكن الدينية لم تحظ بمكانه مقدسة عند هوالكو، حيث قام              األماكـن مـن مكان    

،  وحتى كنائس    )٣(بتدمـيرها وتخريـبها، وسمح لهيثوم ملك أرمينيا بقصف المسجد الكبير بالنار           
واصبح شعبنا  ): "م١٢٨٦/ هـ٦٨٥ت  (المسيحيين لم تسلم، ويقول ابن العبري المعاصر للحدث         

نطلق اغلـبهم إلى كنيسة اليونان، فهجم عليهم التتر، وفتكوا بهم، وسبوا            الحلبـي دون راع، فـا     
 .)٤(..."بقيتهم

                                                 
 .٥٠-٤٩ص -، ص٦٦٠-٦٥١؛ الذهبي، تاريخ االسالم، حوادث .٢٠١،ص٣ابو الفداء، المختصر، ج-١

 .٢٥وصاف الحضره، ص-٢

                                                     The Campridge history of Iran, Vol 5.P350.  ؛ .١٦١، ص٣الغزي، نهر الذهب، ج-٣

  .٣١٦تاريخ الزمان، ص-٤
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، وهو ينفرد بذكر    )م١٣٦٢/ هـ٧٦٤ت  (     وممـا يؤكـد افتراضنا ما رواه ابن شاكر الكتبي           

ذلـك في ترجمته للتاجر شهاب الدين أبى البركان الحسن بن علي المعروف بابن عمرون، الذي                

ولما ملك التتر حلب    : "... وقال. ه ضمن القائمة التي نجت من بطش هوالكو وجيشه        ورد اسم دار  

سنة ثمان وخمسين لم يتعرضوا إلى داره وما جاورها من الدرب جملة كافيه،ألنه ضمن لهم مبلغاً                

 .)١(..."كثيراً على أن يحموها من النهب، ففعلوا ذلك

اق، أن المصادر التاريخية المملوكية لم تتعرض            ومن األحداث التاريخية المهمة في هذا السي      

(وانفرد المؤرخ ابن اياس     . إلى ذكر أعداد الجيش المصري التي شاركت في موقعة عين جالوت          

ـ ٩٣٠  في التعرض إلى ذلك، وذكر أن ما اجتمع عند          -وهو بعيد عن فترة الحدث    -)م١٥٢٣/ هـ

وهذا الرقم الذي أورده ابن اياس أعطى       .)٢(المظفـر قطز من العساكر المصرية كان أربعين ألفاً          

المسـوغ القانونـي للمؤرخ اليهودي كلود كاهن إلى التقليل من أهمية انتصار المسلمين في عين                

(..."وهو انتصار عسكري محدود القيمة بالنظر إلى التفاوت في عدد المشاركين        :"... جالوت،وقال

ة قدرت بعشرة آالف جندي، وذلك بعد رجوع هـذا إذا أخذنا بعين االعتبار أن الجيوش المغولي       .)٣

 .  )٤(هوالكو إلى بالده قرا قورم ومعه القسم األكبر من جيشه

     وبالـرجوع إلـى المصـادر الفارسية األولية المعاصرة للحدث، ينقل األستاذ مورغان عن              

. )٥(المؤرخ الفارسي وصاف الحضرة أن عدد الجيوش المصرية كان يقدر باثني عشر ألف رجل             

وبدورنـا نـرجح مـا ذكـره وصـاف الحضرة بان جيش المماليك كان يضم عشرة آالف من                   

المصـريين؛  باإلضافة إلى القوات األخرى التي انضمت إليهم بعد هروبهم من بالد الشام بسبب                

؛ ناهيك عن أن انتصار المماليك لم يكن بسبب أعداد العساكر، بل كانت هناك أسباب               )٦(المغـول   

 .صار،  ال داعي لذكرها هنامتعددة لالنت

                                                 
 .٣٨٤-٣٨٣ص -، ص٢٠عيون التواريخ، ج-١

 .٣٠٥،ص١ ق١بدائع الزهور، ج-٢

 .٢٥٧الشرق والغرب، ص-٣
4-Phillips, THE mongols, P.115. 
5- Mongols,P.36 
6-Morgan, Ibid, P 87. 
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كانت مدينة حلب قد أضحت ملجأ للذين       ) م١٢٦٠/هـ٦٥٩(     وفـي وقعة حمص األولى عام       

سـلموا مـن المغـول في مدن حمص وحماه وافاميه، فاخرج المغول من كان فيها من الرجال                  

: المغول فيهم والنساء، ولم يبق فيها إال من ضعف عن الحركة أو اختبأ خوفاً على نفسه، ثم نادى                 

باعـتزال أهالي حلب، فلم يعلم الناس ما يراد بهم، فظن الغرباء أن النجاة لهم، وظن الحلبيون أن                  

النجاة لهم، فاعتزله جماعة من الحلبيين مع الغرباء، وجماعة من الغرباء مع الحلبيين، فلما تميز                

 .)1(الفريقان، أخذوا الغرباء، فضربوا رقابهم

 -المعاصر للحدث وهو من سكان حلب     -) م١٢٨٦/ هـ٦٨٥ت  (العبري       وقـد انفـرد ابن      

: بذكـر السبب الذي دفع المغول إلى القيام بهذا العمل، وهو أن المغول قالوا لمن بقي من الحلبيين   

 )2(... "لو كنتم تحبوننا لما انهزمتم من أمامنا"... 

، كان ممن لم يقدموا فروض      ويـبدو من ذلك أن المغول قد افترضوا أن من دخل حلب الحقاً    

وبما أن ابن العبري من سكان مدينة حلب ومعاصر للحدث،  . الطاعـة إلـيهم في المدن المذكورة   

 .فقد كان له الفضل في تسجيل ما شاهده أو سمعه، مما ساعدنا على حل هذه المعضلة

 إيراده، تعطي        ومن هنا نخرج بنتيجة مهمة وهي أن مشاهدة الحدث ومعاصرته واالنفراد في           

المعلومة التاريخية مصداقية، خاصة إذا كان المؤرخ يسرد تاريخاً ليس له مصلحة في التحيز أو  

أما إذا كان المؤرخ الذي ينفرد بتأريخ الحدث بعيداً عن المعاصرة والمشاهدة، فال بد من               . التزوير

، و إن جاءت عن طريق      إخضـاع الخـبر الذي أورده إلى التحليل، والمنهجية التاريخية السليمة          

و بخاصة إذا لم يخبرنا عن الوسيلة التي اعتمدها في نقل الخبر،            .  النقل أو السماع عن اآلخرين    

 .فعلينا التنبه والتحليل والدراسة، وال نجعل األمر مقضياً بسبب انفراده في ذكر الحدث

 أو وصلت إليه    ومـن أمثلة الوجه التي يكون فيها المؤرخ مشاركاً أو مشاهداً في الحدث            
أن هوالكو وجيشه قد أحدثوا النهب والقتل والتدمير في         .   أخـبار عـن طريق الرواية المباشرة      

إيـران والعـراق ، مما أثار الفزع والخوف في نفوس الشاميين وترك آثاراً نفسية خطيرة على                 
خوفاً من  سـكان الـبالد التي دخلوها ، وأقاموا بها ، وكان هروب الناس ، وهجرهم أراضيهم،                 

بطـش المغـول ، ولم يسلم من ذلك أيضاً المسيحيون الذين كانوا يعتبرون أنفسهم خارج أعمال                 

                                                 
 .٧٦، ص٦٧٠-٦٥٨دث ؛ مفضل بن أبى فضائل، النهج السديد، حوا.٣١٩ابن العبري، تاريخ الزمان، ص-1
 .٣١٩تاريخ الزمان ، ص-2
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ومما يدلل على ذلك أيضاً ما أورده       . القـتل ، وذلك لدور دوقوز خاتون المسيحية زوجة هوالكو           
ـ ٦٨٥ت  ( المـؤرخ ابـن العبري       وكان في تلك الفترة يتسلم منصب رئيس أساقفة        )م١٢٨٦/  ه

 من أحداث داخل مدينة حلب حيث إنه سارع إلى خدمة           يحلـب ، وشاهد عيان على كل ما يجر        
... أما كنيستنا : " هوالكـو، وقدم طاعته ووالءه له ، وذلك لشدة خوفه من المغول ، حيث يقول   

 .)١(..."وكنت يومئذ أن الحقير مطرانئها، فلشدة الخوف خرجت وسرت إلى خدمة هوالكو ، 

، عن السبب   )  م ١٣٤٨/هـ  ٧٤٩ت  (المـؤرخ ابن فضل اهللا العمري       وقـد اخـبرنا     
المباشـر الـذي دفع الظاهر بيبرس إلى االهتمام بالبريد ، من خالل السماع عن عمه الذي كان                  

وكان ... حتى صار الملك إلى الملك الظاهر       : " ... كاتب اإلنشاء زمن السلطان بيبرس ، وقال        
عـبد الوهاب هو كاتب اإلنشاء ، فلما مثل لديه  عمـي الصـاحب شـرف الديـن أبـو محمـد           

: ليودعه،أوصاه بوصايا كثيرة،أكد مواصلته باألخبار وما يتجدد من أخبار التتار والفرنج، وقال له 
. إال على خبر فأفعل     " من الصباح   " أن قدرت أن ال تبيتني كل ليلة إال على خبر ، وال تصبحني              

  . )٢("فحسن موقعه منه ، و أقربه... مان األول فعرض له بما كان عليه البريد في الز

 عن نطاق الضرورة الحربية، حيث      ج     نالحظ أن اهتمام الظاهر بيبرس كان بالبريد ، ال يخر         
إن الخطـر المغولي كان جاثماً على حدود البالد الشامية ، وهو بحاجة إلى معرفة تحركاته على                 

السلطنة، واإللمام بدقائق األمور، و أعمال الحكام  وجـه السرعة؛ إضافة إلى التعرف على أحوال         
ونرى من ناحية منهجية أن الرواية الشفوية والمشاركة في الحدث وتدوينه في             .فـي الواليـات     

المصـادر التاريخـية أو وصـول األخبار عن طريق الرواية المباشرة ، يعطينا األمان في سرد                 
ث أو الدارس ، وبالتالي تعطينا الضمان واألمان        األحـداث التاريخـية دون إشكاليات تواجه الباح       

 .لتحليل تاريخي بعيد كل البعد عن الجدال والنقاش والتحيز

     وقد استطاع ابن فضل اهللا العمري بحكم معاصرته لعمه الموظف في ديوان اإلنشاء، وبحكم              
الصحيحة عن هيثوم   توليه كتابة السر بالشام في عهد الناصر بن قالوون،  أن ينقل إلينا الصورة               

واألسباب التي دفعت   .  ملك مملكة أرمينيا الصغرى      –هيـثوم بن قسطنطين بن باساك       _ األول  
 -وملكها:" .... الممالـيك عامة والظاهر بيبرس خاصة إلى محاربته في كل زمان ومكان، فقال              

إلى الشام   العراف والعجم، منتظم في سلوكه، وما خرج عسكر          ب مترام إلى صاح   –ملك أرمينيا   
لقتال صاحب مصر إال وخرج معهم ، وكثر سواد عسكره ، وبالغ في نكاية اإلسالم وأهله ، وهو                  

  .)٣("مع هذا يداري صاحب مصر ويداهنه ، ويحمل إليه ماالً في كل سنه قطيعه مقررة

                                                 
 .٣١٦ص-تاريخ الزمان، ص -١

 .٢٤٢التعريف بالمصطلح الشريف، ص -٢

 .١٢٧، ص)دولة المماليك األولى(مسالك األبصار -٣
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ق      ونالحظ من ذلك أن ملك األرمن كان حليفاً للمغول على الدوام ، مستغالً كل فرصة اللحا               
الهزيمة بالجيوش اإلسالمية حيناً ، ومهادناً للملك الظاهر حيناً آخر ، كما تمليه مصلحته الخاصة               

فكان لذلك اثر كبير في تحريك رغبة الملك الظاهر الجتياح أرمينيا الصغرى ، رغبة في               . عليه  
مني عن أي   االنتقام من االعتداءات التي كانت تمارس على المسلمين ، ومن اجل ثني الملك األر             

وقد أضحت  .  )١(سـلوك مـن هـذا القبيل؛  إضافة إلى إضعاف قدرته في مساعدة مغول فارس               
وفي كل وقت   :"مملكـته تحـت رحمـة العساكر اإلسالمية في كل زمان ومكان ، وقال العمري                

  .)٢("وحين تغزوه عساكر مصر والشام في عقر البيرة ، وفتحت البالد ، وسبي النساء والذراري

وال بـد من اإلشارة إلى أن معاصرة الحدث ومشاهدته والمشاركة فيه يبعث أحياناً على عدم              
،  ومثال ذلك    )متحيزاً(قـبول الـرواية ، خاصة إذا كان الراوي يمثل جهة أو طرفاً دون اآلخر                

الذي حاول أن يسوغ    ) ١٣١٧/هـ  ٧١٧ت(المـؤرخ الفارسـي رشـيد الدين فضل اهللا الهمذاني           
موقعه (، والتي نتج عنها   )م١٢٨١/ هـ  ٦٨٠(  مغول فارس للبالد الشامية عام       دوافـع مهاجمـة   

، رعندما علم أبغاخان أن أهل الشام يسيروا إلى حدود الروم وديار بك           :" ،  فقال    )حمـص الثانية  
 من  – أبغا   –فتألم  " ويهاجمونهـا ، ويدمـرون بالد المسلمين ، ويأكلون الغالل ، ويثيرون الفتن              

 . )٣(مم على السير إلى بالد الشام لتدميرها انتقاماً من أهلهاأعمالهم،  وص

ويـبدو أن رواية الهمذاني المعاصر للحدث ، بعيدة كل البعد عن الرواية الشفوية الصحيحة،               

 .وذلك العتبارات ، أهمها 

أن المـؤرخ رشيد الدين فضل اهللا الهمذاني كان في كتابته وروايته للتاريخ يمثل وجهة                -١

، وقد الحظ معظم المؤرخين المحدثين      " بمؤرخ المغول الكبير  "ل ، وقد لقب     نظر المغو 

تحـيزه لإليلخانييـن أحـياناً ، ومـن أمثلة ذلك عند استيالء المغول على دمشق عام                          

وقيامهم بأعمال السلب والنهب ، خرج إليهم الشيخ تقي الدين بن           ) م١٢٩٩/هــ   ٦٩٩(

 إليه ما جرى من المغول بعد زمان األمان الذي منحه           تيميه لمقابلة محمود غازان ليشكو    

ألهل الشام،  غيرأن ابن تيميه لم يتمكن من مقابلة غازان،   فاجتمع بوزيره سعد الدين                 

أن جماعة من المقدمين األكابر     : " محمد الساوجي ، ورشيد الدين الهمذاني ، فذكر لهم          

 )٤( "لم يصل إليهم من مال دمشق شيء، والبد من إرضائهم

                                                 
1- Morgan, MONGOLS, p.111.  

 . ١٢٨-١٢٧ص -، ص)دولة المماليك األولى( مسالك األبصار  -٢

 .٨٢ ،ص٢ ج٢ جامع التواريخ، مج-٣

 .٨ ص١٤؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج.٣٩٦-٣٩٥ص -، ص٣١، ج.النويري، نهاية األرب-٤
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 رشيد  هوهذا بخالف ما ذكر   .     ويـبدو من ذلك أن غازان قد طمع في مصادرة أموال األهالي             

الدين الهمذاني من أن غازان غضب من تصرفات جنده ، و أمر بعض القادة المغول بالتوجه إلى                 

 .  )١(المناطق المختلفة من دمشق ، لحماية الناس ، وقتل األشخاص الذين افسدوا واعتدوا 

 تناسـى الهمذانـي أن قدومهـم يعد امتداداً لمحاوالت المغول المتكررة ، في تحقيق أهدافهم                 -٢
وأطماعهم في البالد اإلسالمية، لما عرفه عنهم أنهم يكنون العداء والحقد لإلسالم والمسلمين،             

 .وال يألون جهداً في الوصول إلى مصر مصدر قوة هذا الدين
الذي عاصر ) م١٣٢٩-هـ ٧٣٠ت(  العسقالني المصري هرد و ممـا يؤكد على ذلك ، ما أو     -٣

وكان : " الحـدث وكـان شاهد عيان  ، فاعتبر سبب مجيئهم إلى محاولة تملكهم البالد ،وقال       
المقدم لهذا الجيش الحاضر به منكوتمر بن هوالكو ، وسبب حضوره أن أخاه أبغا ملك التتار                

المملكة ،بأن يجمع الجيوش من أدنى بالدهم       ، وقـد تقدم إليه ، وألح عليه في طلب           ...اآلن،  
وأقصـاها ، فتتبع العساكر من التتار والكرج والروم واألعاجم، وان تفتح البالد الشامية ، و                

 )٢(" يستملكها، وان يستقطع كل أرض يسلكها 

 العسقالني المصري ، خاصة أن وصاف       ه أكـد المـؤرخ الفارسي وصاف الحضرة ما ذكر         -٤
ماً للمغول ، ويقوم بجباية الضرائب لهم ، وكان معاصراً لرشيد الدين            الحضـرة كـان مالز    

فاعتبر أن حملة المغول كانت     ).  م١٣٢٧/هـ  ٧٢٨( الهمذانـي،وألف كتابه في حدود عام       
، ) م١٢٨١/ هـ  ٦٨٠( مرة أخرى في سنة     : " موجهة إلى مصر على وجه التحديد ، وقال         

جي واليناق ، وثالثين ألف جندي الحتالل       أرسـل أبغاخـان أخـاه مـنكوتمر مع أمراء ايا          
 )٣(..."مصر

     نالحـظ ممـا سبق أن هناك روايتين لثالثة مؤرخين معاصرين للحدث مطلعين عليه بحكم               
وظـائفهم ، وقد اعتمدنا المنهجية التاريخية في محاولة الوصول إلى الحقيقة ، فوصاف الحضرة               

 بحكم العداء   -ن رؤية أحدهما لآلخر   مـن فـارس، والعسـقالني المصـري من مصر اجمعا دو           
-وهذا  . على فكرة أو هدف واحد لمجيء المغول إلى الشام          .  -المستحكم بين المغول والمماليك   

شمس واحدة في   ( استمرار الهدف الجد المؤسس حنكيزخان الذي رفع شعاره المتعالي           -بحد ذاته 
 .)٤()السماء وملك واحد على األرمن

 حول سبب مهاجمة السلطان المنصور الجين لمملكة أرمينيا الصغرى               وقـد اختلفـت اآلراء    

يؤكد أن  ) م١٣٢٤/ هـ٧٢٥ت  ( فبيبرس المنصوري   ) . م١٢٩٨/ هـ٦٩٧( حلفاء المغول عام    
                                                                                                                            

 . ١٦٥-١٦٤ص -الهمذاني، تاريخ غازان، ص-١
 

 .٦٦الفضل المأثور، ص-٢

 .٥٥تاريخ وصاف، ص-٣
 .١٩المغول في التاريخ، ص: شبولر-٤
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 ٧٠٨

السـلطان المنصـور الجين ، ونائبه منكوتمر قد رغبا في التخلص من األمراء المعارضين له،    

.  )١("تجريدهم لمهاجمة األرمن  "ل وسيلة للتخلص منهم،     فـأخذا بتفريقهم وتشتيتهم، ووجدا أن افض      

فقد أشار إلى اتفاق األمراء والسلطان منصور الجين على         ) م١٤٤١/هـ  ٨٤٥ت  ( أما المقريزي   

ففي بالد القبجاق كان .  غـزو أرمينـيا،  الستغاللهم فرصة انشغال المغول في مشاكلهم الداخلية        

القبجاق و نوقاي قريبه، وولي نعمته، وكذلك الحال        الـنزاع علـى اشده طقطاي خان ملك مغول          

 .)٢(كان عند مغول فارس ، حيث أن غازان قد قتل وزيره نوروز، ومن يتعاطفون معه

أن السلطان المنصور الجين قد قصد من غزوه        ) م١٤٥٠/ هـ  ٨٥٥ت  (     ويذكـر العينـي     

 .)٣( "أن يذكر أن في دولته أخذ حصون ، و أخمدت أعداء كثيرة"أرمينيا 

الذي كان شاهد عيان ، ومشاركاً في هذه الغزوات ) م١٣٣١/ هـ٧٣٢ت(      إال أن أبـا الفداء   

الذي الحقوا مسؤولية ما لحق     ) Sempad(روى أن األرمـن قد ألقوا بالالئمة على ملكهم سمباد           

ول، بهم من قتل وسبي ونهب، ونسبوا ذلك إلى سوء تدبيره، وعدم مصانعته للمسلمين بسبب المغ              

فبادر .  فـأجمعوا على القبض عليه، غير أنه هرب ، فقرر األرمن تعيين أخيه قسطنطين األول              

 .)٤(قسطنطين إلى مصانعة الجيوش اإلسالمية ومفاوضتها ،وبذل لهم الطاعة واإلجابة 

     ونالحـظ مـن ذلك أن أبا الفداء قد شاهد الحدث وشارك فيه ، ومعروف عنه  قدرته على                   

اث التاريخية باألدلة والبراهين ، وتجنب االقتباس من المصادر األخرى المعاصرة،            تفسـير األحد  

وهنا قطع الطريق بروايته على الروايات األخرى ،        . وعلـى ترتيب مادته بطريقة علمية منظمة      

 .خاصة إذا نظرنا إلى جميع الروايات المذكورة من ناحية منطقية 

 

 

                                                 
 .٣١٧-٣١٦ص -زبدة الفكرة، ص-١

 .٨٣٧، ص٣ق١السلوك،ج-٢

 .٣٨٦، ص ٦٩٨-٦٨٩الجمان، حوادث عقد -٣

 .٣٦، ص٤المختصر، ج-٤
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 :א

وتعطي اية المعاصرة للحدث تنظر إلى الواقع من زاوية مختلفة،          إن الـتاريخ الشـفوي والرو     -١

النـتائج المـرجوة في صياغة التاريخ بمنهجية سليمة ال تخضع إلى التحيز أو الخروج عن                

وتوصلنا إلى دراسة التاريخ اإلسالمي كتراث حضاري على        . تزويرالجـادة الصـواب أو      

 المسمومة، التي تنطوي أفكارهم على      أسـس سـليمة بعيده عن أفكار المستشرقين الغربيين        

هم اءتشـويه صـورة اإلسـالم مـن خالل نظرتهم إلى الحدث التاريخي من زاوية تؤيد آر                

 .الصواب وتبعدهم عن جادة

ال يجوز الجزم على األحداث التاريخية دون االطالع على المصادر األولية كافة التي تتحدث              -٢

 .عن الموضوع المدروس

ومعاصـرته واالنفراد في إيراده، تعطي المعلومة التاريخية مصداقية،         إن مشـاهدة الحـدث      -٣

أما إذا كان . خاصـة إذا كـان المؤرخ يسرد تاريخاً ليس له مصلحة في التحيز أو التزوير   

المؤرخ الذي ينفرد بتأريخ الحدث بعيداً عن المعاصرة والمشاهدة، فال بد من إخضاع الخبر              

جية التاريخية السليمة، و إن جاءت عن طريق النقل أو          الـذي أورده إلـى التحلـيل، والمنه       

و بخاصة إذا لم يخبرنا عن الوسيلة التي اعتمدها في نقل الخبر،            .  السـماع عـن اآلخرين    

 .فعلينا التنبه والتحليل والدراسة، وال نجعل األمر مقضياً بسبب انفراده في ذكر الحدث

لمشاركة في الحدث وتدوينه في المصادر       نـرى مـن ناحـية منهجية أن الرواية الشفوية وا           -٤

 : التاريخية أو وصول األخبار عن طريق الرواية المباشرة، له اتجاهان

يعطيـنا أحيانا األمان في سرد األحداث التاريخية دون إشكاليات تواجه الباحث أو             -١ 

الـدارس ، وبالتالـي تعطيـنا الضمان واألمان لتحليل تاريخي بعيد كل البعد عن               

 .     والنقاش والتحيزالجدال

 يبعـث أحـياناً على عدم قبول الرواية ، خاصة إذا كان الراوي يمثل جهة أو طرفاً       -٢

 ).متحيزاً(دون اآلخر 
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א א  :א

א: א  :א

 ) :م ١٣٤٩/ هـ٧٤٩ت (، شهاب الدين أمحد بن حيىي  ابن فضل اهللا العمري
منشورات  معهد تاريخ العلوم      .٤٣٩ار يف ممالك األمصار ،  خمطوط أيا صوفيا ، رقم            مسالك األبص -

  .١٩٨٨  ، ٢٧/ ٤٦العربية اإلسالمية ، فرانكفورت ، مج 
 

א: א  :א

 ) : م ١٣٥٨/  هـ٧٥٩ت بعد عام (ابن أيب الفضائل ، مفضل 
 . م ١٩١٢ميد ، جزآن حققهما وترمجهما إىل الفرنسية بلوشية ، باريس ، النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن الع-

 ) : م ١٥٢٣/ هـ ٩٣٠ت ( ابن إياس ، أبو الربكات حممد بن أمحد 
حممد مصطفى ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،        :  أجزاء ، حتقيق     ٥بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،       -

 .م ١٩٨٢ ، ١ ق١القاهرة ، ج 
 

 ) :م ١٣٣٥/ هـ ٧٣٦ت بعد (الدواداري ، أبو بكر بن عبد اهللا ابن أيبك 
الدرة الزكية يف أخبار     ( ٩ج.  أجزاء ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة         ٩كنـز الدرر وجامع الغرر ،      -

 .م ١٩٧١أُولرخ هارمان ، القاهرة ، : ، حتقيق ) الدولة التركية
 

 ) :م ١٣٢٤/ هـ ٧٢٥ت (بيربس املنصوري ، األمري ركن الدين الدوادار 
يق   رة، تحق اريخ الهج ي ت رة ف دة الفك توزيع ،  : زب تحدة لل رآة الم الدس ريتشارد،الش دون

 .م ١٩٩٨بيروت ، 

 ) :م ١٣٦٩/ هـ ٨٧٤ت (ابن تغري بردي ، مجال الدين أبو احملاسن يوسف 
لكتب ،   جزء ، طبعة مصورة عن طبعة دار ا        ١٦الـنجوم الزاهـرة يف ذكـر ملوك مصر والقاهرة ،            -

 ) .ت .د (املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة والطباعة والنشر ، القاهرة ، 
 ) :م ١٤٠٦/ هـ ٨٠٨ت (ابن خلدون ، عبد الرمحن بن حممد 

 ٧العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب ،                 -
 .م ١٩٧١علمي ، بريوت ، أجزاء ، منشورات مؤسسة األ
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 ) :م ١٤٠٧/ هـ ٨٠٩ت (ابن دقماق ، صارم الدين إبراهيم بن حممد بن أيدمر العالئي 
 .م ١٩٩٩مسري طبارة ، املكتبة العصرية ، صيدا ، : نزهة األنام يف تاريخ اإلسالم ، حتقيق -

:  وامللوك والسالطني ، حتقيق      الـنفحة املسكية يف الدولة التركية من كتاب اجلوهر الثمني يف سري اخللفاء            
 .م ١٩٩٩عمر عبد السالم تدمري ، املكتبة العصرية ، بريوت ، 

 ) :م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت (الذهيب ، احلافظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان 
عمر عبد السالم   :هـ ، حتقيق    ٦٩٠-٦٤١تـاريخ اإلسـالم ووفـيات املشاهري واألعالم ، حوادث           -

 .م ١٩٩٨يب ، بريوت، تدمري ،دار الكتاب العر

 ) :م ١٣٦١/  هـ٧٦٤ت (ابن شاكر الكتيب ، حممد 
فيصل السامر ونبيله عبد املنعم داود ، دار الرشيد للنشر،          : ، حتقيق ٢٠ج  .  جزء   ٢١عيون التواريخ،   -

 .١٩٨٠العراق، 
 ) :م ١٢٦٦/ هـ٦٦٥ت (أبو شامة املقدسي ، شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل 

عزت العطار  : لقرنني السادس والسابع املعروف بالذيل على الروضتني ، عين بنشره           تـراجم رجـال ا    -
 .م ١٩٨٤احلسيين ، دار اجليل ، بريوت ، 

 ) :م ١٢٨٥/  هـ٦٨٤ت (ابن شداد ، عز الدين بن علي بن إبراهيم 
إلرشاد القومي،  حيىي عبارة، وزارة الثقافة وا    : األعـالق اخلطرية يف ذكر أُمراء الشام واجلزيرة ، حتقيق           -

 .م ١٩٧٨ ، ٢+١ ق٣ج  . ١٩٩١، ٢+ ق١دمشق، ج 
 

 ) :م ١٣٢٦/ هـ ٧٢٦ت (الصقاعي ، فضل اهللا بن أيب الفخر 
جاكلني سوبله ، املعهد الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق ،          : تـايل كـتاب وفيات األعيان ، حتقيق         -

 .م ١٩٧٤
 

 :) م ١٢٩٢/ هـ ٦٩٢ت (ابن عبد الظاهر ، حمي الدين 
 .م ١٩٧٦عبد العزيز اخلويطر ، الرياض ، : الروض الزاهر يف سرية امللك الظاهر ، حتقيق ونشر -

 ):م ١٢٨٦/هـ٦٨٥ت (ابن العربي ، أبو الفرج غريغوريوس بن أهرون امللطي 
 .م ١٩٨٦إسحق أرمله ، دار املشرق ، بريوت ، :  تاريخ الزمان ، نقله إىل العربية -
 ) .ت . د( دار املسرية ، بريوت ،  تاريخ خمتصر الدول ،-

 ) :م ١٣٢٩/ هـ ٧٣٠ت (العسقالنـي املصري ، شافع بن علي الكاتب 
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عمر عبد السالم تدمري ، املكتبة العصرية ، صيدا ،          : الفضـل املأثور من سرية امللك املنصور ، حتقيق          -
 .م ١٩٩٨

 ) :م ١٢٧٣/ هـ ٦٧٢ت (ابن العميد ، جرجس بن العميد بن أيب املكارم 
 ) .ت . د(أخبار األيوبيني ، مكتبة الثقافة الدينية ، بورسعيد ، -

 ) :م ١٤٥١/ هـ ٨٥٥ت (العيين ، بدر الدين حممود 
. حممد حممد أمني ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة           : عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان ، حتقيق         -

 .م ١٩٩٠ ، هـ٦٩٨ -٦٨٩حوادث . م ١٩٨٧هـ ، ٦٦٤ -٦٤٨حوادث 
 ) :م ١٩٣٣/هـ١٣٥١ت (الغزي ، كامل بن حسني بن مصطفى البايل احلليب 

 .م ١٩٢٦ أجزاء ، املطبعة املارونية ، حلب ، ٣ ر الذهب يف تاريخ حلب ، -
 

 ) :م ١٣٣١/ هـ ٧٣٢ت (أبو الفداء ، امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل بن امللك األفضل 
 ) .ت.د( أجزاء ، دار املعرفة ، بريوت ، ٤املختصر يف أخبار البشر ، -

 ) :م ١٤٠٥/ هـ ٨٠٧ت (ابن الفرات ، ناصر حممد بن عبد الرحيم 
- Ayyubids, Mamlukes and Crusaders. Selection From The Tarikh AL - 

Duwal Wal  Muluk. Of Ibn AL - Furat. 2Vols. Text and Translation 
by U. and M. C. Lyons, Cambridge, 1971. 

 ) :م ١٣٤٩/هـ ٧٤٩ت (ابن فضل اهللا العمري ، شهاب الدين أمحد بن حيىي 
حممد حسني مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،           : الـتعريف باملصـطلح الشـريف ، حتقيق         -

 .م ١٩٨٨
 املركز  دوروثيا كرافولسكي ،  : مسـالك األبصـار يف ممالك األمصار ، دولة املماليك األوىل ، حتقيق              -

 .م ١٩٨٦اإلسالمي للبحوث ، بريوت ، 
 ) :م١٣٢٣/  هـ٧٢٣ت (ابن الفوطي ، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق تاج الدين أمحد 

، بغداد ،   ) ن  . د(مصطفى جواد ،    :  احلـوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة السابعة ، تصحيح            -
 .م ١٩٣٢

  ) :م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت ( إمساعيل بن عمر القرشي ابن كثري ، عماد الدين أبو الفداء
 .م ١٩٦٦ الرياض، – بريوت، مكتبة النصر– جزء ، مكتبة املعارف ١٤البداية والنهاية ، -
 

 ) :م ١٤٤١/ هـ ٨٤٥ت (املقريزي ، تقي الدين أمحد بن علي 
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 ٧١٣

 جلنة التأليف    أجزاء ،  صححه ووضع حواشيه ، حممد مصطفى زيادة ،           ٤السلوك ملعرفة دول امللوك ،      -
. د( ، ٣ ق ١ج . م ١٩٥٧ ، ٢ ق١ج . م ١٩٥٦ ، ١ ق١ج  . والـترمجة والنشر ، القاهرة      

 .م ١٩٤٢ ، ٢ ق٢ج . م ١٩٤١ ، ١ ق٢ج ) . ت
 ) :م ١٣٣٢/ هـ ٧٣٣ت (النويري ، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب التيمي القرشي 

:  ، حتقيق    ٢٩ العامة للكتاب ، القاهرة ، ج         جزء ، اهليئة املصرية    ٣١ايـة األرب يف فنون األدب ،        -
حممد عبد اهلادي   :  ، حتقيق    ٣٠ج  . م  ١٩٩٢حممد ضياء الدين الريس وحممد مصطفى زيادة ،         

الباز العريين وعبد اهلادي األهواين     :  ، حتقيق    ٣١ج  . م  ١٩٩٠شعرية وحممـد مصطفى زيادة ،      
 .م ١٩٩٢، 

 
 ) :م ١٣٤٩/ هـ ٧٤٩ ت(ابن الوردي ، أبو حفص زين الدين عمر 

أمحد رفعت البدراوي ، دار     : ، جزءان ، حتقيق     ) تاريخ ابن الوردي    ( تـتمة املختصر يف أخبار البشر       -
 .م ١٩٧٠املعرفة ، بريوت ، 

 

א: א א א  :א

 : آييت ، عبد احملمد 
 . هـ ١٣٤٦ن ، حتـرير وصاف ، انتشارات بنياد فرهنك إيران ، را-
 

 ) : م ١٣١٨/ هـ٧١٨ت (رشيد الدين فضل اهللا اهلمذانـي،فضل اهللا بن عماد الدولة أبو اخلري
: تاريخ أبناء هوالكو من آباقاخان إىل كيخاتوخان ، نقله إىل العربية             : جامع التواريخ ، اإليلخانيون     -

 ، وزارة الثقافة    ٢ ج   ٢حيىي اخلشاب ، مج     : حممد صادق نشأت وفؤاد الصياد ، راجعه         
 ) .ت . د(واإلرشاد القومي ، مصر ، 

فؤاد عبد املعطي الصياد ، الدار الثقافية للنشر ،          : جامع التواريخ ، تاريخ غازان ، دراسة وترمجة          -
 .م ٢٠٠٠القاهرة ، 

 ) : م١٢٩٨/هـ٦٩٨ت(منهاج سراج ،منهاج الدين أبو عمرو عثمان بن سراج الدين حممد اجلوزجاين
عبد احلي حبييب ، دنياي كتاب ، طهران ،          : اصري أو تاريخ إيران واإلسالم ، تصحيح         طبقات ن -

 .هـ ١٣٦٣
 ) : م ١٤٩٦/ هـ ٩٠٣ت (مريخواند ، حممد خاوند شاه بلخي 

 .هـ ١٣٥٨ ، ٢عباس رياب ، إنتشارات علمي ، ران ، ط : روضة الصفا ، ذيب وتلخيص -
 
א:א א  :א
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 ٧١٤

 :  فؤاد عبد املعطي الصياد ،
 .م ١٩٨٠املغول يف التاريخ ، دار النهضة العربية ، بريوت ، -
 
א: א א  :א

 : رنسيمان ، ستيفن 
 .م ١٩٩٣ ، ٣، بريوت ، ط ) ن.د(السيد الباز العريين ، : تاريخ احلروب الصليبية ، ترمجة -

 
 : شبولر ، بارتولد 

 .م ١٩٨٩يوسف شلب الشام ،دار طالس للدراسات ،سوريا ،:تاريخ ،ترمجة  املغول يف ال-
 : كاهن ، كلود 

 .م ١٩٩٥أمحد الشيح ، سينا للنشر ، القاهرة ، : الشرق والغرب زمن احلروب الصليبية ، ترمجة -
 

א:  :א
 : إمساعيل ، إكتمال 

م ١٤٠٠/ هـ  ١٢٥٠( ت العسكرية املغولية على بالد الشام        اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية للحمال    - 
 . م ١٩٩٤، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة دمشق ، ) 

 
א: א  :א

Grousset, Rene . :  
-  L’Empire Des stepps , Paris , 1948.  

Morgan, David : 
- Mongols and Mamluks – The Mamluke Illkhan war 1260- 
1281-, Cambridge, 1995. 

Phillips, E .D. : 
-  The Mongols, London, 1969. 

 The Cambridge History of Iran , Cambridge , 1968. 


