احلوادث اجلامعة والتجارب الهافعة يف املائة السابعة
البو الفوطي (ت327هـ3727/م) مصدرًا لدراسة تاريخ املوصل

امللخص
يهدف

البحددإ ىلددا ف اعد بنددص التيددخص الردخ ردددص رددو ي يفيتد اليخيددع لددخ الاد ا ثالعددوبم لده ي ال ولددإ

د لديددي ف لددخ

الفر ي يدو بديا عدت ث166-136هد6361-6333 /م الردخ وخ فهدو ابدا الفدختخ ث 333هد6333 /م لدخ تروبد( ثالحدخافإ ال ويند خالر دو
التولند لددخ اليولد العددوبن
الرو يدي

خالد

ينددف يددا وهددم تر د الرددو ي اليحدددخ العيوعددخ الدددوص بددولن اس لددخ اليول د العددوبن د خ ددف ربدديا لتددو وا يوفردد(

ا اليخيع لخ ردك الفر ي ،خالرخ خ ف لخ عيوس حخافإ خخليدو التردو يدوفي ييد خ دفي ي بومهريدوم رددص الخيدوي العيوعدي ،

خاإلفا ي  ،خام ريوفي  ،خام ريو ي  ،لي ً ا ت ه لر ا م و

م ي هخ يا لخ اليفيت د

AI-Hawadith Al-Jami'a Wal-Tajarub Al-Nafi'a Fi Al-Mi'a Al-Sabi'a by Ibn al-Futi (d. 333 A.H./6333
A.D) a Source for Studying of the History of Mosul
By: Dr. Hanan Abdul-Khaliq Ali Al-Sab'awi
)Abstract: The research of aims at studying some texts from the book of al-Futi(d. 327 A.H./l727 A.D.
that entitled “Al-Hawadith Al-Jami'a WalTajarub Al-Nafi'a Fi Al-Mia Al-Sabia”, which tackling the history of
Mosul during the period (676-666 A.H./l277-6261 A.D.). This book may be regarded as one of the most
important political local history that concerning the history of Iraq during the seventh hundred.
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that included in the above mentioned book. Moreover, the book contains valuable material, and Worthwhile
that relate to the political, administrative, economic, and social conditions, in addition to mention biographies
of famous characters in the city.

التديو اليفروحي  :العراق ،المرن السابع للهجري ،المغولد
املقدمة:
من الجدير بالذكر أن لكل أمة رجالها يسههموا يهن ضههه ها ويما هها ،و ضهوم اا مامها هص و م،،ها هص،
لكن الجامع بيضهص او ال فاضن ين مدمة اذه األمة( ،)6ومن اؤالء ابن الفوطن (ت327اـ6727/ص) الهذي يعهد مهن
أبرز مؤرمن المرن (الثامن للهجرة/الرابهع شرهر للمهي د) ضاهرا ؤ لمؤلفا هث الكثيهرة يهن الألهديو واألدي وال هاري ،
أليو ألّف ين اذا المجال ك هاي (الألهوادو الجامعهة وال جهاري الضايعهة يهن المااهة السهابعة) مهن اضها جهاءت اهذه
الدراسههة ل وهههيض بعههو الض،ههوخ ال ههن مههخ ههاري مديضههة المو،ههل يههن المههرن (السههابع للهجرة/الثالههو شرههر
للمي د) وال ن أورداا ابن الفوطن ين ك ابث (الألوادو الجامعة) الذي ُو،ف بأضث من أاهص ك هي ال هاري المأللهن
السياسههن المههاخ بههالعراق يههن اههذه الف ههرة ،ألضههث يُعض ه ب ههاري الملفههاء العباسههيين ،والملههون ،والههوزراء ،وكبههار
الم ،ريين ،واألشيان ين الدول ين العباسية ،والمغولية

()2

أهف إل ذلن أن أامية الك اي ال م ،ر شل مديضهة

بغداد وألداا ،وإضما عرو ولااع أمرى لها ،لة بالمدن المجاورة لها من ضاألية ،ومضها شل سبيل المثهال مديضهة
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المو،ل ،يالك اي مهص بالضسبة ل اري المو،ل السياسن ،وبهاألمخ يهن شههد ألاكمهها بهدر الهدين لؤلهؤ (-603
653اههـ6256-6260 /ص) واأل ه ل المو،ههل مههن لبههل المغههول كمهها أن أي الفههوطن أورد ههراجص مو،ههلية مههن
همن ال راجص ال ن ذكرت ين ك ابث ،من اضا أ ن أامية البألو ومن ضاألية أمرى ييها عريف بألكومهة اوالكهو
ومن ملفث من ملون المغول مما يهص أمر ال اري اإلس من

()7

سههص البألههو إله مبألثههينم يمههد هههمن المبألههو األولو سههيرة ابههن الفههوطن و ضاولههت ييههث أوالؤو اسههص ابههن
ول ُ ّ
الفوطن ،وضسب ث ،ووالد ث ثاضياؤو ضرأ ث ودراس ث ومكاض هث العلميهة ثالثهاؤو ش،هره رابعهاؤو ضبهذة شهن مؤلفا هث ومضهها
ك ابث (الألوادو الجامعة) وما ي علك بهذا الك اي من مضهج المؤلف ييث وليم ث ال اريمية مامساؤو ويا ث
أمهها المبألههو الثههاضن ي هههمن الض،ههوخ ال اريميههة ال ههن مههخ المو،ههل يههن ك ههاي (الألههوادو الجامعههة)
وشههدداا ،وممارض ههها مههع بعههو المههؤرمين المعا،ههرين البههن الفههوطن لبيههان ليم ههها ال اريميههة ومهها اضفههرد بههث ابههن
الفوطن ومضهص اليوضيضن (ت 326اـ6725/ص) وك ابث (ذيل مرآة الزمان) ،والذابن (ت 346اـ6743 /ص) وك ابث
( اري اإلس ص ووييات المرااير واألش ص) ،ثص الما مة ال ن بين الض هااج ال هن و،هل إليهها البألهو ييمها يمهخ
الض،وخ ال ن ذكرت شن المو،ل ومدى ليم ها ال اريمية
املبحث األول -سرية ابو الفوطي
وخمً :اعم ابا الفختخ ختعبر( خخمفر(:
او أبو الفهل
الدين

()6

()4

شبد الرزاق بن اج الدين أألمد بهن أألمهد بهن شمهر الرهيباضن الألضبلهن( ،)5ويلمهي بكمهال

أما والد ث يكاضت ين اليوص السابع شرر من رهر المألهرص سهضة (642اهـ6244/ص)( ،)3يهن دري المهوا

من المأللة الما وضية الم ،مة لدار الم ية العباسية ررلن بغداد

()6

وتيوً :ت أر( خيتوتر( النديي :
ُوجّث ابهن الفهوطن مضهذ ،هغره وجيهها ؤ شلميها ؤ وأدبيها ؤ ،هأليألاؤ ،يمهد كهان لوالهده وجهده الفههل األكبهر يهن
عريفث شل ريومث ين بغداد الذين أمذ شهضهص العلهص وأ،هبض لهذلن أثهر كبيهر يهن ضمهو رم،هي ث العلميهة و فرغهث
للدراسة و ردده إله أ،هألاي العلهص

()1

يكهان يألههر مهع والهده مجهال

الوشهاا ،وال،هويية ،والهرواة ،واألدبهاء،

والعلماء مضذ ألداثة سضث( ،)60ومن األمثلة شل ذلن ما ذكره شن سيرة الري كمال الدين شلن بن شسكر ابهن أبهن
ض،ههر البغههدادي (ت656اههـ6256/ص) بأضههث كههان يألهههر مجلسههث مههع والههده
واألدي وال ههههاري والرههههعر ،يمههههد ألهههههر مجلهههه

()66

يه ه ؤ شههن ذلههن يمههد اا ه ص باللغههة

الرههههاشر واألديههههي يمههههر الههههدين شلههههن بههههن

(ت656اهههههـ 6256/ص) وسهههههمع الألهههههديو مهههههن شلههههه مويهههههك الهههههدين شبهههههد المهههههاار بهههههن

المفههههاجن

بهههههن الفهههههوطن

(ت656اـ6256/ص)( ،)62ومألين الدين يوسف بن شبد الرألمن بن شلن الجوزي (ت656اـ6256/ص)( ،)67ومهن
رههيومث أيه ها ؤ الفيلسههوف ض،ههير الههدين
الفوطن الرياهيات والفلسفة وأ،بض من
البغدادي (ت634اـ6235/ص) الهذي در
شضوان ال اري وشيون السير)

بههن الألسههن الطوسههن (ت632اههـ6237/ص)( )64الههذي َد َر َ شليههث ابههن
ميذ ث

()65

أما الري اآلمر يهو اج الدين شلن بن اضجي بهن السهاشن

شليهث ابهن الفهوطن وذيّهل شله ك ابهث المرههور (الجهامع المم ،هر يهن

()66
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وبذلن اس ألك ابن الفوطن أن كهون لهث مكاضهة شلميهة مرمولهة بهين ألراضهث مهن العلمهاء والمهؤرمين وأن
يُراد بث ين شدد من ك ي ال راجص والسير ،ومهن اهذه الك هي ك هاي ( هذكرة الألفهاا) للهذابن (ت346اهـ6746/ص)
الذي و،فث بـ"العالص البارم الم فهضن المألهدو المفيهد مهؤرف اآليهاق مفمهر أاهل العهراق
والضهايهههة) البهههن كثيهههر (ت334اهههـ6732/ص) الهههذي دشهههاه باإلمهههاص المهههؤرف

()66

"( ،)63وك هاي (البدايهة

ويضع هههث ابهههن رجهههي الألضبلهههن

(ت315اـ6712/ص) ين ك ابث (الذيل شل طبمات الألضابلة) بـ "اإلمباري المؤرف الكا ي األديي

"

()61

ول وً :ي ه:
شا،ر ابن الفوطن آمر الملفهاء العباسهيين واهو المس ع،هص بها (656-640اهـ6256-6242/ص) الهذي
رهد شهده ام ل ين رؤون الدولة ،واهطراي ين الألكص وههعف يهن جسهص الدولهة العباسهية أدى إله سهموطها
مع العا،مة بغداد شل يهد المغهول سهضة (656اهـ6256/ص) وبهذلن اسه ول اهؤالء الغهزاة شله الرهرق والعهراق
بأسره

()20

ورهد ذلن ابن الفوطن الذي ولع أسيرا ؤ بيد المغول ين بغداد بين شرهرات األلهوف ال هن لهبو شليهها،

يمه مميدا ؤ إله أذربيجهان ،ثهص مضهها إله مكهان آمهر أل ه شثهر شليهث يهيمن شثهر شلهيهص الفيلسهوف ض،هير الهدين
الطوسن بعد سضة من أسره ،يعمل شل يكان أسره ،وأ،بض بعد ذلن ابن الفوطن لميهذا ؤ للطوسهن لمهذة اسه مرت
ث و شررة سضة ين مديضة مراغة

(*)

ال ن أ،بألت شا،مة المررق الذي اس ول شليث المغول ،وكاضت لث وايفة

ين مك بة مراغهة إله سهضة (631اهـ6260/ص) ويهن اهذه السهضة رجهع إله العهراق وإله بغهداد بالهذات( )26بفههل
،األبث ش ء الدين الجويضن( ،)22الذي كان ألهاكص العهراق يهن لهن الف هرة ،ي هول اإلرهراف شله مك بهة المدرسهة
المس ض،رية أل

سضة (304اـ6704/ص) ورهدت اذه الف رة طورات سياسية وم غيهرات ،ألن أرغهون (-667

610اـ6216-6264/ص) ألفيد اوالكو ،ي ضمم ث شل آل الجهويضن ،ألضههص ض،هروا شمهث أألمهد كهودار ،يهبط
بهص وضال مضهص ولري أشداءاص ،كما شامل العهراليين بمعاملهة اض مهاص ولمهع لمهيلهص إله آل الجهويضن ،ولهد كهان كهل
ذلن بمرأى من ابن الفوطن ،الذي رهد ال ضكيهل به ل الجهويضن الهذين ألكمهوا العهراق أكثهر مهن شرهرين سهضة ألكمها ؤ
ألببهص إل العراليين ،ولكن لص يكهد يض ههن المهرن (السهابع للهجرة/الثالهو شرهر للمهي د) أل ه أمهذ المغهول يهدملوا
االس ص ،يلطف االس ص من رراس هص ،وبدأوا دريجيا ؤ ي ألسسوا بمااار الألهارة اإلس مية

()27

ابنوً :يؤلفور(:
ألّههف ابههن الفههوطن يههن شلههوص الألههديو واألدي والرههعر ،يه ه ؤ شههن ال ههاري وال ههراجص واألضسههاي ،إال أن
معاص آثاره لد يُمدت ،والذي و،لضا مضث ال عدى كوضها أسماء ك ي ذكرت ين الم،ادر ال اريميهة ال هن ُرجمهت
البن الفوطن ما شدا المليل مضها لد ُ
طبع ،ومن اذه الك يو
-6

مجمع اآلداي المر ي شل معجص األسماء ين معجص األلماي

-2

دُرر األ،داف ين ُ
غرر األو،اف

-7

ضاص الدُرر الضا،عة ين رعراء المااة السابعة

-4

ال اري شل الألوادو من آدص إل مراي بغداد

-5

ذيل جامع المم ،ر ين شضوان ال واري وشيون السير
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()24

لميخ مجمع اآلداي ين معجص األلماي ،ولد ُوجد من اذا الك اي يمط الجهزءان الرابهع والمهام

-6

مطبوشان
-3

وامها

()25

الألوادو الجامعة وال جاري الضايعة ين المااة السابعة ،ولد ورد بهذه ال سمية شضد ابن رجي الألضبلهن

وألهاجن مليفهة( ،)23أمهها الهذابن يسههماه بهـ (ألههوادو المااهة السههابعة)
ببغداد ،در سضة  6172بوالع (، )562فألة ولف شل

()26

()26

واهو ك ههاي مطبهوم يههن مطبعهة الفههرات

،هأليألث وال عليهك شليهث م،هطف جهواد ،واهو ك هاي

ألولن مر ي شل السضين ين ذكر الألوادو والوييات ،ضاول ييث المؤلهف هاري أاهص ألهوادو العهراق شله شههد
المليفهههة المس ض،هههر بههها (640-627اهههـ6242-6226/ص) والمس ع،هههص بههها وشلههه شههههد اوالكهههو (-654
6264-6256/667ص) وأبضااث وأرباي الدولة االيلماضية ،ويبدأ الك اي من سضة (626اهـ6626/ص) ويض ههن بسهضة
(300اـ6700/ص) ،أما ولت أليف الك اي يكهان بعهد سهضة (613اهـ6213/ص) ،ألن ابهن الفهوطن ضمهل مهن هاري
اهيهههر الهههدين شلهههن بهههن

الكهههازروضن ،لمهههول ابهههن الفهههوطن شضهههثو "رألمهههث

(613اـ6213/ص) ،يال أليف كان بعد اذه السضة

" ،والكهههازروضن هههوين سهههضة

()21

ولك اي (الألوادو الجامعة) ليمة اريمية كبيهرة ،كوضهث مهن المراجهع المهمهة يهن هاري اسه ي ء المغهول
شل بغداد ،يمد اضفرد مؤلفث بو،ف والعة بغهداد ،واضأله ل الدولهة العباسهية ،ومها جهرى يهن العهراق بعهد اسه ي ء
المغول و،فا ؤ رام ؤ ولذلن لهي

اهو مهؤرف للعهراق يمهط ،بهل مهؤرف ولهااع المغهول وأمبهاراص إله آمهر المااهة

دون غزوا هص المعروية ين ألدود ب دضا ررلا ؤ ورماالؤ لبل سهضة (656اهـ6256/ص)
السابعة ،يمد ّ
ذلهن يه ن للك هاي أاميهة شلميهة ،كوضهث يعهد مههن أويه المراجهع يهن هاري المهدار
العراق

()70

ويهه ؤ شهن

والمدرسهين ودور الك هي يههن

()76

دويعوً :خلور(:
ام لف المؤرمون ين سضة وياة ابن الفهوطن ،يمهضهص مهن لهال أضهث هوين يهن سهضة (327اهـ6727/ص)(،)72
ومضهص من لال أن ويا ث سضة (324اـ6724/ص)

()77

واألرجض أن ويا ث كاضت سضة (327اـ6727/ص) ،ألن أغلهي

المؤرمين المدام الذين ألدثوا شن ابهن الفهوطن ،أرهاروا إله اهذه السهضة يهن آمهر ضههار يهوص االثضهين غهرة رههر
مألههرص( ،)74وليههل يههن ثالثههث( ،)75وليههل أيه ها ؤ يههن الثههاضن العرههر مضههث بعههد إ،ههاب ث بمههرو الفههالج أكثههر مههن سههبعة
أرهر

()76

ين داره الوالعة ين بغداد بعد شود ث من بريهز سهضة (366اهـ6766/ص)( ،)73شهن شمهر يضهااز اإلألهدى

والثماضين سضة( ،)76ودُين ين ممبرة الروضيزية

()71

املبحث الثاني -الهصوص التارخيية اليت وردت عو املوصل يف كتاب (احلوادث اجلامعة)
ألدو ابن الفوطن شن مديضة المو،ل ين معرو ألديثهث شهن ألهوادو وأمبهار ووييهات الك هاي ،أي أضهث
لهص يم،ههخ لهها شضواضها ؤ مسه م ؤ ي ألههدو شهن ههاري المو،ههل يهن ،ههفألات م فرلهة مههن الك هاي رههملت الضههواألن
السياسية ،واإلدارية ،واالج ماشية ،وأل

راجص لرم،يات من المو،ل م بعا ؤ ال اري الألولن الذي اضأل،ر يهن

الف رة ما بين سهضة (666-676اهـ6261-6277/ص) ومهن الجهدير بالهذكر أن ابهن الفهوطن لهص يهذكر مهوارده ال هن
اس م مضها ماد ث شن المو،ل ،بالرغص من أن مألمهك الك هاي الهدك ور م،هطف جهواد ذكهر أن ابهن الفهوطن ضمهل
مههن ههاري الكههازروضن (ت613اههـ6213/ص) المسههم (مم ،ههر ال ههاري مههن أول الزمههان إل ه مض ه ه دولههة بضههن
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العبا ) ،وأيها ؤ لي

ين كل ألوادو ووييهات الك هاي بهل يهن بعههها

()40

و مسّهص ماد هث ال اريميهة شهن المو،هل

ويك األكثر ورودا ؤ ين الك اي مع مراشاة السضة ال ن ورد ييها ذلن الضخ
وخمً :الخيوي العيوعي :
بله شهدد الض،ههوخ الما،هة بههذه الضاأليههة ( )66ضهخ هاريمن ،ألههدو ييهها ابهن الفههوطن شهن مواهههيع
مم لفة لها ش لة بالمو،ل ركزت معامها شن المو،ل ين شهد ألاكمها بهدر الهدين لؤلهؤ ييمها يمهخ سياسه ث
الداملية ،ومن ثص ش ل ث مع المدن المجاورة للمو،ل ومهع الم يهة العباسهية يهن بغهداد ،وأميهرا ؤ األه ل المغهول
للمو،ل ين شهده واذه الض،وخ انو
-6

ما ذكر يهن ألهوادو سهضة (676اهـ6277/ص) شهن ش لهة المليفهة العباسهن المس ض،هر بها الجيهدة بألهاكص

المو،ل بدر الدين لؤلؤ الذي أ،بض الألاكص الفعلن ين المو،ل يهن اهذه السهضة بعهد أن لهه شله ضا،هر الهدين
مألمود بن الماار شهز الهدين مسهعود (676-666اهـ6272-6261/ص) آمهر الألكهاص األ ابكهة يهن المو،هل ،يأضفهذ
إليث المليفة المس ض،ر بها األميهر بهدر الهدين سهضمر جهاه الاهااري أميهر الجزيهرة الفرا يهة ومعهث ملعهة السهلطضة
وال مليد ،يملع شليث وأشطاه يرسا ؤ وسيف ولمبث الملن المسعود ،وأذن لهث أن يهذكر اسهمث شله المضهابر بالمو،هل
وضم
-2

اسمث شل السكة

()46

ما ذكر ين ألوادو سضة (677اـ6275/ص) شن و،ول المغول إله أشمهال المو،هل( ،)42أي إله لريهة

رجلههن وكههرملي ( ،)47شضههدما و،ههلت األمبههار بههأن شسههاكر المغههول و،ههلوا اربههل(**) يههن اههذه السههضة لا،ههدين
المو،هل ،يألههاربهص شسههكر اربهل ول ههل مههن الفهريمين ،ثههص اضف،ههلوا لا،هدين أشمههال المو،ههل ،يعهاثوا بههها ول لههوا
وضهبههوا ،وض يجهةؤ لههذلن أمههر المليفههة المس ض،ههر بهها ب جهيههز العسههاكر وال وجههث بهههص إله أشمههال المو،ههل ،إال أن
المغول لد شادوا راجعين إل ب داص( ،)44ألن غرههص من اذه الهجمات لي
إل اس ط م لوة الب د العسكرية ،لمعرية ألديد إمكاضية األ لهها
األمير جمال الدين لر مر إل بغداد
-7

()45

الغزو ين لن الف رة ،إضمها ههدف

وبسهبي ذلهن شهاد العسهكر ومعههص لااهداص

()46

ما ذكر ين موهوم (أل،ار اربل) سهضة (674اهـ6276/ص) شهن ش لهة بهدر الهدين لؤلهؤ بهالمغول الهذي

اهطر إل م،الأل هص مويا ؤ من أن يم،دوا أشمال المو،هل ،ألن اجمهات المغهول كهررت شله اربهل يأثهارت
مههوف بههدر الههدين لؤلههؤ شل ه مس ه مبل إمار ههث ويههن ذلههن لههال ابههن الفههوطنو "وأمههد المغههول بههدر الههدين ،ههاألي
المو،ل بما يأل اجون إليث من ميرة وآلة وغيراا
-4

"

()43

ما ذكر ين ألوادو سضة (675اـ6273/ص) شن مألاولهة اغ يهال ألهاكص المو،هل بهدر الهدين لؤلهؤ ،شضهدما

مرج شليث ضفران من الباطضيهة ليمه ه يجرألهث أألهداما يهن يهده ،يمهبو شليهمها ولُه
الألادثة بالأليطة والألذر من أن كرر ثاضية
-5

وأمهذ بهدر الهدين بعهد اهذه

()46

ما ذكر ين ألوادو سضة (673اـ6271/ص) شن سيطرة بدر الدين لؤلهؤ شله سهضجار ،شضهدما أرسهل ابضهث

ركن الدين إسماشيل إل ألاكص سضجار الملن الجواد سليمان بهن مهودود بهن الملهن العهادل

بهن أيهوي لي فهاوو

معث ألول سليمث سضجار ممابل مال يؤديث بدر الهدين لؤلهؤ ،يوايهك ألهاكص سهضجار ،وأمهذ المهال ،إال أضهث لهص يسهلمث

-020-

سضجار واس ضاي أألد أمرااث ييهها و وجهث إله بغهداد ،وأمها ركهن الهدين ي ألهدو إله جماشهة مهن األمهراء يهأشلضوا
الع،يان شل الملن الجواد وأما اآلمهرين يلهص يعلضهوا الع،هيان ،و ما هل الفريمهان وأسهفر ذلهن شهن سهلص سهضجار
إل ركن الدين إسماشيل ،ياس مر ملكث بها ،ولما شرف الملن الجهواد مهرج مهن بغهداد إله شاضهة ولهص ي وجهث إله
سضجار( ،)41ألن ش ل ث مع سكاضها غير جيدة يمد كان سهنء السهيرة معههص يأمهذ أمهوالهص اغ ،هاباؤ ،ياسه غل اهذه
الفر،ة بدر الدين وأمذ موايمة سكاضها ،يف ألوا أبواي المديضة ل دمل مضها شساكر المو،ليين و أل لها
-6

ما ذكر ين سضة (676اـ6240/ص) شن اس ي ء بدر الدين لؤلؤ شل مديضة ض،يبين ،و عييضث أميرا ؤ شليهها

يموص بألراس ها ،للأليلولة دون سري الموارزميين إليها الذين سبك لهص أن سيطروا شليها
-3

()50

()56

ما ذكر ين سضة (645اـ6243/ص) شن برم بدر الدين لؤلهؤ بهأن يمطهي ل،هاألي أللهي الملهن الضا،هر

الثاضن يوسف بن

بن غازي بن أيوي (656-674اـ6256-6276/ص) شله المضهابر يهن المو،هل( ،)52مويها ؤ

من طمع ،األي أللي من رن اجوص شل المو،ل ،ضارا ؤ لمربها من أللي وسهولة الطرق إليها

()57

()54

-6

ما ذكر ين سضة (646اـ6246/ص) شن سيطرة بدر الدين لؤلؤ شل مديضة ماردين

-1

ما جرى ين سضة (652اـ6254/ص) بين أ بام الري شدي بهن مسهاير الهذي ضسهي إليهث الطاافهة العدويهة

وبدر الدين لؤلؤ من ل ال

()55

ويرجع السبي يهن ذلهن أن اهؤالء األ بهام كهاضوا يثيهرون االههطرابات والفوهه

المسه مرة هههد إمههارة بههدر الههدين لؤلههؤ ويمومههون بمألههاوالت شسههكرية الأله ل المو،ههل يههن الف ههرة الوالعههة بههين
(652-640اههـ6245-6242/ص) ،ويؤلبههون الههدول واإلمههارات هههد بههدر الههدين لؤلههؤ( ،)56ممهها ألههدا بههاألمير أن
يفرو هرااي بااهة شل أوالد الري شدي ويلهزمهص بهديع األمهوال ،ياههطروا يهن ضهايهة األمهر إله إشه ن
الههدشوة هههد بههدر الههدين لؤلههؤ ،وأطلمههوا ألسههض هص شليههث ،لههذلن أرسههل إلههيهص جير ها ؤ يمهها لواص ل ههاالؤ رههديدا ؤ أدى إل ه
ازيم هص ول ل الكثير مضهص
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()53

مهها ذكههر يههن سههضة (651اههـ6260/ص) ألههول اجههوص المغههول شل ه المو،ههل ،شضههدما شلههص ألههاكص المو،ههل

إسماشيل بن بدر الدين لؤلؤ (660-653اـ6266-6256/ص) شن مسير المااد (ايلكاضوين) بأمر مهن اوالكهو إله
المو،ل ،يرألل الملن ال،الض من المو،ل لا،دا ؤ الملن الااار بيبر

(636-656اهـ6233-6256/ص) واهو

بدمرك يطلي مضث جيرا ؤ يمضع بث المغول شن ذاابث للمو،ل ،يوشده بذلن وشّهين لهث جماشهة مهن العسهكر ،وشههد
بمياد هص إل شلص الدين سضجر أألد أمراء بدر الهدين لؤلهؤ الهذي و،هل إله المو،هل ،يمضهع مهن دمولهها ،لهذلن لهص
فد اذه المساشدة ،ألن األميهر سهضداغو الموجهود يهن المو،هل بهدل المااهد ايلكهاضوين ض،هي المجهاضيك شله سهور
المو،ل ومضدق شليها ،ووا،ل الزمف والم ال مدة اثضن شرر رهرا ؤ مهيدا ؤ ل س ي ء شليها
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()56

ما ذكر ين سضة (660اـ6266/ص) شن األ ل المغول للمو،ل ،ولد أبل أال المو،ل ب ؤء ألسهضا ؤ يهن

الجهاد والديام شن المديضة مع ألاكمها الملن ال،الض ،وض،ي المضجضيمات بباي الميدان والج،ا،ين ال ن رمهن
شل المغهول لهي ؤ وضههاراؤ ،يلمها طهال الأل،هار ورأى سهضداغو أن الم هال والزألهف ال يجهديان ضفعهاؤ ،أولهف الم هال
واس مر الأل،ار إل أن يضيت ميرة أالهها و عهذرت األلهوات شلهيهص واره د بههص األمهر أل ه أكلهوا المي هة ،يأليضاهذ
طلي الملن ال،الض من سضداغو األمان لث وألال المديضة و رددت الرسهل بيضهمها ،يأجابهث إله ذلهن ،إال أضهث غهدر

-022-

بث شضدما مرج إليهث يمهبو شليهث وشله ولهده الملمهي شه ء الملهن وأ باشهث ودمهل العسهكر المديضهة يم لهوا وضهبهوا
وأسروا ،ثص أمر أوالؤ بم ل ولده وبعد ذلن ل ل أباه الملن ال،الض
وتيوً :ر ا م ا

()51

م:

رجص ابن الفوطن لثمان رم،يات من المو،ل سوا ؤء كاضوا أ،هلهص مهن المو،هل ،أو والد ههص ووييها هص
ييها ولد ضوشت راجمهث مها بهين مهؤرمين ويمههاء وك ّهاي وأل ّكهاص ووزراء ،كمها بايضهت أألجهاص راجمهث مها بهين
المم هبة ،والمف،لّة ،واذه الرم،يات انو
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شز الدين ابن األثيهر الجهزري الهذي ألّهف ك هاي (الكامهل يهن ال هاري ) ،ولهد ذكهر ابهن الفهوطن أن ويا هث

بالمو،ههل سههضة (677اههـ6275/ص)( ،)60غيههر أن األ،ههض اههن سههضة (670اههـ6272/ص)

()66

وكاضههت رجم ههث لههث

مم ،رة جداؤ ،أليو اك ف بذكر اسمث واسص ك ابث ومكان وسضة ويا ث
-2

الرههاشر أبههو مض،ههور شبههد الواألههد بههن الأل،ههين المعههروف بههابن الفميههث (ت676اههـ6276/ص) الههذي ُولههد

بالمو،ل وضرأ ين بغداد ،وو،فث ابن الفوطن بأضث كان "أديبا ؤ ياه ؤ راشرا ؤ ي،يألاؤ"
-7

()62

األديي والمؤرف المبارن بن أألمد بن المس وين االربلن (ت673اـ6271/ص) الهذي ألّهف اريمها ؤ الربهل

سماه (ضبااة البلد المامل بمن ورده من األماثل) أرار ييث إل من دملها من العلماء والرعراء واألشيان ،وكاضهت
لث وايفة مرمولة ين اربل ،يمهد هول ديواضهها يهن شههد ألاكمهها مافهر الهدين كهوكبري (670-567اهـ-6663/
ن شضهها ولهزص داره ،وبعهد ذلهن اض مهل إله المو،هل شضهدما ااجمهت المغهول اربهل
6272ص) لف رة طويلة ،ثهص اشفه ّ
وبم بها إل أن مات
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()67

الكا ههي أبههو الفهه ض ض،ههر

بههن شبههد الكههريص المعههروف بههابن األثيههر الجههزري الههذي ُولههد سههضة

بههن

(556اـ6662/ص) وكاضت ويا ث سضة (673اـ6271/ص) ين بغداد ودُين ييها وأ،لث من جزيهرة ابهن شمهر ،غيهر
أن سكضث كان ين مديضة المو،ل ،ولد برم أبو الف ض ين ين الك ابة السيما ين ك ابث اإلضراء
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الفميث الرايعن الكمال موس بن يوض

األ،ول والألكمة والمضطك ،ولد مار

()64

بن مضعة العميلن المو،لن (ت671اهـ6246/ص) الهذي بهرم بعلهص

هدري

الفمهث يهن شهدة مهدار

بالمو،هل ،ويهه ؤ شهن ذلهن كهان يمهول

الرعر ،يمن رعره يمدح بث ألاكص المو،ل بدر الدين لؤلؤو

لددددددددددددلا ايتدددددددددددد لددددددددددددك

لييدتددددددددد الدددددددددفتيو بتدددددددددم رر ددددددددد

يهددددددددددددو

بايدددددد باددددددو الددددددفه ويدددددد ك تولدددددد

-6

خعدددنيك ي دددتخ خحديدددك يتيددد

()65

كههذلن ههرجص ابههن الفههوطن لألههاكص المو،ههل بههد الههدين لؤلههؤ ،إذ ذكههر أن ويا ههث يههن رههعبان مههن سههضة

(656اههـ6256/ص)()66م غيههر أن األرجههض ويا ههث كاضههت يههن سههضة (653اههـ6256/ص) شل ه رأي أغلههي الم،ههادر
ال اريمية ال هن ألهدثت شهن بهدر الهدين لؤلهؤ

()63

ولهد ذكهره ابهن الفهوطن برهنء مهن ال ف،هيل مرهيرا ؤ إله شمهره

-022-

شضدما وين واو ثماضين سضة ،وأضث دُين بالملعة ثص ضمل إل المدرسة البدرية ال ن أضرهأاا شله رهاطه ضههر دجلهة،
ويه ؤ شن ذلن يأضث ألكص المو،ل مدة ممسين سضة أي مهن سهضة (653-603اهـ6256-6260 /ص) ا ،هف بهها
بأضث كانو "شال ؤ ألازما ؤ لبيبا ؤ جوادا ؤ كريما ؤ ذا دااء وأليلة
ابضث الملن ال،الض إسماشيل

" ،كما كان كثير اإلألسان إل الرشيهة ،وألكهص بعهده

()66

وأيها ؤ أورد ابن الفوطن رجمة للفميث اج الدين شبد الرأليص بهن يهوض

-3

السهضة ال هن هوين ييهها لاههيا ؤ بالجاضهي الغربهن

شهيّن يهن ضفه
ويا ث ين أمر سضة (636اهـ6232/ص) ،وكهان لهد ُ
ببغههداد ،يههه ؤ شههن ال ههدري
مرهورة

()61

-6

مجد الدين شبد

المو،هلن الرهايعن الهذي كاضهت

بالمدرسههة البرههيرية ببغههداد ،وو،ههف بأضههث رجهه ؤ ياههه ؤ شالمههاؤ ،ولههث م،ههضفات

مدرسا ؤ يهن مرههد أبهن ألضيفهة ببغهداد وبهرم يهن العلهوص
بن بلدجن المو،لن الذي كان ّ

الديضية ،وكاضت ويا ث ين بغداد سضة (667اـ )6234/كما دُين ين المرهد المذكور أيهها ؤ شهن شمهر يضهااز ثه و
وثماضون سضة

()30

ول وً :الخيوي اإلفا ي :
ال ،رت اذه الفمرة شله الهوالة الهذين هص عييهضهص شله المو،هل مهن لبهل المغهول بعهد أن األ لواها سهضة
(660اـ6266/ص) ،يبعد أن ألهر األمير (سضداغو) بجيرث المغولن المو،هل سهضة (660اهـ6266/ص) ،هص إلغهاء
همت إل إدارة العراق المغوليهة
اس م ل إمارة بدر الدين لؤلؤ و ُ

()36

وأ،هبألت المو،هل بعهد األ لهها مهن لبهل

المغول العا،مة اإلدارية إللليص ديار بكر والجزيرة ،وكان ألكامها الذين ي ص عييضهص من لبل االيلمان مباررة ؤ من
أبضاء المو،ل وأشمالهها ،باسه ثضاء الألكهاص الهذين اهص مهن أ،هل مغهولن

()32

وكهان المغهول يهن عييهضهص لهوالّ هص ال

ي ومون مضهص كفاءة أو ممدرة إدارية بمدر ما ي ومون مضهص الطاشة العميهاء لههص وجمهع أكبهر كميهة مهن المهال بأيهة
طريمة كاضت ،وكان بعو الوالّة يعيّضون مكايأة لهص شل مدمات لدمواا للمغول أو بسبي مسااما هص ين الكرهف
شن ام سات الموافين اآلمرين ،ولكن الطاشة واالضميهاد لههص اهن أكثهر مها يطلبهون ممهن يعيّضهون يهن الواهااف
اإلدارية

()37

ولد أرار ابن الفوطن إل بعو اؤالء الوالّة ،غير أضث ذكراص ب يجاز مك فيا ؤ بذكر السضة ال ن ولهوا

ييها الألكص أو ال ن شزلوا ييها مع المليل من المعلومات شضهص يهن ي هرة واليه هص للمو،هل ييمها يمهخ المهؤامرات
ال ن كاضت ألان من لبل بعو الهوالّة ههد بعهههص اآلمهر يهن سهبيل الو،هول إله مب غهااص يهن إدارة

والدساا

المو،ل ،يه ؤ شن ذلن ي ن أوامر الم ل ،در من لبهل الألهاكص المغهولن بألهك اهؤالء الهوالّة شضهدما كاضهت ثبهت
مؤامرا هص
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()34

واؤالء الوالّة اصو

شيّن رم
ين سضة (660اـ6266/ص) ُ

لااد الجي

الدين

بهن يهوض

الباشرهيمن واليها ؤ شله المو،هل( )35مهن لبهل

المغولن (سضداغو) مكايأة لث شل ما لدمث مهن معلومهات سهاشدت المغهول يهن األه ل المو،هل(،)36

كما شين معث األمير ضور الدين شل وايفة الرهألضة

()33

والمعهروف أن الرهألضة وايفهة اسه ألدثها السه جمة شضهد

دمولهص بغداد سضة (443اـ6055/ص) ،وان ألري ما كون إل وايفة ألاكص شسكري أو ،األي ررطة ،يكهون
مسؤول شن المألاياة شل األمن بالمههاء شله الثهورات والع،هيان

()36

وكاضهت اهذه الوايفهة معمهول بهها يهن

ي رة ألكهص بهدر الهدين لؤلهؤ شله المو،هل( ،)31واسه مر العمهل بهها يهن العههد المغهولن ،ولهد وسهعت ،ه أليات
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م وليهها ،يأُهههيفت إليههث مسهؤوليات وليههادة الجيههو

لممههع ألركهات ال مههرد

()60

وي ألهها أن جميهع مههن ولههوا اههذه

الوايفة ين المو،ل طوال العهد المغولن كاضوا من المغهول ،ويرجهع السهبي يهن ذلهن إله أاميهة اهذه الوايفهة،
وإل شدص ثمة ماضات المغول بغير أبضاء جضسهص ييما ي علك باألمور العسكرية
-2

ين سضة (667اـ6264/ص) شين رهن الدين بن ض،رة الدين

()66

المزويضهن المعهروف بالبابها واليها ؤ شله

المو،ل يدملها ولبو شل الزكن االربلن الذي كان واليا ؤ لبلث بأمر من السلطان أبالا مان بن اوالكهو (-667
660اـ6266-6264/ص) وطالبث باألموال ال ن سرلها واس وي مضث معامها ثص ل لث
-7

شهين بهدالؤ مضهث رجهل ض،هراضن اسهمث مسهعود بهن أشلهص
شهزل رههن الهدين و ُ
ين سضة (666اهـ6263/ص) ُ

الدين يعموي البرلوطن ضسبةؤ إل برلوطها ال هن اهن لريهة مهن لهرى اربهل
المغول رجل اسمث (أرموط االيغوري)
-4

()62

()67

شهيّن معهث لمض،هي الرهألضة مهن
و ُ

()64

ين سضة (666اهـ6261/ص) ريهع رههن الهدين رهكوى ههد مسهعود وأرهموط م همها ؤ إياامها بهاالم

شيّن معث بعو أمراء المغول لمض،ي الرألضة
سلّمت المو،ل إل رهن الدين و ُ
يأمذا وألوسبا و ُ
شزال و ُ
-5

،

()65

ين سضة (636اـ6233/ص) وجث مسعود البرلوطن وأرموط الرهألضة إله السهلطان أبالها مهان ،وشرهها

شليث أضهمها ُ
المها يهن المألاسهبة شله ههمان المو،هل ،يهأمر أبالها مهان به جراء ألميهك يهن ذلهن ،واض هه األمهر
شلّك رأسث شل باي الجسر يهن المو،هل وأُشيهد مسهعود البرلهوطن لألكهص
ب جريص رهن الدين بابا ول لث ،يمُ ل و ُ
المو،ل للمرة الثاضية مع اربل ومعث أرموط لمض،ي رألضة المو،ل
-6

()66

ين سضة (666اـ6261/ص) ولن ألكص المو،هل رهمخ يعهرف بهأمين الدولهة أمهو سهعد الدولهة اليههودي

وزير ألاكص العراق أرغون مان بن أبالا ،واس مرت والي هث للمو،هل إله سهضة (610اهـ6216/ص) ،إذ بطه
المغول وبأمو ث

بهث

()63

ابنوً :الخيوي ام ريو ي :
بل شدد الض،وخ الما،ة بهذا المجال ممسة ض،وخ ،ولهد ركهزت يهن معامهها شله ي هرة ألكهص بهدر
الدين لؤلؤ للمو،ل وش ل ث مع الملفاء العباسيين ببغداد ،واذه الض،وخ انو
-6

ما ألدو ين سضة (672اـ6274/ص) ين شهد المليفة المس ض،ر بها مهن و،هول رسهول مهن بهدر الهدين

لؤلؤ ومعث ألف وادايا إل المليفة ،ويسألث زويج ابضة بدر الدين لؤلؤ من أألد موافيث واهو مجااهد الهدين أيبهن
،ههل ابههن الفههوطن يههن اههذا الموهههوم ييمهها يمههخ مطبههة الضكههاح وممههدار
المعههروف بالدويههدار ال،ههغير ،ولههد ي ّ
ال،داق والرعر الذي ليل ين اذه المضاسبة وأسماء الرم،يات المدشوة لههذه المطبهة ومهضهص لاههن المههاة أبهو
المعههالن شبههد الههرألمن بههن ممبههل وضاابههاه شبههد الههرألمن بههن شبههد الس ه ص بههن اللمغههاضن وشبههد الههرألمن بههن يألي ه
ال كري ن
-2

()66

ما ألدو ين رهر ربيع األول من سضة (677اـ6275/ص) من زيارة األمير ركن الدين إسماشيل بن بهدر

الدين لؤلؤ إل بغداد لغرو زيارة أم ث زوجة األمير ش ء الدين أبن رجام الطبرسن
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()61

-7

ما ألدو ين سضة (674اـ6276/ص) من و،ول أألد أمراء الديوان المس ض،ري واهو األميهر شهز الهدين

لي،ر الاااري من المو،ل إل بغداد وب،ألب ث أبضة بدر الدين لؤلؤ ال ن كان لد ُكلّهف ب ألههاراا ل هزف شله
زوجها مجااد الدين أيبن المس ض،ري المعروف بالدويدار ال،غير
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()10

ين رهر ربيع اآلمر من سهضة (675اهـ6273/ص) وييهت زوجهة األميهر شه ء الهدين الطبرسهن الدويهدار

الكبير أبضة بدر الدين لؤلؤ ين بغهداد ودُيضهت ييهها ،ي مهدص المدرسهين والفمههاء ومرهاي الهربط والوجههاء واألمهراء
لل ،ة شليها ين جامع الم،ر وريّع الكل جضاز ها
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()16

و،ل ين اليوص الرابع شرر من رهر جمادى اآلمرة سضة (640اـ6242/ص) مبعوثا ؤ من بدر الهدين لؤلهؤ

إله الم يههة العباسههية يههن بغههداد ليعههزي بويههاة المليفههة المس ض،ههر بهها (640-627اههـ6242-6226/ص) وبههضف
الولت يمدص ال هضاة للمليفة الجديد المس ع،ص با (656-640اـ6256-6242/ص) مع مديص الهدايا لث

()12

دويعوً :خات ود ى:
ألدو ابن الفوطن شن جواضي أمرى م فرلهة مهن هاري المو،هل مهخ المهرن (السهابع للهجرة/الثالهو
شرههر للمههي د) ،واههن األوهههام االل ،ههادية يههن المديضههة السههيما االا مههاص باألراهههن الزراشيههة ال ههن ههؤثر شليههها
شوامل البياة الطبيعية كألدوو الفيهاضات ،وابوي الرياح الموية ،يه ؤ شن إرارة واألدة شن الضمود ورملتو
-6

ما ألدو ين رهوال مهن سهضة (646اهـ6054/ص) ولهوم ييههاضات ببغهداد واربهل والمو،هل وغيراها مهن

الب د ،يأثر ذلن شله الضها
بسبي ذلن
-2

أليهو غرلهت لهرااص واهدمت دوراهص ،و عطلهت معاهص أرهغالهص ،و هأثرت الزراشهة

()17

مهها ألههدو أيه ها ؤ يههن سههضة (657اههـ6255/ص) ولههوم أمطههار كثيههرة مههع ريههض لويههة يههن المو،ههل وبغههداد

وغيراا من المدن ،يأدى ذلن إل زيارة ضهر دجلة والفرات وين ذلن لهال ابهن الفهوطنو "وييهها ،ولعهت غيهوو
كثيرة بالمو،ل وبغداد وزادت دجلة زيادة شايمة غرلت كثيرا ؤ من بغداد وأشمالها ،وزاد الفهرات يغرلهت شاضهة
والألديثة وايت وال أللة وأشمالها والكويهة وأشمالهها وأألهاط المهاء بجامعهها وبله الضجهف ،ثهص ابهت ريهض شا،هف
ألمت زيادة شل ث ثة آالف ضملة من ضمل الكوية
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"

()14

أرههار ابههن الفههوطن يههن سههضة (660اههـ6266/ص) إله الضمههود ال ههن كاضههت سه مدص يههن ال عامههل الضمههدي يههن

المو،ل ين لن الألمبة ال اريمية وان الدرااص السود ،والديضار

()15

ولهد أبطهل ال عامهل الضمهدي بالهدرااص السهود،

وكاضت عادل ضألو أربعين دراص بديضار ،وهري بدل مضها درااص ضمرة ويلو

()16

ما ألدو ين سضة (636اـ )6231/أن ابهت ريهض لويهة يهن معاهص مهدن العهراق ومضهها المو،هل وبغهداد
-4
والأللة والكوية وواسط والب،رة ،يفسد الهواء وأُ،يي الضها بالسهعال ،كمها أثهرت اهذه الهريض شله المألا،هيل
الزراشية كالعد

()13

والألمخ ،يغلت أسعاراا وداص ذلن رهورا ؤ

عوفعوً :رو ي اليخيع لخ ترو ثالحخافإ ال وين خالر و

التولن لخ اليول العوبن

ي /آي الايوا لديختيتخ ،خترو ثرو ي اإلع م خخليو الي وهي خال
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م لد هبخد

ياو ت بتردوبخ ث يدع

يمكن ان يعد ك اي (الألوادو الجامعة) من ك هي ال هاري العهاص ،بهالرغص مهن اضهث ركهز شله ااهص ألهوادو
العراق شل شهد المليفة المس ض،ر با والمس ع،ص با  ،وشل شهد اوالكو وابضااث واربهاي الدولهة االيلماضيهة،
اال اضث ضاول ايها ؤ اري الممالن المجاورة للعراق لغاية سهضة 300اـهـ
ك اي (ذيل مــرآة الزمان) لمطي الهدين أبهو الفه ض موسه بهن

()16

والهذي يرهابث اهذا الهضمط مهن الك ابهة

اليهوضيضن  ،ويعهد اهذا الك هاي مهن ااهص م،هضفات

اليوضيضن ألدو ييها شن الألمبة ال ن شا،راا ييما يمخ األوهام السياسهية واالج ماشيهة واالل ،هادية والثماييهة
للمج مع اإلس من آضذان وبالرغص من الميمة ال اريمية للمعلومات ال هن جهاء بهها اليهوضيضن يهن ك ابهث (ذيهل مـهـرآة
الزمان) ،اال ان ماد ث شن المو،ل ألول األوهام السياسية ييها ال ،رت شل االأل ل المغولن للمو،ل سهضة
( 660اــ 6266 /ص) ،وال ن كاد كون م رهابهة مهع مها جهاء بهث الفهوطن( ،)11اال ان اليهوضيضن لهص يرهر اله سهضة
(651اـههـ6260 /ص) ال ههن كاضههت ممهههدة الأل لههها يههن السههضة ال اليههة كمهها اضههث لههص ي ألههدو شههن األوهههام السياسههية
األمرى ين المو،ل السيما ين شهد ألاكمها بدر الدين لؤلؤ وش ل ث مع الملفاء العباسيين المعا،رين لث ،واهذا
يضطبك ايها ؤ شل بمية الجواضي يلص يذكراا اليوضيضن ماشدا إرارة واألهدة مم ههبة ذكراها شهن والهن المو،هل بعهد
األ لههها مههن لبههل المغههول يههن ألههوادو سههضة ( 660اـههـ6266/ص) واههو رههم

الههدين الباشرههيمن

االش ص الموا،لة الذين ذكراص اليوضيضن الكا ي هياء الدين أبو الف ض ض،هر

()600

وكههذلن مههن

الجهزري (ت 673اـهـ6271 /ص)

أليو أرار ال معلومات مف،لة شضث ألهول أ،هلث ووالد هث ويا هث والعلهص الهذي بهرم ييهث ( )606مثهل مها ذكهره ابهن
الفوطن ويعزو السبي ين ذلن اضث كا ي مرههور يمهن الطبيعهن ان كهل مهن ابهن الفهوطن واليهوضيضن يك بهون شهن
هههياء الههدين رجمههة مف،ههلّة وايه ها َ الفميههث ههاج الههدين شبههد الههرأليص بههن

المو،ههلن الرههايعن (ت 636اـههـ /

6232ص) يمد لال شضث اليوضيضن اضث ولد بالمو،هل سهضة ( 516اـهـ 6206 /ص) ولهث م،هضفات يهن الفمهث واضهث اض مهل
ال بغداد او بعدما اس ول المغول شل المو،ل سضة (660اـ 6266 /ص) واضث بم ين بغداد ال ان وين ييهها،
وليث المهاء ين بغداد وال دري

اال أضث لص يرر ال

ين المدرسة البررية

()602

اما ييما ي علك بالم،در الثاضن الذي مت الممارضهة معهث  ،يههو ك هاي ( هاري اإلسه ص ووييهات ومرهااير
االش ص) لرم

الدين أبو شبد

بن األمد الذابن ،ويعد اذا الك اي من الك ي المهمة للذابن ،ألدو ييث شهن

اري اإلس ص اب دا ؤء من ش،ر الضبوة واض ه ال سضة سبعمااة ،وهّهص هراجص العديهد مهن الرم،هيات يهه ؤ شهن
الألههوادو ال اريميههة

()607

وييمهها ي علههك بالمعلومههات ال ههن جههاء بههها الههذابن شههن المو،ههل يههن الف ههرة موهههوشة

البألو ،يمد أرار ال بعو االألداو السياسية وان ما ألدو ين سهضة (676اـهـ 6277 /ص) مهن هولن بهدر الهدين
لؤلؤ الألكص ين المو،ل وهري السكة باسمث ( ،)604اال اضهث لهص يهذكر األاهص مهن ذلهن واهو ان المليفهة المس ض،هر
با او الذي بعو اليث ملعة السلطضة وال مليد واذن لث ان يضم

()605

اسمث شل السكة كمها ارهرضا اله ذلهن سهابما ؤ

وين سضة (677اـ 6275 /ص) شن مروج المغول ال أربل والمو،ل( ،)606ي كهاد كهون روايهة الهذابن م رهابهة
مع ما جاء بث ابن الفوطن اما ين سضة (673اـ 6271 /ص) ين موههوم سهيطرة بهدر الهدين لؤلهؤ شله سهضجار،
ي ألههدو الههذابن شضههث برههكل مم ،ههر( ،)603شل ه شك ه

ابههن الفههوطن الههذي أرههار اليههث بال ف،ههيل ويههن موهههوم

مألاربههة ألههاكص المو،ههل بههدر الههدين لؤلههؤ للطاافههة العدويههة سههضة (652اـههـ 6254 /ص) يمههد ذكههر الههذابن ان ألههاكص
المو،ل ل ل واسر جماشة من اؤالء الطاافهة

()606

اال اضهث لهص يهذكر ان بهدر الهدين لؤلهؤ يهرو ههرااي بااههث

شل أوالد الري شدي ،ياهطروا ين ضهاية االمر ال اش ن الدشوة ههد بهدر الهدين لؤلهؤ ،ممها ألهدا بهاألمير ان
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يرسل جيرا ؤ لم الهص وييما يمخ األ ل المغول للمو،ل سضة (660اــ 6266 /ص) ول ل ألاكمها الملهن ال،هالض
إسماشيل بن بدر الدين لؤلؤ ،يان مها ذكهره الهذابن شهن اهذا الموههوم

()601

يرهابث مها ذكهره ابهن الفهوطن ،ألضهث

ألدو مهص ،وال يمكن ألي مؤرف ان ي جاالث ،لذلن كلص شضث الذابن بال ف،هيل يهه ؤ شهن ذلهن يمهد ذكهر الهذابن
جواضي أمرى م فرلة من هاري المو،هل ،يمهن الضاأليهة االج ماشيهة ذكهر شهر

ابضهة ألهاكص المو،هل بهدر الهدين

لؤلؤ ين سضة (674اهـ6276 /ص) شله مجااهد الهدين المعهروف بالدويهدار ال،هغير وو،هف الهذابن اهذا العهر
باضههث شرس ها ؤ مهيب ها ؤ ألهههره االمههراء

()660

أألهراا مثلما وهألها ابن الفوطن

اال اضههث لههص يرههر ال ه كيفيههة و،ههول اههذه االميههرة ال ه بغههداد ومههن الههذي

()666

ومن شلمااها ألدو شن االديي أبو مض،ور شبد الواألد بن إبراايص ابن ال ُأل،ين البغدادي المو،هلن (ت
676اـ 6276 /ص) الذي ولد بالمو،ل وألدو يهن بغهداد وو،هفث الهذابن باضهثو "مهن بيهت رااسهة ويههيلة وكهان
اديباؤ ،كا با ؤ بديع المط مليض الرعر "

()662

وشن أوهام المو،ل ين ي رة الغزو المغولن ،يلص رد اال ارارة واألهدة مهخ الجاضهي اإلداري ،يهذكر
الذابن اضث ين سضة (667اــ 6264 /ص) كان والن المو،ل رهن الدين المعروف بالبابا ،واذا لد شهذي الهوالن
زكن الدين االربلن الذي كان لبلث و،ادر اموالث

()667

ولعل سهبي االم ،هار يهن المعلومهات ال هن جهاء بهها كهل

من اليوضيضن والذابن او ان اريمهما اري شاص دون الهدمول يهن ال فا،هيل الم علمهة بالمو،هل واوههاشها كمها
وردت شضد ابن الفوطن
اخلامتة
و،لضا من م ل البألو ال الض ااج ال اليةو


يعههد ك ههاي (الألههوادو الجامعههة) مههن الم،ههادر المهمههة ال ههن مههخ ال ههاري المأللههن السياسههن المههاخ

بالعراق ين ي رة المااة السابعة ،ألضث يعض ب اري

الوزراء واألشيهان والملفهاء العباسهيين والملهون يهن الهدول ين

العباسية والمغولية ،ولث ليمة اريمية كبيرة لكون مؤلفث أضفرد بو،ف والعة بغداد واضأل ل الدولة العباسهية ومها
جرى ين العراق بعد اس ي ء المغولن شليث يو،فث و،فا ؤ رام ؤ


زودضا ابن الفهوطن بمعلومهات مهمهة شهن األوههام السياسهية يهن المو،هل لبهل وبعهد األ لهها مهن لبهل

المغههول ،والسههيما يههن شهههد ألاكمههها بههدر الههدين لؤلههؤ ،وش ل ههث مههع الملفههاء العباسههيين الههذين شا،ههروه ،ومههن ثههص
ش ل ث مع المغول ،وكذلن ين شهد ابضهث الملهن ال،هالض إسهماشيل ،واميهرا ؤ األ ـهـ ل المو،هل مهن لبهل المغهول،
والههوالة المعيضههين ييههها مههن لههبلهص ،وأن اههؤالء الههوالة ال يهمهههص امههر المديضههة بمههدر مهها كههان يهمهههص الأل،ههول شله
األموال مع المهوم واالضمياد ال اص لهص


اضفرد ابن الفوطن شن غيره من المؤرمين المعا،رين لهث ،والسهيما اليهوضيضن والهذابن بهذكر العديهد مهن

المعلومات المهمة شن المو،ل ين لن الف رة سواء كاضت سياسهية او إداريهة او اج ماشيهة امها بالضسهبة لليهوضيضن
يمد أرار ال االأل ل المغولن للمو،ل يمط ،واما الذابن يمد ذكهر بعهو االألهداو السياسهية يهن المو،هل ولهص
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يرر ال كلها ال ن ذكراا ابن الفوطن ،ويه ؤ شن ذلن لص ي ألهدو الهذابن شهن األوههام االج ماشيهة واإلداريهة
ما شدا ذكر لوالن واألد ين المو،ل والاا بعد الغزو المغولن
اهلوامـــش:
( )6بكهور،

( ،المههؤرف المغربههن

المضههوضن ومضهجهث يههن الك ابههة ال اريميههة) ،دوريههة كهان ال اريميههة ،سههب مبر ،2001 ،م 62-60/5ضمه ؤ شههن

مولع المك بة االي راهية العرالية شل المولع االلك روضنو www.ivsl.org
( )2الربيبن،

رها ،مؤرف العراق ابن الفوطن ،مطبعة المجمع العلمن العرالن( ،بغدادو 51/2 ،)6156

( )7العزاوي ،شبا  ،موسوشة اري العراق بين األ لين ،مك بة الألهارات( ،بيروتو د ت) ،مج70/6
( )4ابن كثير ،أبو الفداء إسماشيل بن شمر الدمرمن ،البداية والضهاية ،دار ابن كثير( ،بيروتو د ت)606/64 ،م ابن رجي الألضبلهن ،أبهو الفهرج شبهد الهرألمن بهن
رهاي الدين ،الذيل شل طبمات الألضابلة، ،أليضو
ألجر ،الدرر الكامضة ين أشيان المااة الثامضة ،ألممثو

ألامهد الفمهن ،مطبعهة السهضة ال

يهة( ،المهاارةو 734/2 ،)6157م العسهم ضن ،رههاي الهدين أألمهد بهن شلهن بهن

سيد جاد الألك ،ط ،2مطبعة المدضن( ،م،رو 434/2 ،)6166

( )5العسم ضن ،الدرر الكامضة434/2 ،

( )6الذابن ،أبو شبد

رم

الدين

 ،ذكرة الألفهاا ،دار إأليهاء ال هراو العربهن ،6417/4 ،ابهن غهري بهردي ،أبهو المألاسهن يوسهف ،الضجهوص

الزااهرة يهن ملهون م،هر والمهاارة ،المؤسسهة الم،هرية العامهة لل هأليف وال رجمهة( ،م،هرو د ت) ،260/1 ،ابهن العمهاد الألضبلهن ،أبهو الفه ح شبهد
الألن ،رذرات الذاي ين أمبار من ذاي ،مك بة المد 60/6 ،
( )3ابههن رجههي الألضبلههن ،الههذيل ،734/2 ،ابههن العمههاد الألضبلههن ،رههذرات الههذاي60/6 ،م كألالههة ،شمههر رههها ،معجههص المههؤلفين ،دار إأليههاء ال ههراو
العربن( ،بيروتو د ت)265/7 ،
( )6ابههن الفههوطن ،كمههال الههدين أبههو الفهههل شبههد الههرزاق بههن ههاج الههدين أألمههد ،لمههيخ مجمههع اآلداي يههن معجههص األلمههاي ،ألممههثو م،ههطف جههواد،
مطبوشات مديرية إألياء ال راو المديص ،ج 4ق1/6
( )1الدليمن ،زكية ألسن إبراايص ،المؤرف البغدادي ابن الفوطن وك ابث لميخ مجمع اآلداي يهن معجهص األلمهاي ،رسهالة ماجسه ير غيهر مضرهورة،
كلية اآلداي( ،جامعة بغدادو  ،)6110خ64
( )60ابن الفوطن ،لميخ مجمع اآلداي ،ج 4ق66/6
( )66لمزيد من ال فا،يل يضارو الم،در ضفسث ،ألميك

الكااص ،مج207-202/4

( )62ضفسث ،ج 4ق64/6
( )67ضفسث ،ج 4ق67/6
( )64ال،فدي ، ،ح الدين مليل بن أيبن ،الواين بالوييات ،دار ،ادر( ،بيروتو 246/7 ،)6132
( )65كألالة ،معجص المؤلفين265/7 ،
( )66ألاجن مليفة ،م،طف بن شبد

 ،كرف الاضون شن أسامن الك ي والفضون ،مك بة المثض ( ،بغدادو د ت)537/6 ،

(6417/4 )63
(606/64 )66
(734/2 )61
( )20ابن الفوطن ،لميخ مجمع اآلداي ،ج 4ق66-60/6
*

( ) مراغةو ُعد من أرهر وأكبر مدن ب د أذربيجان وام ازت بكثرة البسا ين واألضهار والفواكث الألسضة والهزروم والميهرات والغه ت مهن جميهع
الجهات ،وكان يأليط بها سور يضارو ابن ألولهل ،أبهو الماسهص
261-266م الألموي ،رهاي الدين أبن شبد

يالوت بن شبد

بهن شلهن الض،هيبن، ،هورة األرو ،دار مك بهة الأليهاة( ،بيهروتو  ،)6131خ
 ،معجص البلدان ،دار ،ادر( ،بيروت ،)6116 ،مج17/5

( )26األمين ،ألسن( ،ابن الفوطن) ،مجلة العربن( ،الكويتو  ،)6132م42-40/666
( )22او ش ء الدين شطا ملهن الجهويضن بهن بههاء الهدين

ُ ،ولهد شهاص (627اهـ6226/ص) وال ألهك بمدمهة المغهول مضهذ ال،هغر ،و،هار مهن شمهال

الديوان لألمير أرغون ألاكص إيران من لبل المغول وشضدما لدص اوالكهو إله إيهران ،ال ألهك شطها ملهن بمدم هث و،هألبث شضهدما يه ض بغهداد ،ثهص ولهن
ألاكما ؤ شل العراق ين شهد اوالكو وابضث آبالان إل أن وين ين سضة (666اهـ6262/ص) الهمهذاضن ،ررهيد الهدين يههل
إل العربيةو

،ادق ضرأت وآمرون ،دار إألياء الك ي العربية( ،الماارةو  ،)6160مج 2ج242/6
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 ،جهامع ال هواري  ،ضملهث

( )27األمين( ،ابن الفوطن) ،مجلة العربن ،م 42/666م وآل الجهويضنو اهص كهل مهن شه ء الهدين شطها ملهن الجهويضن السهابك الهذكر الهذي كهان الألهاكص األشله يهن
العراق يساضده أموه رم

الدين ،األي ديوان الممالن ،واس مر ش ء الدين يهن مض،هبث ألهوالن الواألهد والعرهرين سهضة ،وكاضهت لهث ،ه أليات واسهعة يهن الألكهص

مخ عيين الوالة وشزلهص وبذل العطاء لهص ،كما أن ،األي الديوان او الذي يعين كبار الموافين كماهن المهاة ولث شليهص وشل الرشية ألهك الطاشهة يضاهرو
م،بان ،جعفر ألسين( ،االدارة االيلماضية ين العراق 373-656اـ6776-6256/ص) ،مجلة كلية اآلداي ،جامعة بغداد( ،بغدادو  ،)6151مج26-25/6

( )24الذابن ،ذكرة الألفاا6417/4 ،م ابن غري بردي ،الضجوص الزاارة260/1 ،م ابن العماد الألضبلن ،رذرات الذاي60/6 ،
( )25ابن الفوطن ،لميخ مجمع اآلداي ،ج 4ق63/6
( )26الذيل735/2 ،
( )23كرف الاضون617/6 ،
( )26ذكرة الألفاا6417/4 ،
( )21ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة وال جاري الضايعة ين المااة السابعة ،ألميكو م،طف جواد ،مطبعة الفرات( ،بغدادو  ،)6172ممدمة المألمك، ،فألة ف

( )70الربيبن ،مؤرف العراق67/2 ،
( )76ضفسثو 64/2
( )72الههذابن ،ههذكرة الألفههاا6414/4 ،م ابههن كثيههر ،البدايههة والضهايههة606/64 ،م ابههن رجههي الألضبلههن ،الههذيل735/2 ،م ابههن غههري بههردي ،الضجههوص
الزاارة260/1 ،م كرف الاضون376/2 ،م ابن العماد الألضبلن ،رذرات الذاي60/6 ،
( )77العسم ضن ،لسان الميزان ،ط ،2مؤسسة األشلمن للمطبوشات( ،بيروتو  ،)6136مج66/4
( )74ابن رجي ،الذيل736/2 ،
( )75ابن كثير ،البداية والضهاية606/64 ،م العسم ضن ،الدرر الكامضة434/2 ،م ابن العماد الألضبلن ،رذرات الذاي66/6 ،
( )76ابن رجي736/2 ،
( )73ابن الفوطن ،لميخ مجمع اآلداي ،ج 4ق40/6
( )76الذابن ،ذكرة الألفاا6414/4 ،
( )71ممبرة الروضيزيةو ان من ممابر الكرف و مع ين الجاضي الغربن من بغداد يضارو ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج شبد الرألمن بن شلهن،
ن ب ،أليألث وال عليك شليثو
مضالي بغداد ،شُض ّ

بهجة األثري البغدادي ،مطبعة دار الس ص( ،بغدادو 6742اـ) ،خ21

( )40الألوادو الجامعة ،ممدمة المألمكو خ ف ،خ256
( )46الم،در ضفسث ،خ52
( )42الم،در ضفسث ،خ65-64
( )47ابن العبري ،غريغويو

أبو الفرج بن أارون ،اري مم ،ر الدول، ،هأليضو أضطهون ،هالألاضن اليسهوشن ،دار الرااهد اللبضهاضن( ،بيهروتو

 ،)6167خ241م ولرية رجلنو ان لرية مرهورة بين اربل والمو،ل أمها كهرملي و يههن أيهها ؤ لريهة مهن لهرى المو،هل رهبيهة بالمديضهة يهن
ررلن دجلة يضارو الألموي ،معجص البلدان ،مج ،22/2مج456/4
**

( ) أربلو ان مديضة كبيهرة بهين الهزابين  ،عهد مهن أشمهال المو،هل ،ويألهيط بالمديضهة سهور كمها لهها للعهة أل،هيضة لهها أسهواق ومضهازل للرشيهة
وجامع لل ،ة  ،وان ربيهة بملعة أللي إال أضها أكبر وأوسع مضها يضارو الألموي  ،معجص البلدان  ،مج676/6
( )44ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ65-64
( )45ابن األثير ،شز الدين أبو الألسن شلن بن شبد الكريص ،الكامل ين ال اري  ،دار بيروت للطباشة( ،بيروتو 766/1 ،)6166
( )46ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ65م واألمير جمال الدين لر مر الضا،هري المس ض،هري اهو ممهدص الجيهو

اإلماميهة ،وكهان أميهرا ؤ جليهل

المدر مهيبا ؤ كثير ال،دلات والمعروف ،وكاضت ويا ث سضة (673اـ6271/ص) يضارو الهذابن ،هاري االسه ص ووييهات المرهااير واألشه ص ،ألميهكو
شمر شبد الس ص دمري ،ط ،2دار الك اي العربن( ،بيروتو  ،)2002ألوادو ووييات ( ،)640-676خ 771
( )43ابههن الفههوطن ،الألههوادو الجامعههة ،خ ،11مليههل ،ش ه ء مألمههود ،المغههول يههن المو،ههل والجزيههرة 376-656اههـ6775-6256/ص ،رسههالة
ماجس ير غير مضرورة ،كلية اآلداي( ،جامعة المو،لو  ،)6165خ50
( )46ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ607م والباطضيةو ليست مذابا ؤ إس ميا ؤ أو يرلة من يرق أال اإلس ص ،وإضما ان مذاي وطريمهة أراد بهها
واهعواا ادص اإلس ص وإبطالث شميدة ورريعة ،واهر مذاي الباطضية سضة (226اـ640/اـ) أليضما لاص زشيمهص ميمون المداح ب ضراء اهذا المهذاي
يضارو البغدادي ،شبد الماار بن طاار بن

 ،الفرق بين الفرق ،ألميكو

مألن الدين شبد الألميد ،دار ال راو( ،الماارةو د ت) ،خ706-705

( )41ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ622-626
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( )50سبط ابهن الجهوزي ،رهم

الهدين أبهو المافهر يوسهف بهن لزاوغلهن ،مهرآة الزمهان يهن هاري األشيهان  ،ط ،6مطبعهة مجله

دااهرة المعهارف

العثماضية( ،أليدرآباد الدكنو  ،)6152ج 6ق321/2
( )56ابن الفوطنو الألوادو الجامعة ،خ644م الرويريدي ،سوادي شبهد

 ،إمهارة المو،هل يهن شههد بهدر الهدين لؤلهؤ (660-606اهـ-6201 /

6266ص) ،ط ،6مطبعة االرراد( ،بغدادو  ،)6136خ31
( )52ابن الفوطنو الألوادو الجامعة ،خ261
( )57الرويريدي ،إمارة المو،ل ،خ31
( )54ابن الفوطنو الألوادو الجامعة ،،خ271
( )55الم،در ضفسث ،خ236م وشدي بن مسايرو او الري اإلماص الزااد ابن إسماشيل بن موس بن مهروان الرهامن ثهص الهكهاري الهذي سهكن مهع
أ باشث ين المضاطك الجبلية المريبة من المو،هل ،ولهد اض رهر ذكهره وذام ،هي ث ،كمها كهان أ باشهث يميمهون رهعااره ويم فهون آثهاره ،كاضهت ويا هث سهضة
(553اههـ6666/ص) للمزيههد مههن ال فا،ههيل يضاههرو الههذابن ،سههير أش ه ص الضههب ء ،ألممههثو رههعيي األرضههؤوط و

ضعههيص العرلسوسههن ،ط ،66مؤسسههة

الرسالة( ،بيروتو 744-742/20 ،)2006
( )56الرويريدي ،إمارة المو،ل ،خ76
( )53ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ236
( )56الم،در ضفسث ،خ745
( )51للمزيد من ال فا،يل يضارو الم،در ضفسث ،خ 743م وباي الميدان او ضفسث باي سضجار الذي يعد من ألدص وأوسع أبواي المديضة ويؤدي إله الجههة الغربيهة
مضها أما باي الج،ا،ين أو باي الج،ا،ة سمن بهذا االسهص ضسهبة إال الهذين يره غلون بملهع الألجهارة وشمهل الجهخ مضهها ويمهع يهن جضهوبن غربهن بهاي الميهدان
يضارو رراد ،شبد المضعص ،المااار الألهارية ين المو،ل ين شهد اإلدارة األ ابكية ،موسوشة المو،ل الألهارية ،ط ،2دار الك ي للطباشة والضرر( ،المو،هلو
206/2 ،)6112

( )60الألوادو الجامعة ،خ66
( )66ابن ملكان ،أبو العبا

رم

الدين أألمد بن

 ،وييهات األشيهان وأضبهاء أبضهاء الزمهان ،مهديصو

شبهد الهرألمن المرشرهلن ،ط ،6دار إأليهاء

ال راو العربن( ،بيروتو 666/2 ،)6113
( )62الألوادو الجامعة ،خ6200
( )67الم،در ضفسث ،خ675
( )64الم،در ضفسث ،خ676
( )65الم،در ضفسث ،خ650-641
( )66الم،در ضفسث ،خ773

( )63الذابن ،العبر ين مبر من غبر ،ألميكو  ،ح الدين المضجد ،مطبعة ألكومة الكويهت( ،الكويهتو 240/5 ،)6166م أبهو الفهداء ،شمهاد الهدين
إسماشيل ،المم ،ر ين أمبار البرر ،ط ،6المطبعة الألسيضية الم،رية( ،الماارةو 604/6 ،)6103م ابن غري بردي ،الضجوص الزاارة 30/3 ،
( )66الألوادو الجامعة ،خ773
( )61الألههوادو الجامعههة ،خ ،734والمدرسههة البرههيرية مههع يههن الجاضههي الغربههن مههن بغههداد وأسسههت سههضة (657اههـ6255/ص) يههن شهههد المليفههة
المس ع،ص با

و عد من المدار

شماد شبد الس ص ،مدار

الجامعهة ال هن عمهل شله

المهذااي السهضية األربعهة شله لاشهدة المدرسهة المس ض،هرية يضاهرو رؤوف،

هدري

بغداد ين الع،ر العباسن ،ط ،6مطبعة دار الب،ري( ،بغدادو  ،)6166خ 206-205

( )30ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ445
( )36رؤوف ،شماد شبد الس ص( ،ألكهاص العهراق وموافهون يهن شههد المغهول االيلمهاضيين 376-656اهـ6776-6256/ص) ،مجلهة المهؤرف العربهن،
ُ
طبع شل ضفمة وزارة الثماية والفضون ين الجمهورية العرالية( ،بغدادو  ،)6131م66/66
( )32مليل ،المغول ين المو،ل ،خ626
( )37رراد ،شبد المضعص ،المو،ل ين شهد السيطرة المغولية االيلماضية (376-660اـ6775-6262/ص) ،موسوشة المو،ل الألههارية ،ط ،6دار
الك ي للطباشة والضرر( ،المو،لو  ،)6112مج223/2
( )34الألوادو الجامعة ،خ716-713 ،763 ،766 ،754 ،743
( )35الم،در ضفسث ،خ743
( )36ابن العبري ،اري الزمان ،ضملث إل العربيةو إسألاق أرملة ،لدص لثو جان موري
( )33ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ743
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يييث ،ط ،2دار المررق( ،بيروتو  ،)6166خ727

( )36ابن ملدون ،اري ابن ملدون433/7 ،م مليل ،المغول ين المو،ل ،خ642
( )31ابن األثير ،الكامل ين ال اري 727/1 ،
( )60مليل ،المغول ين المو،ل ،خ642
( )66مليل ،المغول ين المو،ل ،خ642
( )62ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ754
( )67الم،در ضفسث ،خ766
( )64الم،در ضفسث ،خ766
( )65الم،در ضفسث ،خ763

( )66الم،در ضفسث ،خ716-713م مليل ،المغول ين المو،ل ،خ626
( )63ابن الفوطن ،الألودو الجامعة ،خ 466-464م وسعد الدولة اليهودي ،أ،لث من يهود المو،ل و ول االرهراف شله العهراق و ألكهص وسهيطر شله مماليهد
األمور ين االمبراطورية االيلماضية بفعل دسااسث وإرهااث للمان بجمعث األموال بر
اهذا لههص يههدص طههوي ؤ ،إذ بطه

األساليي والطرق المبيثة ،ولد ار فع رأن اليهود ين ي رة ألكمهث ،غيهر أن

بههث المغههول وب مو ههث مليههل ،المغههول يههن المو،ههل ،خ 621م ررههاد( ،المغههول يههن شهههد السههيطرة المغوليههة ) ،موسههوشة المو،ههل

الألهارية ،مج226/2

( )66ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ37-32
( )61لل فا،يل يضارو الم،در ضفسث ،خ60-31
( )10لل فا،يل يضارو الم،در ضفسث ،خ12
( )16الم،در ضفسث ،خ606
( )12الم،در ضفسث ،خ665
( )17الم،در ضفسث ،خ221
( )14الم،در ضفسث ،خ233
( )15الم،در ضفسث ،خ ، 746والدرااص السودو ضوم من الدرااص ،ان أسماء شل غير مسميات ،يهن درااص بيو وكل دراص مضها معبهر يهن العهرف يعهدل ثلهو
دراص ضمرة يضارو الملمرضدي ،أبهو العبها

أألمهد بهن شلهن، ،هبض األشره يهن ،هضاشة األضرها ،ألميهكو يوسهف شلهن الطويهل ،ط ،6دار الفكهر( ،دمرهكو ،)6163

501/7

( )16ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ746م ودرااص ضمرةو او الذي ثلثهاه مهن يههة ،والثلهو اآلمهر مهن ضألها  ،و طبهع بهدور الههري بالسهكة
السلطاضية الملمرضدي، ،بض األشر 560-501/7 ،
( )13ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ403
( )16الم،در ضفسث ،خ6
( )11ط ،6مطبعة مجل

داارة المعارف العثماضية( ،أليدر آباد الدكنو 415-412/6 ،)6154

( )600الم،در ضفسث414/6 ،
( )606الم،در ضفسث65-64/6 ،
( )602الم،در ضفسث65-64/7 ،

( )607ال،فدي ،الواين بالوييات47/2 ،
( )604ههاري اإلس ه ص ووييههات المرههااير األش ه ص ،ألميههكو شمههر شبههد الس ه ص ههدمري ،ط ،2دار الك ههاي العربههن( ،بيههروتو  ،)2002ألههوادو
ووييات (640-676اـ) ،خ6
( )605ابن الفوطن ،الألوادو الجامعة ،خ52
( )606الذابن ،اري اإلس ص ،ألوادو ووييات (640-676اـ) ،خ67
( )603الم،در ضفسث ،خ76
( )606الم،در ضفسث ،ألوادو ووييات (660-656اـ) ،خ67
( )601الم،در ضفسث ،خ64-62
( )660الم،در ضفسث ،ألوادو ووييات (640-676اـ) ،خ66
( )666الألوادو الجامعة ،خ12
( )662الذابن ،اري اإلس ص ،ألوادو ووييات (640-676اـ) ،خ214
( )667الم،در ضفسث ،ألوادو ووييات (630-666اـ) ،خ22
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