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ABSTRACT 

The news of the Mongols was numerous and the historical narratives varied about their origins, their history, their 

most prominent rulers and their military campaigns, and their impact on changing the map of the Islamic countries 

politically, economically, socially, and historically, given that they were new races diverse in their customs, traditions, 

and religions, as well as the brutality they were characterized by in their invasion of the countries that they controlled, 

especially at the beginning of their appearance on The scene of events. Therefore, several historians referred to the 

historical events related to them in all their details, and some of them quoted from those who preceded them and added 

to the same events, and some of them lived with the Mongols and others did not, and others referred to them briefly 

and briefly, referring to the most important things mentioned about them and their most important and most prominent 

rulers. Al-Qarmani is one of them. Among these historians, it is possible to refer to various narrations about the 

Mongols, quoting from several historians who preceded him and what he heard about them. He referred to their 

historical origins and information about Genghis Khan, Hulagu, and several Ilkhanate who ruled the Mongol state in 

Persia, and the most important events that occurred to them.  
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 الملخص * 

تعددت اخبار المغول وتنوعت الروايات التاريخية عن اصولهم وتاريخهم وابرز حكامهم وحمالتهم العسكرية واثرهم في تغيير خارطة      
به   البالد االسالمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا نظرا كونهم اجناس متنوعة في عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم فضال عن ما اتصفوا

على مسرح االحداث .لذا اشار عدد من المؤرخين االحداث   هورهمظية في اجتياحهم للبالد التي سيطروا عليها والسيما في بداية  من وحش
التاريخية المتعلقة بهم بكل تفاصيلها وبعضهم نقل ممن سبقه االحداث نفسها وزاد عليها ،وبعضهم عاصر المغول والبعض االخر لم يعاصرهم  

 
1 How to cite the article: Al-Taai S.H.H., The Mongols in the book "Akhbar Al-Duwal  Wa-Athar Al-Uwal fi  Al-Tarikh'' by Al-Qarmani (D. 1019 

AH / 1610 AD), IJRSSH, Jan-Mar 2023, Vol 13, Issue 1, 289-305, DOI: http://doi.org/10.37648/ijrssh.v13i01.024 
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ار لهم باقتضاب واختصار مشيرا الى اهم ما ذكر عنهم واهم حكامهم وابرزهم.ويعد القرماني واحدا من هؤالء المؤرخين  ،والبعض االخر اش
عدد من المؤرخين ممن سبقوه ومما سمعه عنهم ،وعلى الرغم من قلة رواياته عنهم غير    عناشار الى روايات متنوعة عن المغول ناقال    ممن

ريخية كونه عاش مرحلة تاريخية تختلف عن المرحلة التاريخية لهم اي لم يكن معاصرا لهم،غير انه اشار الى انها تعد مهمة وذا اضافة تا
اصولهم التاريخية ومعلومات عن جنكيزخان وهوالكو وعدد من االيلخانات ممن حكموا الدولة المغولية في بالد فارس واهم االحداث التي  

 عاصرتهم. 
 .نون ، قا قبائل الدمار، ، غازان السلطان، ، جنكيزخان  :الكلمات المفتاحية

 
 

 *المقدمة: 
اهتم معظم الباحثين والدارسين والمتخصصين في تاريخ المغول بتتبع اخبار المغول في معظم المصادر التاريخية سواء التي عاصرتهم        

ام التي صنفت في وقت متأخر عن حقبتهم .ومما الشك فيه فأن معظمهم افاد من الروايات التاريخية التي وردت عنهم مع التحليل والتمحيص  
الخيال لكن بعضها ممزوج  في مدى مصد بعيدة عن  فيه مبالغات وقصص ربما تكون  المغول  اقيتها وصحتها ،الن معظم ما كتب عن 

 بالحقيقة .
جغرافية  ان ظهور المغول في التاريخ كونهم قوة ال يستهان بها غير مجرى االحداث للعديد من الدول والقوى السياسية ورسم لها خرائط     

اختلفت مساراتها بين مرحلة واخرى ،كونهم قوة ارعبت الجميع وكان لتوسعها وامتداد سيطرتها اثر في تحالف قوى عدة معهم للخشية  وسياسية  
 . وتهم وقوتهم العسكرية من سط

غير انهم افتقدوا للحضارة مما جعلهم يخضعون في وقت الحق لسطوة حضارات  قوية جدا قوة عسكرية كانوا  وعلى الرغم من ان المغول    
 وهذا نابع من حاجتهم لتغيير تاريخهم ومواكبة االمم االخرى . الشعوب التي خضعت لهم عسكريا ،

عن المغول في كتابه    م(1610هـ/  1019)ت    ى دراسة الروايات التاريخية التي اشار اليها المؤرخ القرمانيسلط هذا البحث الضوء عل   
التاريخية    حقبة المغولدول عدة ،وعلى الرغم من انه متأخر عن  اشار الى  الذي يعد مهما جدا كونه    "اخبار الدول في أثار االول في التاريخ " 

عدد من الروايات التاريخية ممن كتبوا عنهم ،غير انه  ب ووجهة نظره عنهم من خالل استعانته    رأيهر وفق  غير انه اشاولم يكن معاصرا لهم  
اظهر بشكل كبير ما امتازوا به من قسوة في حمالتهم العسكرية على مدن المشرق االسالمي كما ذكرها غيره ،لكن اشاراته عنهم كانت  

 ذكره غيره او النه اكتفى بما لديه من معلومات عنهم .  تكرار ما يرغب ب سريعة ومقتضبة ربما النه لم 
 م( : ١٦١٠ - ١٥٣٢هـ/  ١٠١٩ - ٩٣٩:نبذة تاريخية عن حياة القرماني )˝*اوال

ــقي  هو     ــنان القرماني الدمشـ ــف بن أحمد بن سـ ــن  أحمد بن يوسـ ــ ا  حسـ اتبا منشـ انب كب هأورين، كب ــش هأور وبأحد الشكتاب الشمبشـ ــش احب الِتار يخ الشمبشـ ــب صـ
لبيشه  أبنه ببا ب بســــط الش  مبو ي وانتقد عب ام ع اقش ولي  نظارة البيمارســــتان ونظارة الشجب نبان ى لبى دمشــــق وب مبو ي وحصــــره وبأبنه الشعباربة، قدم أببوهأ ســــ  ام ع اقش جب

ه خرب مدرســــة الشمبال   ببب هبذ  ر بمدرســــة النورية ببعلبك فبقتل ب ســــب رب ك ِية ب الشقرب  من البيمارســــتان النوري وتعرل بالصــــمصــــامية وبحصــــل ب ه  الضــــِ
ِوال ســنة   م يا رباب ع عشــر شــب م الشخب يشن ف ي يبوش ســب أمأور هأوب وناظر الســليمية حأ ة بشــاشــيهما وعمامت م  1559ه/  966اقش ادب عب اهما  خنقا  مبع ا بدار الســِ

مد  بعد أبب يه   ،على رأســــيهما  اة    واصــــب نبشــــأ أبحش ِكام والســــيما قأضــــب الطبة مبعب الشحأ له مأخب انب حســــن المحاضــــرة وب كب يشن  ثِم ناظره وب ربمب اتب وقف الشحب كب
اة  ببشيبض من الصـــــالحية  ،الشقأضـــــب انب لبهأ حشـــــمة و نصـــــال ف ي كثير من ا،وبعمر ببيشتا وحديقة بمحلة الجســـــر اقش كب أمأور وب ائ ع ،قش وبجمع تبار يخه الشـــــِ

ــنة   ته ف ي ســ دب انبت و الب كب ببار الدول و ثار اقول ،وب ماهأ أبخش ــب ســ رين وب تعرض ف يه  لكثير من الموبال ي واقمراء الشمأتبأبخ   م    م،١٥٣٢ه/   939 وب تأوف  ي يبوش وب
ِوال سنة  ع عشري شب م يا تباس  دفن بمقبرة ام   ١٦١٠ه / 1019      الشخب  . ( 1)  في دمشق لفرادياوب

النظر في وقف الحرمين  ،مؤرخ منشئ، حسن المحاضرة، رقيق المعاشرةانه    كر عنهوذأ     فيها  التاريخ    ،ولد ونشأ في دمشق وتولى  له 
 . ( 2)  ىبراهيم( )الروض النسيم في مناقب السلطان  و ، ( في التاريخ   )أخبار الدول و ثار اقول  وعنوانهالمعرول بتاريخ القرماني 

 

  (3)   ".  1019:"  وأحمد بن سنان القرماني اقديب المؤرخ صاحب التصانيف وله تاريخ  ثار الدول المطبو      قائال  علي   كرد  محمد  وذكر   
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قبي العباس: أحمد بن    أخبار الدول، و ثار اقول في التاريخ   " قائال : لكنها مهمة معلومات مقتطفة عنه  الىفي حين اشار حاجي خليفة    
لخصه:  .ألفه: سنة سبع وألف .على: مقدمة، وخمسة وخمسين بابا .وهو مجلد   ١٠١٩المتوفى: سنة   الدمشقي، القرماني (     أحمد بن سنان ) يوسف  

 "  ، وزاد فيه أشياء مع ىخالل في كثير من الدول  - م 1503ه/ 909ت   ولى: مصطفى بن السيد: حسن الرومي الم  - من )تاريخ الجنابي( 
(4 ).  

 : روايات القرماني عن اصول المغول التاريخية وظهور جنكيزخان  : ̋ *ثانيا
   واستحداثه لقانون اليساق . نكيزخانبداية ظهور جلمغول و ل االصول التاريخية تحدث القرماني في مقدمة حديثه عن    

التاريخ أن الترك أكثر أجناس العالم، وهم أمم ال يحصيهم ىال خالقهم.ولم يزالوا ببالد الشرق من أول الخليقة ال يعلم أحد  :"اتفق أهل  فقال      
حومها،  مبتدأها. وهم  رحالة  يسكنون الخيام المتخذة من اللبود لشدة البرد في بالدهم، وأكثر دوابهم الخيل، وأقواتهم اقرز وألبان الخيل ول 

في حدود ممالك    .( 5) ، سموا بالترك قنهم تركوا عن دخول السد، وكانوا مبددين في دشت قبجاق.. كهم بالخان، وهي سمة ملكهم. وتعرل ملو 
والصين. مسيرة أماكنهم، شرقا  بغرب، ثمانية أشهر، وشماال  بجنوب مثله، يتوالدون في ذلك البر، ويتهارجون في ذلك السهل    ( 6) الخطا  

الحيوانات السايبة، ال حاكم يردعهم، وال دين وال اعتقاد يجمعهم.وهم قبائل وشعوب وأصنال وضروب، وكل طائفة تعد  غارتها،  والوعر  
يعرفون الحالل والحرام، ويعبدون اقوثان واقصنام، ويسجدون للشما ىذا    وتقصد جارتها، وتلعن أختها، وتنهب تختها، وتأكل رختها، ال

ر، وما وجدوا من صيد  أ ب والنموس، ويأكلون الكالب والف ظمون النجوم ويعبدونها،..، وأفخر ملبوسهم جلود الكال بزغت من الظالم، ويع 
الطاغية تموجين، الذي يسمى جنكيز خان،... وكان أصله من قبيلة من تلك  ، حتى نبغ منهم  ..، ... في ذلك المكان  متمكنون فهم    القفار، 

 . ( 7) "التتار تسمى قتات، ظلمة وعتاة 
والصحي  هو قيات  ،كما انه اشار الى انه من قبائل التتر غير     نلحظ هنا ان القرماني اشار الى اصول جنكيزخان بأنه  من قبيلة قتات    

 ان الحقيقة ليست كذلك ،فالقبائل المغولية تختلف تماما عن التتار ،وهذا ما وقع فيه معظم المؤرخين قبله. 
هم طائفة كبيرة تتكون من قبائل كثيرة ، ويتشعبون الى شعب عدة ، كان التتار يسكنون المنطقة التي تحد شماال بنهري     التتر،أو" التتار"   

كانوا    مأورخون وسيلينجا ومملكة القيرغيز، وشرقا بأقليم الخطا أي "الصين الشمالية وغربا بممالك اقويغور ، وجنوبا بأقليم التبت ، وبشكل عا
في اقاليم  سيا الشمالية ، وقبل    يعيشون في الجنوب الغربي من بحيرة بايكال حتى بحيرة كيرولين ، وهم من اشد قبائل الجنا اقصفر بطشا 

  للمغول واطلق عليهم اسم "تاتار"، أو " تتر" ، وهذا     ظهور جنكيزخان كانت معظم القبائل التركية وقبائل الجنا اقصفر البدوية خاضعة
يعني ان التتار كانوا قبائل مستقلة عن المغول ، فعندما ظهر جنكيزخان على مسرح السياسة بدأ  التتار يعادون المغول ،وكان جنكيزخان  

عند المغول ،غير انه    انهم سبب الفتنة والفساد الذي كان متوارثا    يعدهم من الد اعدائه ، ولهذا حاربهم وامر جنوده بقتل كل تتري معتبرا 
التتار  وبع قوة  الى  يعود  النطاق  بشكل واسع  التتار  تسمية  ان اطالق  اتباعه،  التتار اطلق اسمهم عليه وعلى  انتصار جنكيزخان على  د 

، وهناك ثالثة انوا  من التتار : منهم التتار البيض وكانوا يجاورون الصين     Bouir Norالحقيقيين الذين كانوا يعيشون حول بحيرة "بويرنور"  
والتتار السود يستقرون في شمالهم ، وفي شمال هؤالء عاش التتار المتوحشون ويطلق عليهم المغول شعوب الغابة ، وكان التتار  ،    جنوبا

   .( 8)السود بدو، اما المتوحشون فكانوا يعيشون على الصيد
اسمها االن فوا، وأنها ولدت نودبحر من غير أب،  " مسالك اقبصار " أن جدة جنكيز خان امرأة  الى ما ورد في كتابواشار القرماني      

وكانت متزوجة ثم مات زوجها، وحملت، فتنكر عليها أقاربها، فذكرت أنها بعض اقيام رأت نورا  ، وطرأ عليها الحمل بعده،واخبرتهم ىنها  
هرت براءتها بزعمهم، اسم أحدهم يوقن،  تحمل ثالثة ذكور؛ فإن صدق ذلك عند الوضع، و ال فافعلوا ما بدا لكم ، فوضعت ثالث تؤام ، وظ

 . ( 9) واآلخر قوناعي، والثالث نودبحر، وهو جد جنكيز خان
   م1349هـ/    749مسالك االبصار للشيخ شما الدين االصفاني ت  وعلى الرغم انه لم يذكر اسم مؤلف مسالك االبصار غير انه يقصد    

 هذا .مما يؤكد اعتماده على رواياته التي ذكرها في كتابه 
له المكائد    واعدواوكان من ابتداء حاله وأمره أنه خدم عند ملك الخطا المســــــــمى بأونك خان، فقربه الملك وأدناه، فحســــــــده الوزراء   

ــده، وال زال يتبعه حتى القى القبض عليهو  ــائد، حتى أِثر كالمهم عند الملك فقصــ ــتولى  ،المصــ ــكره، وقبض عليه فقتله، واســ وهزم الخان وعســ
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،  مع عدد كبير من الجند م،  ثم بعد ذلك تقو ى وقصــــــد ســــــلطان الخطا والصــــــين ألتون خان1203ه/  599على أمواله  وممتلكاته  ســــــنة 
 .( 10) م1205ه/  601فقبض عليه وأباده، واستصفى واليته وبالده في سنة 

ـــــب وال  كان أميا  ال يقرأ وال يكتب، أعجميا  غجريا ، الو " :قال القرماني واصـــــــفا اياه     ـــــب، ال طالع اقخبار، وال اقتفى اآلثار، بل    يحسـ ينسـ
ودارا، لما وسعهما ىال اقتفاء أثره.كسر بصدماته اقكاسرة، وقهر بسطواته القياصرة، وعسكره كانوا ما     أسا بفكره قواعد لو أدركها االسكندر 

ـــــركين   ــلمين ومشـ ـــ يدين لمعبود. فلم يتعرض قحد في دينه، واعتقاده ويقينه.وأما هو فلم يتقيد بدين، بل يعظم علماء كل    ، ومن ال..بين مسـ
ـــــه في الملك قواع  ــ ــ ــلك فيها المقارب والمباعد. ثم لم يكن لهم كتاب وال خط، وال لهم قلم يعرفون به قط. فأمر  طائفة، واختر  هو لنفسـ ـــ ــ ــ د، سـ

لبما ، فوضعوا له قلم المغل،.."  .( 11) عقالء مملكته، وأذكياء قبيلته، أن يضعوا له خطا  وقلما ، يكون لهم علما  وعب
ما تضــــــــمنه من نصــــــــوال مهمة تمكن من خاللها ضــــــــبط المجتمع   وتحدث القرماني عن قانون اليســــــــاق الذي اســــــــتحدثه جنكيزخان واهم  

 .( 12) المغولي
، و ن شـهد بذلك واحد فال يحتاج ىلى ثان.ومنها حقية من سـبق، سـواء  ....صـلب السـارق    ...فمن أحكامها   :" اهمها الى واشار     

ــتعباد اقحرار، وتوارث الفالح واقكار.ومنها توريث نكاح   ــ ــدق.ومنها اسـ الزوجة ققارب الزوج ...  .ومنها عدم العدة، وحصـــــر  كذب أو صـــ
ــبيـان.ومنهـا مطـالـبة الجـار بـالجـار، ومعـاقـبة البريء بمرتكـب اقوزار.  ـ ـــ ــ ــ ومنهـا منع عفو    الزوجـات في عـدة.ومنهـا اقخـذ بقول الجواري والصـ

 .( 13)  الحاكم و ن عفا المظلوم عن الظالم ..."
تاريخية انه مجموعة قوانين وضــعها جنكيزخان ،ورتب فيها أحكاما  وحدد فيها حدودا  ســماها واهم ما ذكر عن هذا القانون في المصــادر ال   

ــفائ  من الفوالذ ، وجعله شــــريعة لقومه فالتزموا بها في حياته وبعد مماته ، من أهم   :   بنودهالياســــة الكبرى ، اكتتبها وأمر أن تأكتب على صــ
او دخل بين اثنين وهما يتخاصـــــــــمان وأعان أحدهما على اآلخر قأتل ، ومن أعطى ن تعمد الكذب، أو ســـــــــحر، او تجســـــــــا على أحد  م أن

على بضـــاعة فخســـر فيها يأقتل بعد الثالثة ، ومن أطعم أســـير قوم او كســـاه بغير أذنهم قأتل ، ومن وجد عبدا  هاربا  ،أو أســـيرا  هرب ولم يرده  
وراءه أحد فأنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه فان لم ينزل ولم يناوله قأتل، من كان في يده قأتل ، وهو يكر، أو يفر في حالة القتال وكان 

  .( 14) فضال  عن قوانين أخرى 
 روايات القرماني عن الحمالت العسكرية للمغول على مدن المشرق االسالمي: :˝*ثالثا

 تحدث القرماني بشكل مفصل عن اهم الحمالت المغولية على مدن المشرق االسالمي واصفا العنف والقسوة التي اتسمت بها حمالتهم .   
وسـبب تحركه ىلى ممالك اسسـالم وتوجه    ( 15) وكان كرسـي مملكته مدينة قراقروم   :"  قائال  الى المشـرق االسـالمي  واشـار الى اسـباب توجهه    

عنان سـخطه ىلى طلب اسنتقام، هو أنه لما اسـتقر أمره، وانتشـر بالظلم  والجور ذكره، وقع بينه وبين السـلطان خورزمشاه من قتل أصـحابه،  
 .( 16)  وفت  سد الثغر وبابه، ىلى أن قتل السلطان، وكان من أمره ما كان "

ــابور وتحـدث عن اهم المـدن التي اكتســــــــــــــحهـا واـلدمـار اـلذي لحق بهـا قـائال   ــــ ــ ــ وقراهـا، وواليتهـا ومـا واالهـا، وأظهروا فيـها عالـمات    ( 17) :" نيسـ
   ،( 18) ث الحشـر، فأدهشـوا وعلها، وسـبكوا أهلها، فقتلوا الخاال والعام، ومدوا ىلى ذخايرها النهب العام. ثم تنقلوا عن جند ىلى واليات ..،  فناك 

،..، وهما من أمهات البالد في تلك اآلفاق، فأخذوا  ( 21) ، ثم الى  اترار ( 20) ، .. وكانت دار ملك أيلك خان. ثم ىلى أطرال تركستان ( 19) وخجند 
 .( 22)  وقتلوا أهلها، ودكوا جبلها، وملؤا بجبال القتلى سهلها "

 :( 23) وانشد هذا البيت من الشعر قائال     
ر هافمشوا ىلى سهل   البالد ووعش

 أو شعلة ثار الهوى فتعلقتش 

 

يل  اقخضر    يب الجراد  على القبص   مبشش

شيم اقغبر    فوق الصعيد على الهب

 

ــلها ال يجارى ، قبة  فوصـــــها القرماني مبينا عظمتها وفضـــــلها قائال  ،( 24) م  وصـــــلوا ىلى بخارى 1220ه/    617وفي ســـــنة       :" بلدة فضــ
بني سـاسـان، مجمع العلماء والعباد والصـلحاء والزاهد، فدخل جنكيزخان ىلى المدينة، وطال بها على هيبة وسـكينة،  اسيمان، وكرسـي ملوك  

 .( 25)  حتى انتهى ىلى باب الجامع، فرأى محال  شريفا ، ومعبدا  واسعا  لطيفا ، فقال: هذا بيت السلطان؟. فقالوا: بل بيت الرحمن .. "
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وفعلوا بأهلها ما فعلوا ببخارى، ودور أسـوارها مقدار اثني    ( 26) :" ثم توجهوا ىلى سـمرقند مشــرق االســالمي قائالواشــار الى توســعاتهم في ال     
،..، وقد انمحت من الوجود أمهات اقمصــــار، وشــــملها البوار. وأما القرى والقصــــبات،  ( 27) عشــــر فرســــخا ،ثم أغاروا على جميع عراق العجم 

 .( 28)  أن يحصر أو يضبط بحساب ودفتر؛ فأبيد كله ....."والرساتيق والمزورعات، فأكثر من 
 حاول القرماني االشارة الى مدى بشاعة الحمالت المغولية على مدن المشرق االسالمي وما اقترفوه من دمار وقتل فيها .    

، فكانت   م1227ه/ 624 حتي سنة ذلك، مرض ورجع ىلى قراقروم، ولم يزل على  ( 29) ثم ىن جنكيز خان، لما وصل ىلى بالد خراسان     
ــه637  ت) مدة ملكه تزيد على ثالث وعشرين سنة.وقبل وفاته جمع أوالده ، وهم: جغتاي ــه639-626)  وأوكتاي ، (م1239  /ــ - 1228/ ــ

ــة الرعاية، وعين لكل من هؤالء مملكة من الممالك،  (،  م1232ه/  630ت  ) وتولي خان  ،  م(  1241 ــياسـ ــايا وطرائق في سـ ــاهم بوصـ وأوصـ
 .( 30) واستمرت بعده الفتن، وأغار تولي خان على بقية ممالك اسسالم ،الصغير تولي خان وأوصى التخت لولده

اشـــــار القرماني الى موضـــــو  مهم جدا وهو اهتمام جنكيزخان قبل وفاته بتقســـــيم مملكته بين ابنائه االربعة ،وهو ما ذكرته مصـــــادر عدة     
ادارة هذه المسـاحات الشـاسـعة  في  ،ومن الراج  انه خشـي من نشـوب الصـرا  بين االخوة حول مملكته ،كما انه ايقن عدم قدرة شـخص واحد 

. 
 ايات القرماني عن احفاد جنكيزخان ودورهم السياسي والعسكري :: رو  ˝*رابعا

ــفـك دم الف الف أو    :"انتقــل القرمــاني للحــديــث عن احفــاد جنكيزخــان متحــدثــا عن هوالكو قــائال     ــــ ــ ــ ذكر الـذهبي في تـاريخـه أن هالكو سـ
 ( 31)  .."يزيدون،

ــارة الى اعتماد القرماني على كتب    في نقل   (م1347هـــــــــــــــــ/748)تالذهبي شـــما الدين أبي عبد ح محمد بن أحمد بن عثمان   وهذه اشـ
 رواياته عنه غير انه لم يذكر اسم كتابه .

هالوون على وزن قالوون، وهو من  :" ..  هالكو بن تولي خـان، والعـامـة يقولون  قـائالعن هوالكو    ومن الرواـيات التي ذكرهـا القرمـاني      
أعظم ملوك التتار. وكان حازما  شــجاعا  ذا ســطوة عظيمة، وهو على قاعدة أســالفه في عدم التقيد بدين، و نما كانت زوجته طقز خاتون قد  

وأباد ملوكها....، وكان  تنصرت، واستولى هالكو المذكور على عراق العرب والعجم، والموصل، والجزيرة، وديار بكر، والروم والشام وغيره،  
سبب هالكه بعلة الصر ، فكان يعتريه في اليوم الواحد مرارا ، فمرض، ولم يزل ضعيفا  نحو شهرين. وكانت وفاته في سابع ربيع اآلخر سنة  

ــتماية ببلد مراغة  ــ ــتين وسـ ــ لبمباس ( 32)    ثالث وسـ ــب ــ ــتين  ، فدفن بها، وبني عليه قبة،  .( 33)   ، ونقل ىلى قلعة ثلث من أعمال سـ ــ وكان عمره نحو سـ
 .( 34)  " سنة، وخلف من اقوالد سبعة عشر ذكرا  

ــار القرمـاني الى تولي ابـناء هوالكو الحكم قـائال       ، ـفامـتدت  -قوبيالي   –  ، وقـيل أخوه قبالي -اـباـقا    –  :"وتولى المـلك بعـده وـلده أبغـا واشــــــــــــ
ــي   ــتماية. وكان كرســ ــعين وســ ــنة خما وتســ مملكته مدينة ماليق أم بالد الخطا، وكانت مدة ملك قبالي اثنتين  أيامه ىلى أن توفي ...  ، ســ

بن ابغا..، واســتمر    - كيخاتو   –  وثالثين ســنة.وملك بعده أرغون بن أبعا، وكانت مدة ملكه نحو ســبع ســنين.ولما هلك ملك بعده أخوه كيختو 
ــتماية.وملك بعده بيدو   ــ ــ ــعين وسـ ــــ ــنة أربع وتسـ ــ ــ ، وهو  - غازان  –  طرغية بن هالكو، فلما بلغ قازان بن  - بايدو   - حتى قتل في ربيع اآلخر سـ

ــار ىلى قتال بيدو، وكان مع قازان أتابكه نيروز  ــرير الملك، جمع من أطاعه وســ ــان جلوس بيدو على ســ ، وهو الذي جمع  - نوروز   –  بخراســ
قازان ىلى خراســــان، وأقام نيروز    الناس على طاعة قازان.فلما تقارب الجمعان، علم قازان أنه ال طاقة له ببيدو، فتراســــال واصــــطلحا، ورجع 

وبلغ  عند بيدو، وأخذ في اســتمالة قلوب المغل ىلى قازان.فلما اســتوثق نيروز من المغل، كتب ىلى قازان وأمره بالحركة، فتحرك قازان  ثانيا ،  
ــله ىليكذ. فحلفه بيدو على ذل ــ ــ ــ ــلني قربط قازان وأرسـ ــ ــ ــ ــار ىلى  بيدو حركته، فقال لنيروز في ذلك، فقال نيروز : أرسـ ــ ــ ــ ك، فحلف نيروز، وسـ

ــله ىلى بيدو وفاء  بيمينه والتقى الجمعان  .  ــع قدرا  في جولق وربطه وأرســ ــمها بالتركي قازان، فوضــ ..  قازان.وعمد نيروز ىلى قدر، والقدر اســ
ــهر.  ــتماية، فكانت مدة ملك بيدو نحو ثمانية أشــ ــنة اربع وتســــعين وســ ى مكانه قازان بن  وتول   فقتل بيدو هناك، وكان مقتله في ذي الحجة ســ

 .( 35) أرغون بن أبغا بن هالكو، وقتل أتابكه نيروز، وأقام موضعه قطلوشاه"
في دعم غازان ومساعدته في تولي الحكم مؤكدا   نوروزنالحظ هنا اشارة القرماني للحديث عن الصرا  بين االيلخان بايدو وغازان ودور      

ارها الضــعف الذي اصــاب الدولة االيلخانية المغولية في بالد فارس والصــرا  بين االســرة والمنافســة فيما بينهم لتولي الحكم فكانت بداية النهي 
. 
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  "كيختو"    و الصـــــــحي  " قوبيالي"،    "قبالي " " أبغا" والصـــــــحي  "اباقا "،  في بعض االســـــــماء مثلواختالل  كما نالحظ ان هناك خطأ     
وهذا االمر وارد  " نوروز" ، والصــــحي  " بايدو" ،وكذلك " نيروز"  والصــــحي " بيدو "  "،غازانوالصــــحي  "   "قازان" ،  " كيخاتو والصــــحي  "

 في كثير من المصادر نظرا الختالل النطق بالحرول وترجمتها من لغة الى اخرى .
م سار ىلى الشام وملكها، ولم يملك قلعتها، وكر راجعا  ىلى 1300 /ــــ ه699انه  في سنة  ىلى وعن نشاط االيلخان غازان اشار القرماني      

ــاكر   ــام ثم خرجت العســ ــاروا ىلى بالدهم.بالده وأقام نوابه بالشــ ــرية لقتال التتار، فلما بلغهم ذلك تركوا المدينة وســ فلما بلغ غازان ذلك،   المصــ
قطلوشـاه مع عسـاكر التتار ىلى الشـام، وكانت الوقعة بينهما ، فنصـر ح تعالى المسـلمين ، واسـتمروا يقتلون ويأسـرون منهم ما   اتابكهأرسـل  

،  ( 36) م  بنواحي الري   1304ه /    703رات، ولم تطل مدة غازان بعد ذلك حتى هلك في ســــنة  شــــاءوا ، واســــتمروا بمالحقتهم قرب نهر الف
 .( 37) فكانت مدة ملكه ثماني سنين وعشرة أشهر

ــار القرماني قائالااليلخان وعن خلفاء        وملك بعده أخوه خدابنده بن أرغون بن أبغا بن هالكو، ىلى أن هلك في    :"  غازان في الحكم اشـــــ
سـابع عشـري رمضـان سـنة سـت عشـرة وسـبعماية.  وتولى بعده أبو سـعيد وعمره ىذ ذاك سـت عشـرة سـنين، وبقي الحكم قتابكه، واسـتمر ذلك  

 .( 38)  ىلى سنة سبع وعشرين وسبعماية، ولم يصل ىلينا خبر من تولى بعده "
ــار القرماني خاتما حديثه عن المغول     " اتفق المؤرخون على انه لم يبق من بني هوالكو من تحقق نســـبه،لكثرة ما وقع فيهم من القتل  واشــ

،الى ان نبغ االعرج تيمور ،فأهلك الحرث والنسـل    ...غيرة على الملك،ومن نجا طلب االختفاء بشـخصـه،فخفي نسـبه،واسـتمرت بحار الفتن  
 .( 39)  م البأس،وفسدت احوال الناس"،...وحل بالعال

 
 *الخاتمة :

 يأتي  :  كما وهيتوصل البحث الى عدد من النتائج المهمة   
هأورينيعد القرماني من اهم المؤرخين -1  وله تصانيف عدة في التاريخ   .  ،وبأحد الشكتاب الشمبشش
 وتقاليدهم واهم ما اتصفوا به.تحدث القرماني عن الترك وبداية ظهورهم وعاداتهم  -2
 تحدث القرماني عن بداية ظهور جنكيزخان وسيطرته على القبائل المغولية ،واستحداثه لقانون اليساق واهم ما تضمنه.-3
 عدد من المؤرخين ممن سبقوه . ذكرهاشار القرماني الى المغول بتسمية التتر ،علما ان قبائل التتر تختلف عن قبائل المغول ،وهذا ما -4
مســتعرضــا اهم توســعاتهم واســاليبهم الالنســانية في الســيطرة على البالد ،كما انه   ا في حديثه عن المغولنالحظ ان القرماني اختصــر كثير -5

ــ/748)ت  الذهبي  شما الدين أبي عبد ح محمد بن أحمد بن عثمان  مثل استعان بما ذكره عدد من المؤرخين ممن سبقوه   ،وم(  1347هـــ
 ." بصارمسالك اال في كتابه "(    م1349هـ/  749ت  )لشيخ شما الدين االصفانيا

ذكر القرماني اهم مدن المشــرق االســالمي التي اجتاحها جنكيزخان وفي مقدمتها نيســابور ،واترار  ، تركســتان، خجندة ، بخارى وســمرقند -6
 وغيرها وتعد من اهم المدن جغرافيا واقتصاديا وسياسيا. 

  .ى هوالكو واهم خلفائه في حكم ايلخانية بالد فارسلم يشر القرماني الى اهم خانات المغول بعد جنكيزخان وانما اشار مباشرة ال-7
 .بينهم حول السلطة فيما  اشار الى اهم ايلخانات بالد فارس مثل اباقا ،وكيخاتو،وبايدو وغازان والصرا -8
 
 هوامش البحث *
   
(   ،خالصة اقثر في أعيان القرن الحادي  م  1699/    هـــــــــ ١١١١ح بن محب الدين بن محمد المحبي )ت  الحموي، محمد أمين بن فضل     ( 1) 

  ١٤٠٣،  3الناشــر: مكتبة النوري، دمشــق ، ط  محمد كرد، خطط الشــام،   علي،   ؛    210-209، ال1،ج،د.تدار صــادر ، بيروت     عشــر، 
 . 96،ال6، ج ١٩٨٣هـ /  
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قاموس تراجم قشــــــــــهر الرجال والنســــــــــاء من العرب والمســــــــــتعربين   -االعالم،  الزركلي،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس     (2)

 -؛ كحالة،عمر رضــــــــا ،معجم المؤلفين،الناشــــــــر: مكتبة المثنى    275،ال1،ج15،2002، دار العلم للماليين، بيروت،ط  -نوالمســــــــتشــــــــرقي
 . 208،ال2ربي بيروت،د.ت، جبيروت، دار ىحياء التراث الع

 . 54،ال4معجم المؤلفين،ج    (3)
ــســـــة التاريخ العربي     (4) دار ىحياء التراث العربي بيروت ،   -مصـــــطفى بن عبد ح، كشـــــف الظنون عن أســـــامي الكتب والفنون، تصـــــوير: مؤســـ

 . 1ال  ، 1ج  م،  ١٩٤١
ــعة قاحلة      دشــــت القفجاق:    (5) ــحراء واســ ــحراء القفجاق ، وهي صــ ــد بها عند اقتراك صــ ــحراء ، ودشــــت القفجاق يقصــ ــية هي الصــ دشــــت بالفارســ

في هذه  الشـجر فيها والجبل والتل والبناء ، واليوجد فيها الحطب لهذا فأن أهلها يوقدون النار من اقرواث ، ونظرا  للظرول المناخية القاسـية  
قليل ىال من كان في عجلة من أمره ، أما ســكان هذه  الصــحراء فهم من القفجاق النصــارى. لمزيد من التفاصــيل    الصــحراء فأن الســفر خاللها

ــ/  540  تالجواليقي ، ابو منصـــــور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضـــــر)     ينظر :  ــــ م(  ، المعرب من الكالم اقعجمي على 1145هـــــــــــــ
  ؛  71، ال م 1998هـــــــــــــــــ/  1419،  1حرول المعجم ، وضــع حواشــيه وعلق عليه: خليل عمران المنصــور، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط

ــالك االبصــــار في ممالك االمصــــار ، تحق1348ه/   749تابن فضــــل ح العمري،،شــــهاب الدين احمد بن يحيى )  يق : أ.د. محمد م(، مســ
،ال  3، ج 2001عبد القادر خريســــــات، د. عصــــــام مصــــــطفى هزايمة، د. يوســــــف احمد بني ياســــــين ، مركز زايد للتراث والتاريخ ،العين ،  

م(، صب  االعشى في صناعة االنشا، دار الكتب المصرية ، القاهرة    1417هــ/   820القلقشندي، أحمد بن علي)ت  ؛ 127ال-123وال69
، بحث منشور -ىلمامة تاريخية وجنسية   –بارتولد ، فاسيلي فالديمير وفتش،الترك    ؛      458ال – 456، ال  4،جم 1922هـ/  1340،  

ــنتناوي و براهيم زكي و د.عبد الحميد يونا ، يراجعها من قبل وزارة المعارل ، د ــدرها باللغة : أحمد الشـــ ــالمية يصـــ .  في دائرة المعارل اسســـ
 . 58و ال  51ال –  49وال  47، المحمد مهدي عالم ، د.ت  

ــين،     (6) ــم الذي اطلقه المغول على الصــــــ ــتقة من كلمة "خطاي"،وهو االســــــ بالد الخطا: وهي واحدة من القبائل التركية الوثنية، وكلمة الخطا مشــــــ
وبالد الخطا    ليائو"،   -ليو"، أو " سـي  –واطلقوا عليهم اسـم  " قراخطاي"، أو " قطاي "، او "ختا"، اما الصـينيون فقد اطلقوا عليهم اسـم " سـي 

ــين فلجأوا   ــرة كين الحاكمة في الصــ ــم الثالث من مملكة توران ،نزحت قبائلهم منها بعد ان طردتهم اســ ــتوطنوا مدن ىلى  تأعدُّ القســ ــتان واســ تركســ
حية  وبالســــــاغون واصــــــبحت مركزا  لهم، اعتنق الخطا ديانات عدة منها البوذية، والمانوية، والمجوســــــية، والمســــــي  اخرى مثل كاشــــــغر، وختن ، 
ــ/  610وغيرها، انتهت دولتهم سنة   كو" . لمزيد من التفاصيل ينظر: عوفي ،سديد الدين    -لو  -م، بموت اخر ملوكهم المدعو" تشي1213هـــ

 -321، ال1، ج 1906(، لباب االلباب، بسـعى واهتمام وتصـحي  : ادوارد بروز انكليسـى، مطبعة بريل، ليدن، م1241ه/  639ت  محمد) 
م( ، الكامل  1232هـــ /  630؛ ابن االثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم)ت  345وال  341وال 322ال

  -321وال    319، ال9م، ج2003ه/ 1424،  4راجعه وصــححه: د. محمد يوســف الدقاق ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط  في التاريخ، 
ــ/ 681عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد )ت  الجويني ،عالء الدين؛ 340ال -339، ال10وج  323وال   322ال م( ،   1282هـــــــــــ

،   م 1985هــــــــــــــــ/ 1405تاريخ جهانكشـاي ، نقله عن الفارسـية وقارنه بالنسـخة االنكليزية : د. محمد التونجي ، دار المالح للطباعة والنشـر ،  
اريخ ، ترجمة: محمد صـادق نشـأت،  م( ، جامع التو 1318هــــــــــــــــ/ 718الهمذاني، رشـيد الدين فضـل ح )ت   ؛  336ال -239، ال2، ج1م

، 1، ج2،  مجمحمد موســـــــى هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصـــــــياد، راجعه وقدم له: يحيى الخشـــــــاب، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت
ــرية ،  121وال 119ال -117وال   115وال  111ال -110ال ــا، دار الكتب المصـ ــناعة االنشـ ــب  االعشـــى في صـ ــندي، صـ ؛ القلقشـ

 . 414ال  -387، ال4م، ج1922هـ/  1340القاهرة ،  
مد بن يوسـف )ت  القرماني     (7) م(، اخبار الدول في أثار االول في التاريخ ،دراسـة وتحقيق،د. احمد حطيط ،د.فهمي  ١٦١٠هــــــــــــــــ/    1019، أبحش

 . 488-478،ال2،ج  1992،    1سعد ،عالم الكتب ،بيروت،ط
ــليمان، راجعه: ابراهيم  لمزيد من التفاصـــيل ينظر :     (8) ــيا الوســـطى، ترجمة: د.أحمد ســـعيد سـ ــيلي فالديميروفتش، تاريخ الترك في  سـ بارتولد، فاسـ

فهمي،د. عبد الســــالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران،  ؛  154ال -152، الصــــبري، مكتبة االنجلو المصــــرية، مصــــر، د.ت  
، دار الشـــــروق ،   -جنكيزخان   –؛ عكاشـــــة ، د. ثروت محمود ، اعصـــــار من الشـــــرق     18ال -16، ال1981قاهرة ،  دار المعارل ، ال

د. ابرار ، من هم التتـار ؟، ترجمـة وتعليق : د. رشــــــــــــــيـدة رحيم الصــــــــــــــبروتي ، الهي ـة    ؛ كريم ،   79ال  -78، ال 1992،    5القـاهرة ، ط
الصـــــياد ، د. فؤاد عبد المعطي ، المغول في التاريخ   ؛    104و ال  31و ال  8ال –  7ال ، 1994المصـــــرية العامة للكتاب ، مصـــــر ،  

 



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

 

296 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

   
ــة العربية، بيروت، لبنان، د.ت.   ــعوب اسســــــــالمية  ؛   27ال -25، المن جنكيزخان ىلى هوالكو، دار النهضــــــ بروكلمان، كارل، تاريخ الشــــــ

  ؛  261، ال1، ج  م  1961،  3ماليين، بيروت، طواسمبراطوريــة العربيــة وانحاللهــا، ترجمــة: نبيــه أمين فــارس ومنير البعلبكي، دار العلم لل
م، نقله  1925هــــــــ /    1343-م820هــــــــ/  205اقبال، عباس،  تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية  

ر الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة،  عن الفارسية وقدم له وعلق عليه: د. محمد عالء الدين منصور، راجعه: أ.د. السباعي محمد السباعي، دا
  346وال  345، ال م1989

  . 488،ال2اخبار الدول،ج   (9)
 . 488،ال2القرماني،اخبار الدول،ج   (10)
 . 489،ال2اخبار الدول،ج   (11)
 . 489،ال2اخبار الدول،ج   (12)
 . 490ال  –  489القرماني،اخبار الدول،ال   (13)
ــ/ 774)تعماد الدين أبو الفدا ىســـماعيل بن عمرلمزيد من التفاصـــيل ينظر: ابن كثير،     (14) ، البداية والنهاية في التاريخ، مكتبة    م(  1372هـــــــــــــــ

، العبر  م( 1405هــــــــــــــــــــــــــــ/ 808)ت  ؛ ابن خـلدون، عـبد الرحمن بن محمـد139ال  -138، ال 13م ، ج1977،    2المعـارل ، بيروت ، ط
ــرهم من   ــه :  وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـ ــيه وفهارسـ ــع حواشـ ــبط المتن فيه ووضـ ــلطان اقكبر، ضـ ذوي السـ

؛ القلقشندي، صب   527ال  -526، ال5م ، ج1988هــــــــــ/ 1408،    2االستاذ : خليل شحادة ، مراجعة : د. سهيل زكار ، دار الفكر ، ط
ــ/ 845)ت، المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي  311ال – 310، ال 4اقعشــــــــى، ج ـــــــ عظ واالعتبار بذكر ،الموا   م( 1441هـــــــــــــ

ــر، أعادت طبعه باقوفيســـــــــــت مكتبة المثنى ، بغداد ،    – 220، ال 2، ج 1970الخطط واآلثار "الخطط المقريزية" مطبعة البوالق، مصـــــــــ
؛ العريني، الســــيد الباز، المغول، دار النهضــــة العربية للطباعة    350ال  -338؛الصــــياد،د. فؤاد عبد المعطي، تاريخ المغول،ال 221ال

، العرب والتتار، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  ىبراهيمد.    ؛ العدوي، 62ال   -59، ال 1986هـــــــ/   1406، بيروت ،  والنشر  
 . 37ال-33ال  ؛ فهمي،د. عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران،    37ال  -30،ال1963والطباعة والنشر،مصر، 

وهي مدينة تقع في أقاصـي بالد الترك الشـرقية ، معنى أسـمها باللغة التركية )الرمل اقسـود( قن" قرا " تعني في لغتهم اللون اقسـود    : قراقورم   (15)
ــة التتر ، وفي جهاتها بالد المغول ، ومنها خاناتهم ، وفيها غالب   ــمة المغول وهي خالصــــ ، و" قوم " تعني الرمل ، كانت هذه  المدينة عاصــــ

ــنائع فائقة ،لها اهمية تاريخية وادارية فمن حيث  عســــاكر ال ــنائع الفائقة وأهلها أهل صــ ــنع القماش الفاخر والصــ اقهمية  خان الكبير، وفيها يأصــ
التركية والمغولية الســابقة حواضــرها في منطقة اعالي نهر اورخون ،فقد اختار جنكيز خان منطقة    اسمبراطورياتالتاريخية فقد اختارت معظم  

اما اهميتها من الناحية االدارية فأن للعاصـــــــمة قراقورم ما يصـــــــ     او مكان قريب منها  ليكون مقرا  لحاضـــــــرته من الناحية االســـــــمية، قراقورم  
بع  االفادة منه في ادارة منغوليا بفعل وقوعها وسـط هذا االقليم مما سـاعد على توثيق الروابط بين الموطن االصـلي السـرة جنكيز خان عند منا

  أبو الفدا     وكيرولين وبين المناطق التي كانت خاضــــــــــعة الوكتاي خان على نهري اريتش وايميل. لمزيد من التفاصــــــــــيل ينظر:    نهري اونون 
م( ،تقويم البلدان، اعتنى بتصحيحه وطبعه:رينود والبارون ماك كوكين 1331هــــــ/ 732،عماد الدين اسماعيل بن الملك اقفضل نور الدين)ت

ــــــــالن، دار الطباعة ا ـــــــ ؛ شبولر،    481ال – 480، ال 4؛ القلقشندي ، صب  اقعشى ، ج  505، الم. 1840لسلطانية ، باريا ،  ديســــــ
نقله الى العربية : خالد اسـعد عيسـى ،راجعه وقدم له : د. سـهيل زكار، دار احسـان ، دمشـق  بيرتولد، العالم االسـالمي في العصـر المغولي ، 

ــة،   ؛ 44وال35،ال  م1982،  1، ط  -137جنكيزخــان االمبراطور الــدموي، دار الفكر العربي القــاهرة، د.ت ،ال  ثروت محمود،   عكــاشـــــــــــــ
جنكيزخان امبراطور الناس كلهم ، ترجمة : اللواء بهاء الدين نوري ، مطبعة الســـــــــــكك الحديدية العراقية ، بغداد ،    هارولد،   ؛ المب، 141ال

 . 95وال23ال  ، العربي ، د.ت  امبراطورية على صهوات الجياد، دار الكتاب  سليم،   ؛ واكيم، 82ال-80ال،  1946
 . 490،ال2اخبار الدول،ج  القرماني،    (16)
ة  نيسابور: مدينة واسعة كثيرة الكور تأعرل بأسم أبرشهر من أهم مدنها البوزجان ، مالن، زوزن، وهي مدينة تقع في أرض سهلية ، ولها مدين   (17)

ولقهندزها بابان وللمدينة أربعة أبواب ، ولربضها أيضا  عدة أبواب  حصينة وقهندز وربض وهما عامران ، ومسجدها الجامع يقع في ربضها ،  
اليعقوبي، احمد بن   ،  أهلها أخالط من العرب والعجم ، فيها الكثير من العيون واقودية ومنها يشــــربون المياه . لمزيد من التفاصــــيل ينظر : 

هــــــــ/  1422،  1ين ضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، طم( ،البلدان، وضع حواشيه: محمد ام897هــــــــ/ 284اسحاق بن جعفر بن وهب )ت
سالك الممالك ، بريل ، ليدن ، دار صادر ،مم(  951هــ/ 340االصطخري ، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد )ت؛   97ال –  95، الم 2002
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ــ/ 367ابن حوقل، أبو القاســــم النصــــيبي )ت  ؛   258ال –  254، ال م 1927، بيروت ،   يدن، دار م( ،صــــورة اقرض، بريل، ل977هــــــــــــــــ

م( ،احســن  985هــــــــــــــــ/ 375المقدســي، شــما الدين أبي عبد ح محمد )ت ؛    432ال – 431، ال  2، ج م 1938،  2صــادر، بيروت، ط
  ؛    333و ال  323و ال  300ال  –  299، ال  2، ج    1906التقـاســــــــــــــيم في معرفـة اققـاليم، بريـل ، ليـدن ، دار صـــــــــــــــادر ، بيروت ،  

ـــــ/ 626الحموي، أبو عبد ح ياقوت بن عبد ح )ت ــادر ، بيروت ،  ، م(  1228هـــــــــــــ و   67و ال  65، ال1ج    .ت، دمعجم البلدان ، دار صــ
 .153ال

ــفة نهر ســـــيحون اليمنى اذ   فناكث ،    (18) أو" بناكت": ويأســـــميها الفرس فناكنت، وهي من مدن بالد ما وراء النهر، وهي مدينة كبيرة، تقع على ضـــ
م حصن، اما جامعها فكان يقع في 10هـــــــــــ/   4، لم يكن لهذه المدينة في القرن كان طريق خراسان اآلتي من سمرقند يعبر النهر الى الشاش

الســوق، خرج منها علماء عدة منها ابو علي عبد ح بن عبد الرحمن البناكتي الســمرقندي. لمزيد من التفاصــيل ينظر: االصــطخري، مســالك  
؛ ياقوت الحموي، معجم 264، ال2ن التقاسيم، ج؛ المقدسي، احس512وال 507، ال2؛ ابن حوقل، صورة االرض، ج329الممالك، ال

لسترنج، كي،بلدان الخالفة الشرقية، نقله ىلى العربية، وأضال أليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه:   ؛ 496، ال1البلدان، ج
 . 525، ال  م 1954هـ/ 1373بشير فرنسيا وكوركيا عواد، مطبعة الرابطة، بغداد،  

متاخمة لفرغانة ، بينها وبين مدينة ســمرقند عشــرة أيام  خجندة  : وهي بلدة مشــهورة من بالد ما وراء النهر على شــاطىء نهر ســيحون ، وهي    (19)
مشرقا  ، وهي مدينة نزهة كثيرة الفواكه وفي وسطها نهر جار والجبل متصل بها ، وهي منفردة في االعمال وتقع على نهر الشاش في غربيه 

؛ ياقوت الحموي   272، ال 2قاسيم ، ج؛ المقدسي ، أحسن الت 511، ال 2. لمزيد من التفاصيل ينظر : ابن حوقل ، صورة اقرض ، ج
م( ، مراصـــد االطال  على   1338هــــــــــــــــــ/   739؛ ابن عبد الحق ،صـــفي الدين عبد المؤمن البغدادي )ت 347، ال  2ج، ، معجم البلدان ،  

 . 453، ال 1م ،ج1954هـ/ 1373 اسماء االمكنة والبقا  ،تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي ،بيروت،  
ــم جامع   (20) ــتان  : أســـ ــكانها هي عراض    تركســـ ــفات ســـ ــي  المدى ، واكثر أهله أهل خيام ، ومنهم اهل قرى ، صـــ لجميع بالد الترك وهو أقليم فســـ

الوجوه فطا اقنول ، عبل الســـــــــواعد ، ضـــــــــيقوا االخالق ، يغلب عليهم الغضـــــــــب والقهر والظلم ، وأكثر ما يفضـــــــــلون من طعام هو لحوم  
أرضــــــــــــــهم معـادن عـدة من اكثرهـا الالزورد ، ويكثر فيهـا المســــــــــــــك ، وأكثر الحيواـنات في بالدهم  الحيواـنات واليرـيدون ـبديال  عنهـا ، تكثر في  

؛   23، ال 2الســـــــــــنجاب والســـــــــــمور والثعالب الســـــــــــود واقرانب البيض . لمزيد من التفاصـــــــــــيل ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج
 518ال – 514د واخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ، د.ت ، ال،  ثار البال م(  1283هـ/ 682)تالقزويني، زكريا بن محمد بن محمود

 . 442ال  – 439، ال 4؛ القلقشندي ، صب  االعشى ، ج 590ال –  589وال
: وهي ذاتها مدينة أطراربند، أو "طرار"، او "اطرار" وكانت تأســـــمى ســـــابقا  فاراب، أو "باراب" ثم أصـــــب  أســـــمها عبر المراحل التاريخية    اترار   (21)

أطراربند، او " طرار"، أو " اترار" ، وهي مدينة من وراء نهر ســيحون من أقصــى بالد الشــاش مما يلي تركســتان وهي  خر بالد اسســالم مما 
ما وراء النهر ، وباراب، او " فاراب"، أو " أترار" أســــــــم للرســــــــتاق ، وتعد أترار اكبر مدنه ، فيها حصــــــــن فيه الجامع وفيها أســــــــواق    يلي بالد

وقهندز ومعظم اقسواق في الربض ، وفي الحصن حوانيت يسيرة ، وهي ناحية سبخة لها غياض ومزار  في عرض الوادي اآلخذ مياهه من 
ها فهي مدينة كدر ، ومن مدنها مدينة وســــيج ، ومن أهم من خرج منها من العلماء أبو نصــــر الفارابي . لمزيد من نهر الشــــاش ، اما قصــــبت

ــالك الممالك ، ال 511ال –  510، ال 2التفاصــــــيل ينظر : ابن حوقل ، صــــــورة اقرض ، ج ؛   346و ال  295؛ االصــــــطخري ، مســــ
ــيم ، ج ؛  لســــــــترنج ، كي ، بلدان   27، ال 4موي ، معجم البلدان ، ج؛  ياقوت الح 273و ال 263، ال 2المقدســــــــي ، أحســــــــن التقاســــــ

 .  528الخالفة الشرقية ، ال
 . 491  ال  ، 2ج  اخبار الدول،   القرماني،    (22)
 . 491  ال  ، 2ج  اخبار الدول،   القرماني،    (23)
قصــور وبســاتين وســكك وقرى  ويحيط ببنائها    بناؤها من خشــب مشــتبك،   بخارى :هي أول كور بالد ماوراء النهر وأعظمها ،واســمها بومجكث،    (24)

،ويحيط بجميع ذلك ســـور يجمع هذه القصـــور واالبنية والقرى،لها ســـبعة ابواب من حديد من أهمها باب المدينة ، باب نور ، باب حفره، باب  
الى خراســـان  بني ســـعد  وغيرها ، ولقهندزها بابان احدهما يعرل بالريكســـان واالخر باب الجامع ، وعلى الربض دروب عدة منها درب يخرج  

وهو درب الميدان ، وباب يلي المشـــرق ويعرل درب ابراهيم ويليه درب بالريو ثم يليه درب بالمردكشـــان ثم درب النوبهار ثم درب ســـمرقند ثم  
تشــعب  درب بغاشــكور ثم درب الراميثنة ،وليا في مدينتها وال قهندزها ماء جار قرتفاعها ،ومياههم من النهر االعظم الجاري من ســمرقند وي

ســتجن، الطواويا ، بردق ، وغيرها، وســكانها اخالط    من انهار عدة منها فشــيرديزه،لها رســاتيق ونواح عدة واعمال جليلة منها الذر، برغيذر، 
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ــالك الممالك، ال  123اليعقوبي، البلدان،ال  من الناس العرب والعجم.لمزيد من التفاصـــيل ينظر:  ؛ ابن 316ال  -305؛االصـــطخري، مسـ

؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان،  282ال  -280،ال2؛ المقدســـــــي، احســـــــن التقاســـــــيم ،ج492ال   -482،ال2رض،جحوقل، صـــــــورة اال
 . 506ال    -504؛ لسترنج، كي، بلدان الخالفة الشرقية، ال356ال  -353،ال1ج

 . 493-491،ال2القرماني،اخبار الدول،ج   (25)
وتعد قصـــبة الصـــغد ،  ، ، وأشـــدها امتناعا" وأكثرها رجاال:من الكور العظام في بالد ما وراء النهر،وهي من اعظم البلدان قدرا" وأجلها    ســـمرقند   (26)

وهي تشـــــتمل على حصـــــن ولها اربعة ابواب ، منها باب مما يلي المشـــــرق ويســـــمى باب الصـــــين وهو مرتفع عن ســـــط  االرض ، ومما يلي  
ومما يلي الشــمال باب بخارى ، ومما يلي الجنوب باب كش ، لها نهر عظيم يأتي من بالد الترك يجري في ســمرقند  المغرب باب النوبهار ،  

  ثم الى بالد الصـغد ثم الى أشـروسـنة ويسـمى " باسـف"،تعد تربتها من اجود انوا  الترب ، معظم ابنيتها من الطين والخشـب ، واهلها يتميزون 
ورغســر ، مايمر ، ســنجرفغن ، الدرغم ،أبغر ،    بالد ما وراء النهر، من اهم رســاتيقها الجنوبية : بنجيكث،   بمرءتهم، وتعد ســمرقند مجمع رقيق

أمــا أهم رســـــــــــــــاتيقهــا الشــــــــــــــمــاليــة فهي يــاركــث ، فورنمــذ، بوزمــاجن ، كبوذنجكــث، ويــذار، المرزبــان.لمزيــد من التفــاصــــــــــــــيــل ينظر: اليعقوبي،  
 500ال  -492،ال2؛ ابن حوقل، صــــــــــــورة االرض،ج323ال-316ال  ؛االصــــــــــــطخري، مســــــــــــالك الممالك،   125ال-124البلدان،ال

؛لسترنج ،كي ، بلدان الخالفة  250ال-246ال ، 3؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج280ال -278،ال2؛المقدسي، احسن التقاسيم ،ج
 . 510ال  -506الشرقية،ال

ــيطرتهم على بغداد     (27) ــود به هو اقليم الجبال، فالســـالجقة بعد سـ ــلطان العراقين بأمر العراق العجمي: المقصـ ــية نالوا لقب سـ مركز الخالفة العباسـ
ــب  ثاني هذين العراقين يأراد به اقليم الجبال، حيث كان  ــرعان ما اصــــ ــعهم هذا، وســــ ــم عراق العجم يتفق مع وضــــ ــي، فكان اســــ الخليفة العباســــ

ــتمل هذا االقليم على المنطقة الواقعة حاليا    ــي معظم وقته فيه، ويشـ ــلجوقي يقضـ ــلطان السـ ــم والية  السـ جنوبي غربي طهران وما زال يأعرل بأسـ
ــين   ــمل مدن عدة هي قرميســــ ــاه   –عراق، وكان اقليم الجبال يشــــ ــفهان، يحيط بعراق العجم من جهة الغرب -أي كرمنشــــ ، همذان، الري، اصــــ

الشــــمال بالد الديلم   اذربيجان، ومن جهة الجنوب شــــيء من بالد العراق وخوزســــتان ويحيط بها من جهة الشــــرق مفازة خراســــان وفارس، ومن
-220؛ لســـــترنج، كي، بلدان الخالفة الشـــــرقية، ال413ال  -408وقزوين والري. لمزيد من التفاصـــــيل ينظر: ابو الفدا، تقويم البلدان، ال

 . 234  ال
 . 493،ال2القرماني،اخبار الدول،ج   (28)
حدودها الهند وطخارسـتان وغزنة وسـجسـتان وكرمان، تضـم مدن خراسـان: اسـم االقليم ، وهي بالد واسـعة اول حدودها مما يلي العراق، واخر     (29)

ــان اجود انوا  الدواب   ــا، ابيورد وســــــرخا، وما يتخلل ذلك من المدن، وفي خراســــ ــابور ، هراة، مرو، بلخ، الطالقان، نســــ وكور عدة منها نيســــ
نوا  ثياب القطن واالبريســــــــم في نيســــــــابور ومرو،  والرقيق واالطعمة والملبوس وســــــــائر ما يحتاج اليه الناس، فانفا الدواب من بلخ، واجود ا

ــيل ينظر ــان واكثرهم علما  هم من بلخ ومرو في الفقه والدين والنظر والكالم. لمزيد من التفاصـــ :  واجود انوا  البز في مرو، وانجب اهل خراســـ
ي، معجم البلدان،  ؛ ياقوت الحمو 458ال -426، ال2؛ ابن حوقل ، صــــــورة االرض، ج286 -253االصــــــطخري، مســــــالك الممالك، ال

 . 354ال-350، ال2ج
 . 494-493،ال2اخبار الدول،جالقرماني،    (30)
 .  494ال  ، 2اخبار الدول،ج   (31)
ــمها قرية المراغة و      (32) ــاتين واقنهار والفواكه والخيرات والغالت ، كان أســ تعني "قرية مراغة :هي من مدن اقليم اذربيجان ، وهي مدينة نزهة كثيرة البســ

القرـية وـقالوا مراغـة ، كـان الفرس يســــــــــــــمونهـا افراز هروذ ، وهي تلي مـديـنة اردبـيل في الكبر ، لهـا أنهـار عـدة ، ونواح كثيرة    المراعي" فحـذـفت
م(،المســالك  912هــــــــــــــــ/ 300ابن خرداذبة،أبو القاســم عبيد ح بن عبد ح)ت    ولها ســور وحصــن وربض وقلعة . لمزيد من التفاصــيل ينظر :  

،   2؛ المقدسي ، احسن التقاسيم ، ج 335، ال 2؛ أبن حوقل ، صورة اقرض ، ج 121ال – 119، الم  1889والممالك، بريل، ليدن،  
 . 399 –  398؛ ابو الفدا ، تقويم البلدان ، ،ال  53، ال 5؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج 377ال

ايام ، ينســــب اليها موســــى بن عمران بن موســــى بن هالل ابو   3ســــلماس: مدينة مشــــهورة في اذربيجان بينها وبين  رمية يومان، وبينها وبين تبريز       (33)
رودي ،  م(، االنساب، تقديـــــــــــم وتعليق : د. عبد ح عمر البا1166هـــــــــــ/ 562السمعاني ، عبد الكريم بن محمد بن منصور)تعمران. ينظر:  

، ط بيروت   ، ــان  الجنـــ دار   ، ــة  ــافيـــ الثقـــ ــاث  واقبحـــ ــات  ــدمـــ الخـــ مركز  ــاشــــــــــــــر:  معجم 275، ال3، جم1988،    1النـــ الحموي،  ــاقوت  يـــ ؛ 
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االثير، 239،ال3البلـــــدان،ج ابن  ،   ؛  ،بيروت  ــادر  ــــ دار صــــــــــــ ــاب،  ــــ االنســــــــــــ تهـــــذيـــــب  في  د.ت. 1980ه/  1400اللبـــــاب  ،  2،جم، وطبعـــــة 

 . 138، الم( ، لب اللباب في تحرير االنساب ,بيروت ،دار صادر ،د.ت1505هـ/ 911السيوطي، جالل الدين عبدالرحمن )ت؛ 127ال
 . 495-494،ال2اخبار الدول،ج    (34)
 . 496-495،ال    2اخبار الدول،ج   (35)
م( نزل فيها عندما كان وليا  للعهد في 785-774ه/ 169-158الري : اسـمها هو المحمدية ، وسـميت بذلك قن الخليفة العباسـي المهدي )     (36)

ــ/ 158  -136عهد الخليفة ابو جعفر المنصور)  رب أهلها من عيون كثيرة واودية عظام ، للمدينة رساتيق وأقاليم عدة ،  775-754هــ م(  ، شأ
ــام وغيرها ، ولها حصـــن وفيها مســـجد جامع . لمزيد من  وهي مدينة عامرة ، كبيرة ، لها أبواب عدة منها باب الطاق وباب بليســـان وباب هشـ

؛ المقدسي ، أحسن التقاسيم   208و ال 207؛ االصطخري ، مسالك الممالك، ال 90ال –  89:اليعقوبي ، البلدان ، ال التفاصيل ينظر
 . 391ال –  390، ال 2، ج

 . 496،ال2اخبار الدول،ج   (37)
 . 497-496،ال2اخبار الدول،ج   (38)
 . 497ال، 2اخبار الدول،ج     (   39)
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ســـنغافوره ،  –أطلا تاريخ اسســـالم ، تصـــميم ورســـم الخرائط ، جيوفاني دي اجوســـتين، مطابع تين واه ينظر: مؤنا،د.حســـين،  

 .228، الم 1987هـ/1407،   1الناشر : الزهراء لألعالم العربي ، القاهرة، ط
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أشرل على ترجمته وعلق عليه : محمد أمين دهمان ، مع  ينظر: بول، ستانلي لين، الدول اسسالمية ، ترجمة : محمد صبحي فرزات ،  
؛ سليمان ،احمد السعيد، تاريخ  519،ال2اضافات وتصحيحات بارتولد ، وخليل أدهم ، مكتبة الدراسات اسسالمية ، دمشق ، د.ت  ، ج

 . 484،ال2م،ج1911هـ/ 1329الدول االسالمية ومعجم اقسر الحاكمة، مطبعة دار الجنان، القاهرة ، 

 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع 
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 االصيلة :   المصادر *اوال : 

م( ، الكامل في التاريخ، راجعه وصححه:  د. محمد    1232هـ /   630ابن االثير، ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم)ت  -1
 م2003ه/ 1424، 4يوسف الدقاق ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط

 . م1980ه/ 1400اللباب في تهذيب االنساب، دار صادر ،بيروت ، ............ -2
 م .1927مسالك الممالك ، بريل ، ليدن ، دار صادر ، بيروت ،  ،م( 951هـ/ 340االصطخري ، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد )ت -3
المعرب من الكالم اقعجمي على حرول المعجم ، وضع    ،    م( 1145هـ/   540  ت الجواليقي ، ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر) -4

 .م 1998هـ/ 1419، 1حواشيه وعلق عليه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط 
بالنسخة االنكليزية :  تاريخ جهانكشاي ، نقله عن الفارسية وقارنه  ، م( 1282هـ/681الجويني ،عالء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد )ت-5

 م .1985هـ/ 1405د. محمد التونجي ، دار المالح للطباعة والنشر ، 
 .  .تدمعجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ،  ،م( 1228هـ/ 626عبد ح ياقوت بن عبد ح )ت الحموي، أبو-6
م( ،خالصة اقثر في أعيان القرن الحادي عشر،  دار    1699هـ /   ١١١١الحموي، محمد أمين بن فضل ح بن محب الدين بن محمد المحبي )ت  -7

 .صادر ، بيروت ،د.ت 
 م .1938، 2صورة اقرض، بريل، ليدن، دار صادر، بيروت، ط،م( 977هـ/ 367ابن حوقل، أبو القاسم النصيبي )ت -8
 م .1889المسالك والممالك، بريل، ليدن، ، م( 912هـ/ 300خرداذبة،أبو القاسم عبيد ح بن عبد ح)ت ابن -9

م(،العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  1405هـ/ 808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت  -10
 .م1988هـ/ 1408،  2حواشيه وفهارسه : االستاذ : خليل شحادة ، مراجعة : د. سهيل زكار ، دار الفكر ، ط اقكبر، ضبط المتن فيه ووضع 

 .ت.دلب اللباب في تحرير االنساب ,بيروت ،دار صادر ،  ، م(  1505هـ/ 911جالل الدين عبدالرحمن )ت السيوطي، -11
م( ، مراصد االطال  على اسماء االمكنة والبقا  ،تحقيق وتعليق: علي محمد   1338هـ/  739ابن عبد الحق ،صفي الدين عبد المؤمن البغدادي )ت-12

 .م1954هـ/ 1373 البجاوي ،بيروت،  
 .1906مطبعة بريل، ليدن،  (، لباب االلباب، بسعى واهتمام وتصحي  : ادوارد بروز انكليسى،م1241ه/ 639عوفي ،سديد الدين محمد) ت -13
تقويم البلدان، اعتنى بتصحيحه وطبعه:رينود والبارون ماك كوكين  ، م(  1331هـ/ 732ابو الفدا،عماد الدين اسماعيل بن الملك اقفضل نور الدين)ت-14

 م.1840ديســـالن، دار الطباعة السلطانية ، باريا ، 
مسالك االبصار في ممالك االمصار ، تحقيق : أ.د. محمد عبد القادر    (،م1348ه/   749ت  يحيى )بن فضل ح العمري،،شهاب الدين احمد بن  ا-15

  2001خريسات، د. عصام مصطفى هزايمة، د. يوسف احمد بني ياسين ، مركز زايد للتراث والتاريخ ،العين ، 
مد بن يوسف )ت  -16 في التاريخ ،دراسة وتحقيق،د. احمد حطيط ،د.فهمي سعد ،عالم  اخبار الدول في أثار االول    م(،١٦١٠هـ/     1019القرماني ،أبحش

 . 1992،  1الكتب ،بيروت،ط
 .م(، ثار البالد واخبار العباد، دار صادر ، بيروت، د.ت 1283هـ/ 682القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )ت-17
 م  1922هـ/ 1340م(، صب  االعشى في صناعة االنشا، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  1417هـ/   820القلقشندي، أحمد بن علي)ت-18
 .م1977،  2م(، البداية والنهاية في التاريخ، مكتبة المعارل ، بيروت ، ط1372هـ/ 774كثير، عماد الدين أبو الفدا ىسماعيل بن عمر)تابن  -19
 . 1906احسن التقاسيم في معرفة اققاليم، بريل ، ليدن ، دار صادر ، بيروت ، ، م(  985هـ/ 375المقدسي، شما الدين أبي عبد ح محمد )ت-20
مطبعة البوالق،  ،  م(،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار "الخطط المقريزية"  1441هـ/ 845المقريزي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي)ت-21

 1970مصر، أعادت طبعه باقوفيست مكتبة المثنى ، بغداد ، 
محمد صادق نشأت، محمد موسى هنداوي وفؤاد عبد المعطي    م(، جامع التواريخ ، ترجمة:1318هـ/ 718  الهمذاني، رشيد الدين فضل ح )ت   -22

 الصياد، راجعه وقدم له: يحيى الخشاب، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت 
،  1البلدان، وضع حواشيه: محمد امين ضناوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، م( 897هـ/ 284  اليعقوبي، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب )ت   -23

 م.  2002هـ/ 1422
 *ثانيا :المراجع الحديثة: 
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م، نقله عن الفارسية  1925هـ /    1343م820هـ/   205تاريخ ايران بعد االسالم من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية  اقبال،عباس، -24

 م.1989عليه: د. محمد عالء الدين منصور، راجعه: أ.د. السباعي محمد السباعي، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة،  وقدم له وعلق 
تاريخ الترك في  سيا الوسطى، ترجمة: د.أحمد سعيد سليمان، راجعه: ابراهيم صبري، مكتبة االنجلو المصرية،    ،بارتولد، فاسيلي فالديميروفتش   -25

 .ت .د مصر، 
تاريخ الشعوب اسسالمية واسمبراطورية العربية وانحاللها، ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت،    ، بروكلمان، كارل  -26

 م .1961، 3ط
الدول اسسالمية ، ترجمة : محمد صبحي فرزات ، أشرل على ترجمته وعلق عليه : محمد أمين دهمان ، مع اضافات وتصحيحات    لين،   ستانلي  بول، -27

     . .ت د بارتولد ، وخليل أدهم ، مكتبة الدراسات اسسالمية ، دمشق ، 
دار ىحياء التراث العربي بيروت ،  ، حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد ح،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تصوير: مؤسسة التاريخ العربي  -28

١٩٤١ . 
لماليين، بيروت،ط   ، دار العلم ل-قاموس تراجم قشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين  -االعالمالزركلي، خير الدين بن محمود ،  -29
15 ،  ،2002 . 
 . م1911هـ/ 1329سليمان ،احمد السعيد، تاريخ الدول االسالمية ومعجم اقسر الحاكمة، مطبعة دار الجنان، القاهرة ، -30
زكار، دار احسان ، دمشق ،  نقله الى العربية : خالد اسعد عيسى ،راجعه وقدم له : د. سهيل  شبولر، بيرتولد، العالم االسالمي في العصر المغولي ،-31

 .م1982، 1ط
   . .ت د دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ، الصياد ، فؤاد عبد المعطي ،  المغول في التاريخ -32
       . 1963العدوي، ىبراهيم، العرب والتتار، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر،مصر، -33
 .1986هـ/  1406الباز، المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، العريني، السيد -34
 .   ١٩٨٣هـ /  ١٤٠٣، 3علي، محمد كرد، خطط الشام، الناشر: مكتبة النوري، دمشق ، ط-35
 .1992،   5، دار الشروق ، القاهرة ، ط - جنكيزخان  – عكاشة ، ثروت محمود ، اعصار من الشرق -36
 .عكاشة، ثروت محمود، جنكيزخان االمبراطور الدموي، دار الفكر العربي القاهرة، د.ت-37
 .1981فهمي، عبد السالم عبد العزيز، تاريخ الدولة المغولية في ايران، دار المعارل ، القاهرة ، -38
 .بيروت، دار ىحياء التراث العربي بيروت،د.ت   -كحالة،عمر رضا ،معجم المؤلفين،الناشر: مكتبة المثنى -39
 . 1994كريم ، ابرار ، من هم التتار ؟، ترجمة وتعليق : د. رشيدة رحيم الصبروتي ، الهي ة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،  -40
 . 1946لهم ، ترجمة : اللواء بهاء الدين نوري ، مطبعة السكك الحديدية العراقية ، بغداد ، المب، هارولد، جنكيزخان امبراطور الناس ك-41
بلدان الخالفة الشرقية، نقله ىلى العربية، وأضال أليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية ووضع فهارسه: بشير فرنسيا وكوركيا عواد،  لسترنج، كي،-42

 م .1954هـ/ 1373مطبعة الرابطة، بغداد، 
سنغافوره ، الناشر : الزهراء لألعالم العربي   –مؤنا،حسين، أطلا تاريخ اسسالم ، تصميم ورسم الخرائط ، جيوفاني دي اجوستين، مطابع تين واه    -43

 م.1987هـ/ 1407،   1، القاهرة، ط
 .واكيم، سليم، امبراطورية على صهوات الجياد، دار الكتاب العربي ، د.ت - 44

 : المقاالت المنشورة في دائرة المعارل االسالمية *ثالثا  
يصدرها باللغة : أحمد الشنتناوي و براهيم زكي و د.عبد الحميد يونا ، يراجعها   ، - ىلمامة تاريخية وجنسية  –الترك ، بارتولد ، فاسيلي فالديميروفتش -45

 .ت .دمن قبل وزارة المعارل ، د. محمد مهدي عالم ، 
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