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 : البحث ملخص
شكل الغزك اؼبغويل ؼبنطقة اعبزيرة عامل هتديد كبَت للمماليك، كذلك ألمهية ىذه اؼبنطقة يف عملية الصراع، كدكرىا    

السيطرة اؼبملوكية، كقد خضعت ىاتُت اؼبنطقتُت للمغوؿ الكبَت يف خريطة التوازانت السياسية، كذلك لقرهبا من مناطق 
الذين عينوا فيهما نواابن ؽبم، كما استمرت اغبركة الثقافية ككاصلت نشاطها بعد استقرارىا ككانت استمراران للحركة الثقافية 

رار يف مواصلة نشاطهم يف العصور السابقة، كوف أف اؼبغوؿ مل يكونوا أصحاب حضارة، لذا تركوا للشعوب احملكومة االستم
 الثقايف كالعمل على االستفادة منو، كإف حصل ىناؾ بعض التغيَتات يف الًتكيبة اجملتمعية للمنطقة.

 نصَت الدين الطوسي. -بدر الدين لؤلؤ -األراتقة -ماردين -اؼبوصل -اإليلخانيوف -اؼبغوؿالكلمات ادلفتاحية: 
Abstract:  
      The Mongol invasion of al-Djazira region constituted a major threat to 

the Mamluks, due to the importance of this region in the conflict process, 

and its great role in the map of political balances, due to its proximity to the 

Mamluk areas of control, These two regions were subject to the Mongols, 

who appointed their deputies in the, The cultural movement also continued 

and continued its activity after its stability and was a continuation of the 

cultural movement in previous eras, since the Mongols were not the owners 

of civilization, so they left the ruled peoples to continue their cultural 

activity and work to benefit from it, even if there were some changes in the 

societal structure of the region. 

Keywords: Mongols - The Ilkhanids - Mosul - Mardin - Artika - Badr al-

Din Lulu' - Nasir al-Din al-Tusi. 

 ادلقدمة:
تعرض العامل اإلسالمي على مدل اترخيو الطويل ألخطار عديدة سواء من الشرؽ أك الغرب، كذلك ألمهية موقعو،      

كدكره التارخيي الكبَت يف العامل، كمن ىذه اؼبخاطر االجتياح اؼبغويل للشرؽ اإلسالمي كالذم بدأ أكائل القرف السابع 
م ترؾ آاثر عميقة يف اؼبنطقة، ككاف ؼباردين كاؼبوصل نصيب كبَت من ىذا االجتياح، اؽبجرم/ الثالث عشر اؼبيالدم، كالذ

حيث تعترب ىااتف اؼبنطقتاف من أىم اؼبناطق اإلسالمية، كذلك ؼبوقعهما اؼبتوسط، ككقوعهما ربت الضرابت اؼبغولية، 
مسرح التوازانت السياسية يف اؼبنطقة، حيث   كدكرمها الكبَت يف مسَتة األحداث التارخيية، كما كاف غبكامها دكران كبَت على

كاف ؽبم أتثَتات كبَتة يف التعاطي مع الغزك اؼبغويل إجياابن أكسلبان، كأتيت أمهية البحث يف أنو سيتطرؽ لتناكؿ ىذه اؼبرحلة 
ويل على ىاتُت اؽبامة يف التاريخ اإلسالمي، كاآلاثر اليت ألقت بظالؽبا على ىاتُت اؼبنطقتُت كتداعيات ىذا الغزك اؼبغ

اؼبنطقتُت، ككيفية تعاطي سكاف ىذه اؼبناطق مع اؼبغوؿ، كاآلاثر اليت خلفها ىذا الغزك على أحواؿ السكاف اجتماعيان 
 كفكراين.
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تتمثل إشكالية البحث يف ؿباكلة التعرؼ على الدكر الذم لعبو اؼبغوؿ يف منطقة اعبزيرة، ك ىل استطاع اؼبغوؿ أف    
 اؼبنطقة، كىل أثركا يف الًتكيبة اجملتمعية للمنطقة، كتدخلوا يف صوغ حالة ثقافية كفكرية جديدة فيها. يفرضوا أتثَتىم على

 أواًل: التعريف ابدلغول اإليلخانيني وأسباب غزوىم للعامل اإلسالمي:
نسبة إىل  أتسست دكلة اؼبغوؿ اإليلخانيُت؛ على يد ىوالكو حفيد جنكيزخاف، كيعود سبب تسميتها هبذا االسم      

كلمة إيل كاليت من معانيها اؼبطيع للخاقاف أك الذم ديثلو كيدين لو ابلوالء، كدعي حكامها الذين حكموا منطقة إيراف 
، كحكمت ىذه األسرة من سنة (ٔ)حاليان ابإليلخانيُت، ككاف ىوالكو انئبان ألخيو اػباف األعظم منكوقآف حاكم قراقوـر

 .(ٕ)ـ( على كجو التقريبٖٙ٘ٔىػ/ ٗ٘ٚـ، إىل سنة ٕٙ٘ٔىػ/ ٗ٘ٙ)
أما عن أسباب كصوؿ اؼبغوؿ إىل الشرؽ اإلسالمي، فقد أسهمت عدة عوامل يف ىذا االجتياح الكاسح منها؛ حالة      

التنافر كالعداء اليت كانت متفشية يف الشرؽ اإلسالمي، كخاصة ما كاف يدكر بُت آخر السالطُت اػبوارزميُت جالؿ الدين 
، كما يدكر بُت منكربيت كصاحب خالط، حيث (ٖ)فة العباسي الناصر لدين هللا من حركب كزبريبمنكربيت، كاػبلي

ـ( كقبح يف دخوؽبا بعد مساعدة من ٖٕٓٔىػ/ ٕٚٙتعرضت مدينتو ؽبجمات جالؿ الدين منكربيت الذم حاصرىا سنة)
 إىل مصاغبة سلطاف سالجقة الرـك عالء بعض أىل اؼبدينة، كقتل عددان كبَتان من سكاهنا، فبا دفع ابؼبلك األشرؼ األيويب

الدين كيقباذ للتصدم ؽبجمات منكربيت، كاستطاعوا ىزديتو كاالنتصار عليو، مث مالبثوا أف دخلوا يف صلح معو كاتفقوا على 
 ، يف الوقت الذم ضعف فيو جالؿ الدين عن ؿباربة اؼبغوؿ، مث مقتلو (ٗ)أف يقتصر كل كاحد منهم على مابيده من البالد

 .(٘)ـ( على يد أحد األكرادٖٕٔٔىػ/ٕٛٙيف النهاية )
أما يف غرب العراؽ كمشالو فقد كانت اعبزيرة كالشاـ كمصر مصدران آخر لقوة اؼبسلمُت، كلكنها كانت تعاين من     

ـ، فانقسمت البالد بُت ٕٛٔٔىػ/ ٘ٔٙالفوضى كاالنقساـ بعد كفاة موحدىا اؼبلك العادؿ أخي صالح الدين األيويب
، يضاؼ إىل ذلك إىل أف أ كالده، الذين انشغلوا ابػبالفات كاغبركب، يف الوقت الذم أخذ فيو اؼبغوؿ خيربوف دكلة خوارـز

                                           
: )ترصبتها تعٍت الرماؿ السوداء(، كىي مركز اؼبغوؿ العظاـ، يف أقصى بالد الًتؾ، ككانت قاعدة بالد التًت.)القلقشندم: صبح  - ٔ قره قوـر

 (ٓٛٗ، صٗـ،جٜٗٔٔ، اؼبطبعة األمَتية، القاىرة، األعشى يف صناعة اإلنشا
ـ، ٜٚٛٔفؤاد الصياد: الشرؽ اإلسالمي يف عهد اإليلخانيُت)أسرة ىوالكو(، منشورات مركز الواثئق كالدراسات اإلنسانية، قطر،  - ٕ

 -ٖٙٙحكم أيب سعيد هبادر خاف  ، نرجس كدرك: موقف اؼبغوؿ اإليلخانيُت من العقائد كاؼبذاىب الدينية من كفاة ىوالكو إىل هنايةٕٛص
 .٘ٛـ، صٜٕٓٓـ، رسالة ماجستَت، جامعة عُت مشس، القاىرة، ٖٖ٘ٔ -ٕ٘ٙٔىػ/ ٖٙٚ

، دار غيداء، عماف، ٔىػ(، طٖٚٚ -ٙ٘ٙدمحم مفيد آؿ ايسُت: دراسات يف اتريخ العراؽ يف العهد اإليلخاين )عهد السيطرة اؼبغولية  - ٖ
 .ٕٔ -ٔٔـ، صٕٓٔٓ

الكركب يف أخبار بٍت أيوب، ربقيق: حسنُت دمحم ربيع، سعيد عاشور، دار الكتب كالواثئق القومية، اؼبطبعة األمَتية،  ابن كاصل: مفرج - ٗ
 .ٖٓٓ -ٜٕٗ، صٗـ، جٜٚ٘ٔمصر، 

 .ٕٔ -ٔٔدمحم مفيد آؿ ايسُت: دراسات، ص  - ٘
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دكيالت صليبية كانت ال تزاؿ قائمة يف بالد الشاـ، كإف ضبالت صليبية جديدة كانت هتدد مصر كالشاـ، كحملة 
 الشاـ كاليت أسفرت عن تنازؿ الكامل صاحب مصر عن القدس ـ( إىلٖٕٔٔىػ/ ٜٕٙفريدريك الثاين امرباطور أؼبانيا)

كبيت غبم كالناصرة، كصبيع اؼبدف الواقعة بُت عكا كايفا، إضافة إىل اؽبجمات الصليبية على دمياط بقيادة ملك فرنسا 
تفرؽ ، لقد أسهمت حالة ال(ٙ)ـ(، كضعف األيوبيُت الذم أطمع الصليبيُت يف البالدٜٕٗٔىػ/ ٚٗٙلويس التاسع )

كالتشتت بُت اؼبسلمُت، يف توجو اؼبغوؿ إىل إخضاع اؼبسلمُت، فبعث منكوقآف أبخيو ىوالكو إىل الشرؽ اإلسالمي، ككاف 
، حيث توجو إىل بالدىم، رغم أف اإلظباعيليُت كانوا اغبلفاء الطبيعيُت للمغوؿ يف صراعهم (ٚ)اللقاء األكؿ مع اإلظباعيليُت
ؽبم يًتصدكف حركات جالؿ الدين كخيربكف اؼبغوؿ حبركاتو كتنقالتو، لكن اؼبغوؿ كانوا ال  مع اػبوارزميُت، ككانوا عيوانن 

يعًتفوف ابغبلفاء فالناس عندىم إما عبيد خاضعوف، أك أعداء جيب التخلص منهم، كفبا أسهم يف هناية اإلظباعيليُت أيضان 
ا عالء الدين لصاحل ابنو ركن الدين خورشاه، كقوع خالفات على اغبكم، حيث كقع انقالب داخلي انتهى دبقتل حاكمه

ىػ/ ٗ٘ٙكقبح ىوالكو بسياسة اإلغراء يف إقناع خورشاه ابلتنازؿ عن قلعة ميموف دز اؼبنيعة كاليت كانت مركزان لإلظباعيلية )
، كبعد ىذه اؼبرحلة كاف ىدؼ اؼبغوؿ ىو (ٛ)ـٕٚ٘ٔىػ/ ٘٘ٙـ(، كمن مث قصد قلعة أؼبوت اليت قضى عليها ٕٙ٘ٔ

كزير اػبليفة اؼبستعصم يف بغداد، يستحثو على الدخوؿ  توجو إىل بغداد، كفبا سهل عليو أمرىا مراسالت ابن العلقميال
، ككاف ىوالكو قد أصدر أكامره إىل أؼبع قواده كمها جرماغوف كابجيو نوايف ابلتوجو من قواعدمها يف بالد الرـك ابذباه (ٜ)إليها

، كبعد أف أخضع ىوالكو األمراء الصغار يف مشايل غريب بالد (ٓٔ)الغريب من بغدادإربل، فاؼبوصل للزحف على اعبانب 
العجم، كأمراء اللور كاألكراد يف جباؿ زاغركس، قصد مهذاف، كنزؿ منها إىل هنر دجلة عن طريق كرمنشاه كحلواف، 

بذلك اػبالفة  ، كسقطت(ٔٔ)ـ(ٕٛ٘ٔىػ/ ٙ٘ٙكعسكر بظاىر مدينة بغداد من جهة الشرؽ، مث زحف إىل بغداد )

                                           
 .ٚ-ٙـ، صٜٛٙٔ، ، مطبعة العاين، بغدادٔجعفر حسُت خصباؾ: العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت، ط - ٙ
اإلظباعيلية تنسب إىل إظباعيل بن جعفر الصادؽ، كيعرفوف أيضان ابلباطنية غبكمهم أبف لكل ظاىر ابطن، كما عرفوا ابؼبالحدة، كتزعمهم  - ٚ

ألهنم استعانوا بو  ىػ/ (، كعرفوا أيضان ابؼبالحدة ألهنم غَتكا كبدلوا يف الدين، كاغبشاشُتٖٛٗاغبسن الصباح، ككاف قد استقر يف قلعة آؼبوت)
اح يف الًتكيج ؼبذىبهم، كيف حوادث االغتياؿ السياسي، ككاف ؼبدارس الدعوة الشيعية يف القاىرة أثر فعاؿ يف نشر مذىبهم، كقبح اغبسن الصب

، ٔعرفة، بَتكت، جيف تكوين قوة ىائلة عجز عن مقاكمتها أقول اغبكاـ كالسالطُت.)الشهرستاين: اؼبلل كالنحل، ربقيق: أمَت مهنا، دار اؼب
 (.ٚٚ -ٗٚ، صٔ، جٜٓٛٔ، فؤاد الصياد: اؼبغوؿ يف التاريخ، دار النهضة العربية، بَتكت، ٕٖٕ -ٕٕٙص
 .ٖٙـ، صٜٓٚٔدمحم صاحل داكد القزاز: اغبياة السياسية يف العراؽ يف عهد السيطرة اؼبغولية، مطبعة القضاء، النجف،  - ٛ
ـ، ص ٖٕٔٓ، دار الفارايب، بَتكت، ٔريخ اؼبغوؿ من كتاب العرب"، ربقيق: أضبد عمراين، طابن خلدكف: اػبرب عن دكلة التًت" ات - ٜ

ٕٙٔ- ٕٕٙ. 
 .ٖٕدمحم مفيد آؿ ايسُت: دراسات يف اتريخ العراؽ، ص - ٓٔ
 .ٕٙـ، صٜٜٗٔ، دار الفكر اللبناين، بَتكت، ٔأضبد حطيط: حركب اؼبغوؿ، ط - ٔٔ
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سنة، كاليت  ٕٗ٘العباسية يف بغداد على يد اؼبغوؿ، بعد أف قتل آخر حكامها اػبليفة العباسي اؼبستعصم، بعد أف دامت 
 .(ٕٔ)كانت رمزان لوحدة العامل اإلسالمي

ئده  كاستمر ىوالكو يف تقدمو كمل يصادفو أم عقبة سول أنو يف الشاـ عقب استيالئو على حلب كدمشق، ىـز قا     
ـ(، كبذلك أصبح ىوالكو ٕٓٙٔق/ ٛ٘ٙرمضاف  ٘ٔكيتوبوقا على يد القوات اؼبملوكية يف موقعة عُت جالوت )

صاحب الكلمة الفعلية كالسيادة العليا يف كل أكباء إيراف كالعراؽ، كبعد كفاة ىوالكو استقل أبناؤه الذين حكوا قرابة قرف 
انوا يقدموف االحًتاـ للخواقُت اؼبقيمُت على عرش اؼبغوؿ يف الصُت، كيتبادلوف من الزماف يف تلك اؼبناطق استقالالن اتمان، كك

 .(ٖٔ) معهم الرسل كاؽبدااي
 اثنياً: الغزو ادلغويل دلاردين وموقف السلطة احلاكمة يف ادلنطقة:

يعاين يف تلك  تعرضت ماردين كغَتىا من اؼبدف اإلسالمية لضرابت الغزكات اؼبغولية، كخاصة أف الشرؽ اإلسالمي كاف   
الفًتة من التفكك كاالنقساـ بُت األمراء كاغبكاـ، فبا سهل على اؼبغوؿ التهاـ اؼبناطق الواحدة تلو األخرل، ككانت 

ـ( حيث ساركا يف البالد كال أحد دينعهم من ذلك، أك يقف بُت ٖٕٓٔىػ/ ٕٛٙبداايت التحرش اؼبغويل ؼباردين سنة )
، كيف سنة (ٗٔ)مى صاحبها كأىل اؼبدينة بقلعة ماردين، كنتيجة لذلك غادرىا اؼبغوؿأيديهم، فنهبوا قرل ماردين، فاحت

ـ( دخل ىوالكو داير بكر قاصدان حلب بعد أف قتل كأسر كسىب، مث توجو إىل ماردين، ككاف صاحبها ٕٓٚٔق/ ٛ٘ٙ)
ا أرسالف اؼبلقب ابؼبظفر، كقاضي اؼبلك السعيد قبم الدين إيلغازم، فاستدعاىم ىوالكو، فلم ينزؿ إليو كأرسل إليو كلده قر 

رسالة تتضمن  القضاة مهذب الدين دمحم بن ؾبلي كاألمَت سابق الدين بلباف ككاف أكرب أمرائو، كأرسل معهم  ىدية كضبلهم
. كعندما حاصر اؼبغوؿ ماردين تعجبوا من ارتفاع قالعها كاستحكامها، (٘ٔ)من اغبركة االعتذار عن اغبضور دبرض منعو

نوايف إىل اؼبلك السعيد صاحبها، يقوؿ لو: )اىبط من القلعة، كقدـ الطاعة كالوالء ؼبلك العامل ليبقى لك  أرسل أرقتو
، لكنو مل يقابلو كما ذكران، كقاؿ ىوالكو للمظفر: )تصعد إىل أبيك كتقوؿ لو ينزؿ (ٙٔ)رأسك كمالك كنساؤؾ كأبناؤؾ(

أبيو كخاطبو مل يقنع أبنو مل يسمع مشورتو بل قيده كحبسو إلينا كال يعصي كإف عصى مل يصب خَتان(، كؼبا صعد إىل 

                                           
 .ٖٕٗ-ٖٖٕ، صٖ، دار اؼبعارؼ، القاىرة، جٔقيق دمحم زينهم عزب، طأبو الفدا: اؼبختصر يف أخبار البشر، رب - ٕٔ
 .ٕٚـ، صٜٚٛٔفؤاد الصياد: الشرؽ اإلسالمي يف عهد اإليلخانيُت" أسرة ىوالكو"، منشورات مركز الواثئق كالدراسات، قطر،  - ٖٔ
 .ٜٚٗد.ت صابن األثَت: الكامل يف التاريخ، ربقيق: خَتم سعيد، اؼبكتبة التوفيقية، القاىرة،  - ٗٔ
،  حسُت علي: ٕٖٗىجرم، صٖٔ٘ٔابن الفوطي: اغبوادث اعبامعة كالتجارب النافعة يف اؼبائة السابعة، اؼبكتبة العربية، بغداد،  - ٘ٔ

 .٘ٗٔـ، صٕٕٓٓمدينة ماردين من الفتح اإلسالمي حىت العصر العثماين، اإلؽبيات، أنقرة، 
خانيوف اتريخ ىوالكو مع مقدمة رشيد الدين"، ترصبة: دمحم صادؽ نشأت، فؤاد الصياد، رشيد الدين اؽبمذاين: " اتريخ اؼبغوؿ، اإليل - ٙٔ

 .ٕٖٗ، صٔ، جٕكزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، اعبمهورية العربية اؼبتحدة، القسم اعبنويب، دار إحياء الكتب العربية، مج
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، ككاف جواب اؼبلك السعيد للمغوؿ أنٍت كنت عزمت على الطاعة كاغبضور، لكن حيث أنكم عاىدمت اآلخرين، (ٚٔ)عنده
كاغًت بعدتو مث قتلتموىم بعد أف اطمأنوا إىل عهدكم كأمانكم، فإين اآلف ال أثق بكم، كقد َصّعد اؼبلك السعيد من ؽبجتو 

كعدده كقاؿ ؽبم: إف القلعة مشحونة ابلذخائر كالسالح، كمليئة برجاؿ الًتؾ كشجعاف الكرد، فأمر أرقتو بنصب اجملانيق 
على اؼبدينة، كاستمرت اغبرب على أشدىا بُت الطرفُت مدة شبانية أشهر كؼبا عجز اؼبغوؿ على االستيالء عليها، أغاركا 

، (ٛٔ)ف القريبة منها، كما حصل يف اؼبدينة كابء كبالء، كمرض اؼبلك السعيد على إثر ذلكعلى مدف ماردين كدنيسر كأرز 
كبنفس الوقت كاف اؼبلك السعيد حياكؿ استمالة ىوالكو ابؽبدااي، كما عمل ىوالكو على استمالة بعض األشخاص 

، كابنو اؼبلك اؼبظفر (ٜٔ)ده إىل التًتلصاغبو لتسهيل عملية االستيالء على القلعة كمنهم سابق الدين بلباف أحد أعضاء كف
قرا أرسالف الذم كاف دييل إىل التًت، ككاف يقوؿ لوالده: )أنو من اؼبصلحة النزكؿ من القلعة، إذ ليس يف اإلمكاف مقاكمة 

لة ، كقد الحظ اؼبلك السعيد رغبة بلباف كميلو للمغوؿ، لذلك استعد لقتاؽبم، كمل يعلن ىوالكو القتاؿ طي(ٕٓ)ىذا اعبيش(
، مث ما لبث ىوالكو أف بعث برسالة (ٕٔ)ستة عشر يومان، ككاف ىوالكو يعمل يف ىذه الفًتة على دراسة ربصينات اؼبنطقة

أف يفتح أبواب البلد )ماردين( ليدخل عسكره كأيخذكف منها األقوات  إىل اؼبلك السعيد مع ابن قاضي خالط يلتمس منو
 فدخلوىا كترددكا يف الدخوؿ كاػبركج. فلما كاف اليـو الثاين كالعشرين من يف بضعة أايـ مث يرحلوف عنها،  كالعلوفات

صبادل األكىل كقت العصر، صعد التًت على أسوار البلد كدقوا طبوؽبم، كجردكا السيوؼ، كىجموا البلد. فقاتلهم أىلها، 
على اؼبنارات كاؼبنابر  عبامع، كصعدكايومان، إىل أف فتح ؽبم بعض مقدمي البلد درابن فملكوه، كدخلوا إىل ا ٖٙكداـ قتاؽبم 

، كلوال (ٕٕ)أكثرىم إىل القلعة، كاستوىل اؼبغوؿ على ماردين كرموا ابلنشاب فضعف أىل البلد عن حفظ الدركب، كاكباز
، كعندما كصل خرب موتو (ٖٕ)كقوع الوابء كموت اؼبلك السعيد، ؼبا استطاع اؼبغوؿ االستيالء عليها ال يف سنتُت أك يف ثالثة

ىل اؼبغوؿ بعثوا رسالن إىل كلده اؼبلك اؼبظفر، كطلبوا منو الدخوؿ يف الطاعة، فأرسل ؽبم رسوالن ليتعرؼ منهم على ماأضمرتو إ
نفوسهم ذباىو، فلما اجتمع الرسوؿ دبقدميهم كمها قطز نوين كجرموف قاال لو إف بُت اؼبلك اؼبظفر قرا أرسالف كبُت إيلخاف 

ف كالده مىت مات، كتسلم اؼبلك بعده دخل يف طاعتو، فقاؿ: ؽبم الرسوؿ ىذا صحيح لكن اؼبقصود بو )ىوالكو( كعدان أ
أنتم أخربتم بالده، كقتلتم رعيتو فبأم شيء تطلبوف منو الدخوؿ يف الطاعة، كمل يسلمهم اؼبظفر اؼبدينة حىت أخذ منهم 

                                           
 .ٛٛٗـ، صٖٜٛٔوعي، دار الرائد اللبناين، بَتكتابن العربم: اتريخ ـبتصر الدكؿ، صححو: األب أنطواف صاغباين اليس - ٚٔ
 .ٕٖ٘ -ٕٖٗرشيد الدين اؽبمذاين: اؼبصدر السابق، ص - ٛٔ
 .ٜٕٖـ صٜٓٛٔ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ٔعماد الدين خليل: اإلمارات االرتقية يف اعبزيرة كالشاـ، ط - ٜٔ
 ٕٖ٘رشيد الدين اؽبمذاين: اؼبصدر السابق، ص - ٕٓ
 .ٖٕٔاؼبرجع السابق، ص عماد الدين خليل: - ٕٔ
 .ٜٗٔحسُت علي: مدينة ماردين، ص  - ٕٕ
 .ٜٛٗ -ٛٛٗابن العربم: اتريخ ـبتصر الدكؿ، ص - ٖٕ
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ـ( بناء على ٕٔٙٔىػ/ ٜ٘ٙن اؼبدينة أكاخر)رىائن، كابلفعل أرسل قظز نوين ابنو، كجرماغوف ابن أخيو، مث رحل اؼبغوؿ ع
، كبذلك استسلمت ماردين للمغوؿ، كما سلم اؼبظفر إليهم القلعة (ٕٗ)طلب ىوالكو، بعد توقيع الصلح بُت الطرفُت

 ، كقد ذكر رشيد الدين(ٕ٘)كاػبزائن كاألمواؿ، كنتيجة لتلك األعماؿ اليت قاـ هبا كافأه اؼبغوؿ أبف تركوه حاكمان على اؼبدينة
أف اؼبظفر سقى أابه ظبان، كبرر ذلك خبوفو على القلعة كعلى أركاح الناس من أجل اؼبصلحة العامة، كأف التضحية بدـ 

، لكن عماد الدين خليل دحض ىذه الركاية كأنو ال يعقل أف يتعجل الولد بقتل (ٕٙ)كاحد خَت من التضحية دبئة ألف
 . (ٕٚ)نيات الكبَتة بدكف شركط، أك ربفظات يستفيد منها يف اؼبستقبلكالده اؼبريض أصالن، كأف يسلم القلعة ذات اإلمكا

 اثلثاً: اإلدارة ادلغولية دلاردين وموقف ادلماليك منهم:
ىػ/ ٜ٘ٙخضعت ماردين غبكم اؼبغوؿ، كأصبحت اتبعة ؽبم، كظل اؼبلك اؼبظفر على طاعتو  ؽبم حىت كفاتو)      

ن بعده قبم الدين اؼبلقب ابؼبظفر الذم عرؼ إبخالصو لغازاف إىل حد  ـ(، مث استلم ابنو مشس الدين داككد، كمٜٕ٘ٔ
، كبذلك (ٕٛ)كبَت فمنحو التاج كاؼبظلة اؼبلكية، كجعلو من خواص أقرانو، كفوض إليو اؼبلك يف كل داير بكر كداير ربيعة

مساعداهتم للمغوؿ حبكم  ربولت منطقة اعبزيرة إىل ساحة صراع بُت اؼبعسكرين اؼبغويل كاؼبملوكي، حيث كاصل األراتقة
دخوؽبم ربت ضبايتهم، كغدت ماردين مركزان لتجمع اؼبهاجرين كالالجئُت من سكاف اؼبنطقة اؽباربُت من اغبركب بُت 

ـ( مع اؼبغوؿ يف حصار ٕٔٙٔىػ/ٓٙٙالطرفُت، كمن ىذه اؼبساعدات اليت قدمها زعماء ماردين للمغوؿ اشًتاكهم سنة)
كر يف النهاية اليت غبقت ابؼبوصل، كقضت عليها كإمارة مستقلة، ككاف إبمكانو رغم اؼبوصل، ككاف لصاحب ماردين د

دخولو يف طاعة اؼبغوؿ، أال يشارؾ معهم يف ىذه اجملازر كالدماء اليت غبق أبىل اؼبوصل، إضافة إىل أف اؼبماليك كانوا 
ـ(، كأيضان كانت ٕٗٚٔىػ/ ٖٚٙ)يشنوف الغارات على اؼبغوؿ كتصل ىذه القوات إىل قلب ماردين، كما حدث سنة  

مدينة ماردين على فًتة طويلة من الزمن تقدـ اؼبساعدات للمغوؿ يف ىجماهتم على اؼبماليك يف منطقة بالد الشاـ منها 
ـ( حيث توالت اؽبجمات اؼبغولية على الشاـ، ككانت ماردين ٕٓٛٔىػ/ ٜٚٙ -ـٕ٘ٚٔىػ/ ٗٚٙماحدث يف أعواـ) 

ىػ/ ٜٜٙ، كما شن غازاف عدة ضبالت على بالد الشاـ، منها ماحدث سنة ) (ٜٕ)تشًتؾ يف معظم ىذه الغزكات
ـ(، كانتصر على اؼبسلمُت يف مرج اؼبركج قرب ضبص، لكنو أجرب على العودة إىل إيراف بسبب ربركات اؼبغوؿ ٖٓٓٔ

                                           
 .ٜٖٚ -ٖٛٚ، صٔـ، جٕٜٜٔ، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، ٕاليونيٍت: ذيل مرآة الزماف، ط - ٕٗ
 .ٜٛٗ -ٛٛٗابن العربم: اتريخ ـبتصر الدكؿ، ص - ٕ٘
 .ٕٖٙ -ٕٖ٘اين: جامع التواريخ، صرشيد الدين اؽبمذ - ٕٙ
 .ٖٖٙعماد الدين خليل: اإلمارات االرتقية، ص - ٕٚ
 .ٕٖٙرشيد الدين اؽبمذاين: جامع التواريخ، ص - ٕٛ
 .ٖٓ٘ -ٖٗٗعماد الدين خليل: اإلمارات األرتقية، ص - ٜٕ
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ب مهاصبتو يف ، كمن األسباب اليت أكضحها غازاف يف سب(ٖٓ)اعبغتائيُت، لذلك انسحب من الشاـ من أجل رد خطرىم
إحدل ضبالتو للشاـ، ىو أف عساكر البالد الشامية من اؼبماليك، أغاركا على ماردين، كقتلوا عددان من سكاهنا، فاستنجد 

، كما تعرضت بالد الشاـ غبملة اثنية يف سنة (ٖٔ)أىل ماردين بغازاف، كأف اغبمية ىي اليت دفعتو على نصرهتم كمساعدهتم
طاف اؼبملوكي الناصر دمحم بن قالككف، سبكن من االنتصار عليهم يف مرج الصفر قرب ـ(، لكن السلٖٖٓٔىػ/ٕٓٚ) 

دمشق، ككانت اؽبزدية قاسية على اؼبغوؿ كخصوصان غازاف خاف، الذم أتثر كثَتَا من ىذه اػبسارة، كبقيت فكرة االنتقاـ 
مع اؼبغوؿ حىت يف عهد )خدابنده= خربندا( ، كاستمرت ماردين يف اتباع سياسة التقارب (ٕٖ)من اؼبماليك تراكده حىت كفاتو

حاكم اؼبغوؿ اإليلخانيُت، حيث تزكج خربندا من ابنة صاحب ماردين، اؼبلك اؼبنصور غازم بن قرا أرسالف، كضبلت إىل 
ن األكردك معسكر اؼبغوؿ، كىذا يدؿ على العالقة القوية كاؼبتينة اليت صبعت بُت ىذم الطرفُت، كما قدـ لو اؼبلك الصاحل ب

، كما كانت ماردين تستقطب (ٖٖ)اؼبنصور غازم الطاعة كالوالء على عادة كالده، كابؼبقابل أحسن إليو ملك اؼبغوؿ خربندا
األمراء اؼبماليك اؼبنشقُت على السلطة اغباكمة كما حصل مع قرا سنقر انئب الشاـ كاؼبلك صباؿ الدين آقوش األفـر كمها 

ـ(، كقد أكرمهم خربندا كأعطى األمَت صباؿ الدين األفـر مهذاف، كمات هبا كدفن ٖٔٔٔىػ/ ٕٔٚمن كبار أمراء اؼبماليك)
، مث مالبث أف كقع الصلح بُت الطرفُت، كخاصة أف (ٖٗ)ـ(ٕٖٛٔىػ/ ٕٛٚهبا، كاستمر قراسنقر عند التتار حىت كفاتو سنة)

ىػ/ ٚٔٚمساعي الصلح سنة)أسباب اغبرب بينهما قد خف أثرىا كخاصة بعد اعتناؽ اؼبغوؿ اإلسالـ، كبدأت أكىل 
ـ(، كمل يعد ىناؾ ربرؾ من قبل ٖٕٖٔىػ/ ٖٕٚـ(، كاستمرت اؼبفاكضات بُت الدكلتُت حىت تقرر الصلح هنائيان )ٖٚٔٔ

 (ٖ٘)اؼبماليك ابذباه منطقة اعبزيرة اليت كانت مركز ربرؾ اؼبغوؿ مع اؼبماليك
 رابعاً: الغزو ادلغويل للموصل وموقف حكامها منهم: 

اؼبوصل من أىم مناطق اعبزيرة، كتظهر أمهيتها من خالؿ تسميتها فقد ظبيت هبذا االسم ألهنا كصلت بُت اعبزيرة تعد      
، ككانت ىذه اؼبدينة (ٖٙ)كالعراؽ، كقيل كصلت بُت دجلة كالعراؽ، إضافة إىل تسميات أخرل تدؿ على أمهية ىذه اؼبنطقة

يوف من االستقالؿ هبا، مث خضعت غبكم البويهيُت، كبعدىا سبكن قد انفصلت عن اػبالفة العباسية، حُت سبكن اغبمدان

                                           
 .ٖٙٗـ، صٜٜٛٔ، القاىرة، عباس إقباؿ: اتريخ إيراف بعد اإلسالـ، ترصبة: دمحم عالء الدين منصور، دار الثقافة - ٖٓ
 .ٖٕٗ -ٕٕٗ، صٚـ،جٜٗٔٔالقلقشندم: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، اؼبطبعة األمَتية، القاىرة،  - ٖٔ
 .ٖٙٗعباس إقباؿ: اتريخ إيراف، ص - ٕٖ
 .ٜٔ، ٖٚ، ص ٗأبو الفداء: اؼبختصر يف أخبار البشر، ج - ٖٖ
، ٘ٗٔ -ٔٗٔ، صٕٖـ،  جٕٗٓٓيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، النويرم: هناية األرب يف فنوف األدب، ربقيق: إبراى - ٖٗ

 .ٖٛ٘عماد الدين خليل: اإلمارات األرتقية، ص
 .٘ٔٔ -ٗٔٔـ، صٕٗٔٓ، دار غيداء للنشر، ٔعالء قداكم: اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية يف عهد دكلة اؼبغوؿ اإليلخانية، ط - ٖ٘
 .ٖٕٕ، ص٘ـ، جٜٜٚٔاء الًتاث العريب، بَتكت، ايقوت اغبموم: معجم البلداف، دار إحي - ٖٙ
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السالجقة من ضمها، إال أنو يف القرف السادس اؽبجرم كبسبب ضعف السالجقة، توفرت الفرصة لبعض أمراء اؼبماليك 
ػ/ ىٕٔ٘، كقد ارتفعت مكانة اؼبوصل كعال شأهنا بتويل عماد الدين زنكي )(ٖٚ)السالجقة من االستقالؿ ابؼبوصل

ـ( الذم ضبل لواء ؿباربة الصليبيُت، حيث كىل السلطاف السلجوقي ؿبمود بن دمحم بن ملكشاه عماد الدين زنكي ٕٚٔٔ
ـ(، بُت كلديو سيف الدين غازم الذم توىل ٙٗٔٔىػ/ ٔٗ٘، كقد انقسمت إمارتو بعد مقتلو )(ٖٛ)اؼبوصل كحراف كحلب

سة أبيو يف جهاد الصليبيُت، كيف مطلع القرف السابع اؽبجرم كاف اؼبوصل، كنور الدين ؿبمود الذم توىل حلب ككاصل سيا
ـ(، ككاف آخر األمراء ٕٕٔٔىػ/ٚٓٙيتوىل أمرىا نور الدين أرسالنشاه بن مسعود بن مودكد بن زنكي الذم تويف)

عة كاؽبيبة، سنة سبيز فيها ابلشجا ٛٔ، ككاف نور الدين قد حكم اؼبوصل حوايل (ٜٖ)األاتبكة الذين مارسوا السلطاف فيها
ككاف األمراء كاغبكاـ حيسبوف لو حساابن، كما كاف حكمو امتدادان للحكاـ األاتبكة العظاـ، حيث أعاد للبيت األاتبكي 

 . (ٓٗ)ىيبتو
الذم اختاره نور الدين أرسالنشاه للوصاية  (ٔٗ)كبعد ذلك ارتبط اتريخ اؼبوصل يف ىذه الفًتة بشخص بدر الدين لؤلؤ     

ر عز الدين مسعود كتدبَت أمور كاليتو، كأصبح اغباكم الفعلي اغبقيقي منذ ذلك التاريخ، كجاءه تقليد من على ابنو القاى
 .(ٕٗ) ـ(ٕٕٗٔق/ٖٚٙاػبالفة ابلوالية يف ؿبـر سنة )

 بدر الدين لؤلؤ وعالقتو ابدلغول: -
اث عظيمة كاف أمهها اؽبجـو اؼبغويل كسبيزت اؼبدة اليت توىل فيها بدر الدين لؤلؤ حكم اؼبوصل ابضطراابت كبَتة، كأحد     

على اؼبناطق اإلسالمية، كخاصة بعد أف ضعف بعض األمراء اؼبسلمُت، كفبا أضعف موقف بدر ىو موت اؼبلك األشرؼ 

                                           
 .ٕٕعالء ؿبمود قداكم: اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية ص - ٖٚ
،  ٖٗابن األثَت: التاريخ الباىر يف الدكلة األاتبكية ابؼبوصل، ربقيق: عبد القادر أضبد طليمات، دار الكتب اغبديثة، القاىرة، د.ت، ص - ٖٛ

الدين كدكرىم يف التصدم للهجمات الصليبية " من كتاب الدكلة النورية بُت التكوين  نور عهد يف زنكيةال ٘  نرجس كدرك: العالقات األرتقية
 .ٜٕٓص ـ،ٕٕٔٓ، منشورات نور حوراف، دمشق، شباط ٔكالنهوض"، ط

 .٘ٚدمحم صاحل داكد القزاز: اغبياة السياسية يف العراؽ، ص - ٜٖ
 ٖٓٙ، صٛكي الباركدم، خَتم سعيد، اؼبكتبة التوفيقية، القاىرة، د.ت، جابن كثَت: البداية كالنهاية، ربقيق: عماد زن - ٓٗ
بدر الدين لؤلؤ:األرمٍت النورم، من فباليك السلطاف نور الدين أرسالف شاه بن عز الدين مسعود، ككاف من أعز فباليك نور الدين  - ٔٗ

فكاف ؿبببان إىل الرعية  كاف كاسع اغبيلة ذا دىاء كتدبَت، ككاف يسلك عليو، كاف بطالن شجاعان حازمان مدبران سائسان جباران ظلومان ، كمع ىذا 
عالـ ـبتلف الطرؽ يف استمالة الناس إليو، كقد استطاع أف يقتلع البيت األاتبكي ابلكلية، كاستقل ابألمر نيفان كأربعُت سنة.)الذىيب: سَت أ

، سعيد الديوه جي: ٖٙ٘، صٖٕـ، جٜ٘ٛٔالرسالة، بَتكت،  ، مؤسسةٔالنبالء، ربقيق: بشار عواد معركؼ، ؿبي ىالؿ السرحاف، ط
 (.ٖٗٔ، ٜٖٓـ، صٕٜٛٔ، اجملمع العلمي العراقي، بغداد ٔاتريخ اؼبوصل، ط

 .٘ٚدمحم صاحل داكد القزاز: اغبياة السياسية يف العراؽ، ص - ٕٗ
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، حيث استمر على (ٖٗ)األيويب، فصار دييل إىل اؼبغوؿ كيصانعهم كيداريهم، كيف الوقت نفسو يصانع ملوؾ اإلسالـ
مو أبمر اؼبغوؿ، كىذا يدلل على االزدكاجية اليت سبيز هبا بدر الدين لؤلؤ، فقد كاف متذبذابن يف كالئو االتصاؿ ابػبليفة يعل

للطرفُت، كردبا كاف الدافع لذلك ىو خوفو من اؼبغوؿ كإدراكو غبجم قوهتم. كمن أىم اإلجراءات اليت اتبعها بدر الدين 
 لؤلؤ:

كداير بكر كعاثوا فيها فسادان، كما كصلوا إىل إربل اليت ـ( قدـ اؼبغوؿ إىل اعبزيرة ٖٖٕٔىػ/ٕٛٙيف سنة)  -
استنجد صاحبها مظفر الدين حباكم اؼبوصل، الذم أمدىم بقوة عسكرية، لكنهم مل يدركوا اؼبغوؿ الذين انسحبوا من 

 . (ٗٗ)اؼبنطقة
لبالد، ـ( أرسل بدر الدين لؤلؤ مبالغ مالية للمغوؿ، حُت فرضوا مبالغ على بعض إٚٗٔىػ/ٕٗٙكيف سنة) -

كشارؾ لؤلؤ يف جبايتها إرضاء ؽبم، كدفعان لشرىم، كما كاف اعًتافان منو أبنو من أنصارىم، كشارؾ مع اؼبغوؿ يف حرب داير 
 .(٘ٗ)بكر كبعض بالد الشاـ

كؼبا عاد اؼبغوؿ إىل حصار إربل كعجزكا عن دخوؿ اؼبدينة نتيجة مقاكمتهم الشديدة استعانوا عليهم ببدر الدين  -
اركه بذلك األمر، فأشار عليهم أف يًتكوىا للصيف ألف سكاهنا األكراد يفركف من اغبر إىل اعبباؿ، كال ديكن لؤلؤ كاستش

 .(ٙٗ)فتح قلعتها إال ابغبيلة، ففوض القائد اؼبغويل أرقيو نوايف أمر فتحها لو فتم لو ذلك بعد أف ىدـ أسوار القلعة
دادات من صاحب اؼبوصل يساعدكهنم على أىل ـ(، جاءتو إمٕٛ٘ٔىػ/ ٙ٘ٙكعندما حاصر ىوالكو بغداد) -

،  حىت أنو توجو إىل (ٚٗ)بغداد، ككانوا حيملوف اؼبَتة كالتحف كاؽبدااي، كذلك خوفان على أنفسهم من اؼبغوؿ، كمصانعة ؽبم
ىوالكو اؼبقيم يف مراغة، كذلك بعد سقوط بغداد، ككاف قد ذباكز التسعُت من عمره، فشملو ىوالكو ابإلعزاز 

أك ٙ٘ٙكنتيجة ىذه اػبدمات اليت قدمها بدر الدين لؤلؤ للمغوؿ، أقره ىوالكو على اؼبوصل كبقي فيها حىت كفاتو )
ـ(، كرغم ىذه اػبدمات اليت قدمها لؤلؤ للمغوؿ، فإف ذلك مل دينعهم من قتل أكالده حيث قتلوا اؼبلك ٜٕ٘ٔىػ/ ٚ٘ٙ

إليها جيش اؼبغوؿ، كأحاطوا هبا من كل جانب، ككاف قد كصلها اؼبلك الصاحل بن بدر الدين لؤلؤ كأخيو، عندما توجو 

                                           
 .ٖٛٔ،  سعيد الديوه جي: اؼبرجع السابق، صٖٙ٘، ص ٖٕالذىيب: سَت أعالـ النبالء، ج - ٖٗ
 .ٖ٘ٔ -ٖٗٔ، ابن خلدكف: اػبرب عن دكلة التًت، صٛ، صٜ، ابن كثَت: البداية كالنهاية جٜٛٗ، صٓٔابن األثَت: الكامل، ج  - ٗٗ
 .ٖٛٔسعيد الديوه جي: اتريخ اؼبوصل، ص - ٘ٗ
 .ٕٗٔـ، صٖٜ٘ٔعباس العزاكم: اتريخ العراؽ بُت احتاللُت، مطبعة بغداد،  - ٙٗ
 .ٛٚابن كثَت: البداية، ص - ٚٗ
 .ٖٔٓ -ٖٓٓ، صٔ، جٕرشيد الدين اؽبمذاين: جامع التواريخ  اتريخ  اؼبغوؿ " اتريخ ىوالكو، مج - ٛٗ
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كالوقوؼ يف جانبو ضد اؼبغوؿ، كخاصة بعد انتصار اؼبماليك على  (ٜٗ)الصاحل الذم كاف يف مصر لزايرة بيربس البندقدارم
سكاهنا مقاكمة ، حيث أبدل الصاحل إظباعيل مقاكمة كبَتة للمغوؿ، كأبدل مع (ٓ٘)ـ(ٕٓٙٔاؼبغوؿ يف عُت جالوت )

شهران، كؼبا طاؿ اغبصار كرأل سنداغو نوايف قائد اؼبغوؿ أف القتاؿ  ٕٔعظيمة كاستبساالن يف الدفاع عن اؼبدينة استمرت 
كالزحف ال جيدم نفعان، توقف عن القتاؿ حىت فنيت مَتة أىلها كتعذرت األقوات كأكل الناس اؼبيتة، كبدأ األمَت اؼبغويل 

ىػ/ ٓٙٙصاحل كيعده ابؼبواعيد اغبسنة، فالبدع لذلك، كفتح أبواب اؼبدينة، فدخل اؼبغوؿ اؼبوصل)سنداغو خيدع اؼبلك ال
ـ(، كهنبوا كسبوا كقتلوا مدة شبانية أايـ، كقتل عالء اؼبلك ابن اؼبلك الصاحل، كُسَت اؼبلك الصاحل مع أخيو إىل ٕٕٙٔ

 .(ٔ٘) قتلىوالكو الذم أمر بقتلهم، كذلك بعد أف أمر بسلخ كجهو كىو حي مث

 أما عن موقف ادلماليك من غزو ادلوصل:      -
حاكؿ اؼبماليك نصرة أىل اؼبوصل، حُت أرسل البندقدارم أمَتان اظبو ايلربلك مع صباعة من اؼبسلمُت، كعند كصوؽبم     

لبثت أف  سنجار، كتب رسالة إىل اؼبلك الصاحل خيربه بوصولو، كربطها يف جناح ضبامة، مث انطلقت اغبمامة لكنها ما
كقعت على منجنيق اؼبغوؿ، كضبلها اؼبنجنيقي إىل سنداغو قائد اؼبغوؿ الذم أرسل ؾبموعة من اؼبقاتلُت اؼبغوؿ إليهم، 

، كبذلك أصبحت اؼبوصل كالية اتبعة للمغوؿ اإليلخانيُت، ككاف (ٕ٘)فقتلوه مع معظم أصحابو، كاهنـز من قبا منهم
 .(ٖ٘)لوالة يف أكؿ صعوده للعرشالسلطاف اؼبغويل ىو الذم يقـو بتعيُت ا

كمل تتوقف احملاكالت اؼبملوكية لدعم منطقة اعبزيرة كضبايتها من الغزاة اؼبغوؿ، كخاصة بعد ذباكر أمالكهما، كبدأت    
احملاكالت لتحرير اؼبناطق اإلسالمية ابلتعاكف مع سكاف منطقة اعبزيرة، الذين أخذكا على عاتقهم ربرير البالد، ككانوا 

ف اؼبعلومات الضركرية كاؽبامة للمماليك، كيطلعوهنم على ربركات اؼبغوؿ العسكرية، كما سبثل الدعم اؼبملوكي ابإلغارة يقدمو 

                                           
ـ، كاف تركي األصل، أسر من بالده، كمت بيعو يف ٕٛ٘ٔىػ/ ٛ٘ٙالظاىر بيربس البندقدارم الصاغبي النجمي، حكم بعد مقتل قطز  - ٜٗ

 الًتقي يف اؼبناصب ، إىل أف سبكن من حكم مصر، كتلقب ابؼبلك الظاىر، كاستمر دمشق، كاشًتاه الصاحل قبم الدين أيوب، كاستمر بيربس يف
سنة كشهرين.)أيب شامة: الذيل على الركضتُت، تصحيح: دمحم زاىد بن حسن  ٚٔـ، ككانت مدة حكمو ٕٙٚٔىػ/ ٙٚٙحاكمان حىت مات 

يمن حج من اػبلفاء كاؼبلوؾ، ربقيق: صباؿ الدين الشياؿ، ؛ اؼبقريزم: الذىب اؼبسبوؾ فٕٓٔـ، صٜٗٚٔ، دار اعبيل، بَتكت، ٕالكوثرم، ط
، ابن تغرم بردم: مورد اللطافة يف من كيل السلطة كاػبالفة، ربقيق: نبيل دمحم ٚٔٔ -٘ٔٔـ، صٕٓٓٓ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ٔط

 (.ٖٖـ، صٜٜٚٔعبد العزيز أضبد، دار الكتب اؼبصرية ، القاىرة، 
 .ٖٜٗ -ٕٜٗريخ ـبتصر الدكؿ، صابن العربم: ات - ٓ٘
، عباس العزاكم: اؼبرجع ٜٙٗ -ٜ٘ٗ؛ ابن العربم: اؼبصدر السابق، صٖٚٗابن الفوطي: اغبوادث اعبامعة كالتجارب النافعة، ص  - ٔ٘

 .ٖٕٗ -ٕٕٗالسابق، ص
 .ٜٕٖ -ٕٖٛ، رشيد الدين اؽبمذاين: جامع التواريخ، صٖٛٗ -ٖٚٗابن الفوطي: اؼبصدر السابق، ص - ٕ٘
 . ٜٚجعفر حسُت خصباؾ: العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت، ص - ٖ٘
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على اؼبغوؿ بقوات نظامية كغَت نظامية على مواقع اؼبغوؿ يف اعبزيرة، كعلى اإلمارات اؼبتعاكنة معهم كال سيما إمارة ماردين 
 .  (ٗ٘)األرتقية

 لغزو ادلغويل على أوضاع ماردين وادلوصل االجتماعية والفكرية: خامساً: أتثري ا
 على الصعيد االجتماعي: -أوالً 
إف الكثَت من تنظيمات منطقة اعبزيرة كالعراؽ اإلدارية كاالقتصادية كأحواؽبا االجتماعية يف ظل اإليلخانيُت مل زبضع     

يها فكأف البالد فقدت اػبليفة العباسي ككزرائو، لكنها لتغيَتات مفاجئة كعميقة، بل إف االستمرارية ظلت كاضحة ف
، مث  احتفظت ابلكثَت من نظمهم ككظائفهم اإلدارية كصارت جزء من امرباطورية عظيمة يرأسها اػباقاف األعظم يف قراقوـر

 .    (ٙ٘)، كبدأ يغلب على إيلخاانت إيراف مع الوقت الطابع اإلسالمي(٘٘)اإليلخاف يف مدينيت تربيز كالسلطانية
كمن أىم التغيَتات اليت حدثت على إثر الغزك اؼبغويل للمنطقة كسقوط اػبالفة العباسية، أف انتهى أمر اػبليفة بقتلو، ككاف  

كأصبح  اػبليفة على رأس اؽبـر االجتماعي، كحصل تغيَت يف ذلك فأصبحت السيطرة للسلطاف اؼبغويل بدالن من اػبليفة
اليت تسيطر على اغبكم، كؽبا ميزة على غَتىا من طوائف اجملتمع، كأصبحت الفئات اؼبغولية األمراء اؼبغوؿ فئة صغَتة ىي 

، كبقيت اؼبوصل (ٚ٘)من اغبكاـ كاألمراء كالعسكريُت ىي الفئات اؼبميزة، إضافة إىل العلماء كرجاؿ الدين كالتجار كاألغنياء
 .(ٛ٘)كتشتتوا يف البالد يف يد األقول فاألقول، بعد أف ىدـ أكثر من نصفها، كذىب أىلها،

كما كاف من نتائج الغزك اؼبغويل أف ربطم األساس الذم تقـو عليو الدكلة، كىو األساس الديٍت، أك الرابطة الدينية،      
حيث ألغى اؼبغوؿ األساس الديٍت للدكلة، كجعل األدايف كمن ضمنها الوثنية طوائف متساكية اغبقوؽ أماـ السلطاف 

ـ، حيث عادت األمور كما كانت يف السابق، كما سبتع ٜٕٗٔىػ/ ٜٗٙكنوابو، كاستمر اغباؿ حىت ؾبيء غازاف 
، كخَت (ٜ٘)اؼبسيحيوف خالؿ حكم اؼبغوؿ بتسامح شديد يف بغداد ككاف ىوالكو كابنو أابقا كحفيده أرغوف يعطفوف عليهم

َت اظبو مثاؿ على ذلك ما ذكره ابن العربم عندما ربدث عن ؿباصرة اؼبغوؿ للموصل أنو كاف على رأس اعبيش اؼبغويل أم

                                           
 .ٕٔٔ -ٓٔٔعالء قداكم: اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية، ص - ٗ٘
سنوات يف بنائها حىت  ٓٔىػ كاستمر ٗٓٚالسلطانية: بناىا أكعبايتو على بعد طبسة فراسخ من زقباف، كتسعة من أهبر، يف سنة ) - ٘٘

 (.ٚٚٗالعمائر كاؼبدارس، كاؼبساجد كاغبمامات كاألسواؼ.)عباس إقباؿ: اتريخ إيراف، ص ىػ(، كبنيت فيها الكثَت منٖٔٚ
 جعفر حسُت خصباؾ: العراؽ، مقدمة اؼبؤلف. - ٙ٘
 -ٖٔٛـ، صٜٛٚٔعبده ايسُت: العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت، رسالة دكتوراة، كلية اللغة العربية، جامعة األزىر، القاىرة،  - ٚ٘

ٖٖٛ. 
ُت بن خَت هللا اػبطيب العمرم: منية األدابء يف اتريخ اؼبوصل اغبدابء، ربقيق: سعيد الديوه جي، مطبعة اؽبدؼ، اؼبوصل، ايس - ٛ٘

 .ٜٙـ، صٜ٘٘ٔ
 ٚٚجعفر حسُت خصباؾ: العراؽ يف عهد اؼبغوؿ اإليلخانيُت، ص - ٜ٘
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، (ٓٙ)ظبدغو كىو ؿبب للنصارل، إضافة إىل حرص أابقا على حضور أعياد النصارل، كإظهاره اإلحساف كالشفقة عليهم
كيف عهد أابقا كيل اؼبوصل نصراين اظبو مسعود من قرل أربيل اظبها برقوطا،  بينما عزؿ كايل اؼبوصل اؼبسلم رضي الدين 

، كما لعب اؼبسيحيوف يف ماردين دكران كبَتان يف سقوط ىذه اؼبدينة اغبصينة (ٔٙ)ط البااب، كعُت معو شحنة مغويل اظبو أمشو 
، كقد تغَت اغباؿ يف عهد اػباانت اؼبغوؿ اؼبسلمُت كغازاف خاف الذم مشل برعايتو العلماء (ٕٙ)ـ ٕٓٙٔىػ/ ٜ٘ٙبيد التًت 

ق اؼبواطن الصاحل فمنع شرب اػبمور ، كيف ؾباؿ اإلصالح االجتماعي سعى غازاف ػبل(ٖٙ)اؼبسلمُت من السنة كالشيعة
 . (ٗٙ)كاؼبيسر كاإلقمار ابلراب

كديكن القوؿ أيضان أف اغبالة األمنية يف اؼبنطقة كانت مستقرة نوعان ما خالؿ حكم اإليلخانيُت، كإف حوادث الشغب مل    
شاط االقتصادم إىل البالد، تكن مهددة للحكومة اؼبركزية سواء يف العراؽ العريب أك اؼبوصل، كلعل ىذا يفسر عودة الن

 .(٘ٙ)كانتعاش بغداد كالبصرة كاؼبوصل ككانت أىم مراكز التجارة فيو
 اثنياً: على الصعيد الثقايف والفكري: 

رغم أف حقبة الغزك اؼبغويل تعترب من اغبقب اؼبؤؼبة يف بالد فارس كالعراؽ كآسيا الصغرل، فإهنا يف الوقت نفسو          
ؼبهمة يف إنتاج اتريخ العلم كالفلسفة كاألدب يف فارس، فقد حاكؿ اؼبغوؿ بعد استقرارىم يف فارس تعترب من الفًتات ا

، ففي البداية ترؾ (ٙٙ)كحاكلوا أف يهيئوا اؼبناخ اغبضارم ألىل إيراف ليظهركا إبداعاهتم مرة أخرل كيعودكف لسابق عهدىم
حيث ارتكب اؼبغوؿ ؾبازر كبَتة، من قتل كإحراؽ للبشر، كما الغزك اؼبغويل للعامل اإلسالمي أثره على اعبانب الثقايف، 

، ذلك ألهنم  كانوا شعوب بدائية مل يكن مهها سول الغزك كاالنتصار، كمل (ٚٙ)عملوا على زبريب مراكز العلم، كقتل العلماء
أف اتبع العلماء  يكن مههم احملافظة على تراث الشعوب اليت خضعت ؽبم، فكسدت العلـو تقريبان يف عهدىم، مث ما لبث

، كعلم الفلك كالطب  نشاطهم الثقايف، بعد استقرار اؼبغوؿ يف اؼبنطقة، كأخذ العلماء ديارسوف دكرىم، كنشطت بعض العلـو

                                           
 .٘ٓ٘، ٜ٘ٗابن العربم: اتريخ ـبتصر ، ص - ٓٙ
 .ٜٔٔعفر حسُت خصباؾ: اؼبرجع السابق، ص، جٖٔٙابن الفوطي: اغبوادث، ص - ٔٙ
 .ٖٛٗعماد الدين خليل: اإلمارات األرتقية، ص - ٕٙ
 .ٕٗٔرشيد الدين اؽبمذاين: اتريخ غازاف، ترصبة: فؤاد الصياد، القاىرة،  ص - ٖٙ
 .ٕٛٔدمحم صاحل داكد القزاز: اغبياة السياسية يف العراؽ، ص - ٗٙ
 .ٚٛ -ٙٛجعفر حسُت خصباؾ: اؼبرجع السابق، ص - ٘ٙ
 -ٕ٘٘ٔىػ/ ٕٚٚٔ -ٖ٘ٙإظباعيل عبد الرضبن الدكاريب : إسالـ اؼبغوؿ كأثره العسكرم كالسياسي كاغبضارم يف قاريت آسيا كأكركاب   - ٙٙ

 .ٖٖٓـ، صٕٕٔٓـ، رسالة دكتوراه، جامعة أـ درماف، ٛ٘ٛٔ
ـ، ٕٚٓٓ، اؼبركز القومي للًتصبة، القاىرة، ٍٔت، طعطا ملك اعبويٍت: اتريخ فاتح العامل جهانكشام، ربقيق: دمحم عبد الوىاب القزكي - ٚٙ

 .ٕٚمقدمة القزكيٍت، ص
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، حيث لقي العلماء (ٛٙ)كالتاريخ، حيث ظهر العديد من العلماء تقربوا من سالطُت اؼبغوؿ، كدكنوا أحداث التاريخ اؼبغويل
. كمن (ٜٙ)ل ىوالكو، الذم عرؼ عنو حبو للعلماء كالفضالء، كإحسانو إليهم، كإجزالو العطااي عليهمتقدير كاىتماـ من قب

أمثلة ىؤالء العلماء نصَت الدين الطوسي الذم درس يف اؼبوصل على يد كماؿ الدين بن يونس اؼبوصلي، كاعترب الساعد 
، (ٓٚ)لماء اعبزيرة إليو كدعاىم إىل العمل يف مرصدهاألدين ؽبوالكو كىو من بٌت لو مرصد مراغة، كقرب ىذا عددان من ع

، كما اىتم السلطاف اؼبغويل أضبد تكودار (ٔٚ)ككاف ربت حكمو صبيع األكقاؼ يف صبيع البالد اليت ربت حكم اؼبغوؿ
إبصالح أمور أكقاؼ اؼبسلمُت من اؼبساجد كاؼبدارس كاؼبشاىد، كاىتم ابغبج كذبهيز كفود اغبجيج كأتسيس سبيلها، 

عطى اغبرية كاألماف للتجار ليسافركا على أحسن قواعدىم كحـر على عساكر األطراؼ التعرض ؽبم يف مصادرىم كأ
، كعندما راسل السلطاف اؼبغويل أضبد تكودار اؼبماليك يف مصر من أجل مفاكضتهم، كاف من بُت الوفود اليت (ٕٚ)كمواردىم

(، كزير صاحب ماردين، ككاف ٖٚاؼبعركؼ اببن التييت)توجهت من طرؼ اؼبغوؿ الصاحب مشس الدين بن شرؼ الدين 
ابن التييت فاضالن مشاركان يف علـو النحو كاللغة كالفقو، كقد ركل عنو عدد من العلماء، لكنو مل ينج كغَته من كزراء بٍت 

 . (ٗٚ)أرتق من التنكيل كاالضطهاد
على دكر العلم، كشيد مرصدان فلكيان، كمدرسة العلـو كما ازداد النشاط العلمي يف عهد غازاف، كأكقف أمواالن كبَتة        

الدنيوية كاليت انلت تقدير كبَت منو كمن ؿبيب العلم بسبب فائدهتا الكبَتة، كما قرر إنشاء دكر يف كل من بغداد ك اؼبوصل 
ة كاؼبعرفة كشغفو يف ، كاشتهر غازاف حببو للثقاف(٘ٚ)كتربيز كاغبلة أظباىا دكر السيادة كالغرض منها االىتماـ أبىل البيت

، كما حظيت اؼبوصل يف عهد كاليها فخر الدكلة أبو (ٙٚ)التاريخ، كإتقانو عدة لغات، كعنايتو ابلفنوف كالصناعات اليدكية

                                           
 .ٕٛٓنرجس كدرك: موقف اؼبغوؿ اإليلخانيُت، ص - ٛٙ
 .ٖٖ٘ابن الفوطي: اغبوادث، ص - ٜٙ
 .ٜٛٔعالء قداكم: اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية، ص - ٓٚ
 .ٓٓ٘ابن العربم: اتريخ ـبتصر، ص - ٔٚ
 .ٛٓ٘ص ابن العربم: اؼبصدر نفسو، - ٕٚ
، اؼبعركؼ اببن ابن التييت: ِإظْبَاِعيل ْبن أيب سعد َأضْبَد ْبن علّي، الصاحب، العامل، شرؼ الّدين، أبو الفداء الشَّْيبايّن، اآلِمدّم، اغبنبليّ  - ٖٚ

سة كاغبشمة، صبع اترخيان آلمد التِّييّت، صْدُر، فاضل صاحب أدٍب كفنوف كمعرفة ابغبديث كالّتاريخ كاألاّيـ كالشِّعر، مع الدين كالعقل كالراي
ـ كماردين. كترسل عن صاحب ماردين ِإىَل الّديواف اْلَعزِيز كظبع ابلقاىرة مع كلده مشس الدين من أيب اغبسن ابن اؼبقَت كابن اعبميزم كظبع ابلشا

بعنا كسبعُت سنة.)الذىيب: اتريخ ىػ كظبع من كردية كصباعة بدمشق، ركل عنو الدمياطي كابنو يوسف، كعاش أر ٖٚٙتويف يف رجب دباردين 
 (ٜٕ٘، ص٘ٔـ، جٖٕٓٓ، دار الغرب اإلسالمي، ٔاإلسالـ، ربقيق: بشار عواد معركؼ، ط

 .ٕٔٗ -ٔٔٗعماد الدين خليل: اإلمارات األرتقية، ص - ٗٚ
 .ٜٓٔعالء قداكم: اؼبوصل كاعبزيرة الفراتية، ص - ٘ٚ
 .ٖٖٚإظباعيل عبد الرضبن الدكرايب: إسالـ اؼبغوؿ، ص - ٙٚ
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دمحم عيسى بن ىبة هللا النصراين ابالىتماـ ابلعلماء، فقد توىل حكم اؼبوصل يف عهد غازاف، كقد قصده الشعراء كالعلماء 
إليهم كأنعم عليهم، كمدحو اؼبوىل العامل النقيب صفي الدين دمحم بن علي، اؼبعركؼ اببن الطقطقي  كاألدابء، فأحسن

 .(ٚٚ)كصنف ألجلو كتاابن يف التاريخ
كما ربدث ابن بطوطة عن مدينيت اؼبوصل ماردين يف تلك الفًتة، كذلك أثناء زايرتو ؽبذه اؼبناطق، حيث كصف        

د كاغبمامات كاألسواؽ، كاؼبارستاانت، إضافة إىل اؼبباين الدينية كمشهد النيب جرجيس، اؼبوصل ككيف ربتوم على اؼبساج
إضافة إىل األربطة كاؼبقاصر، كما كصف ماردين أيضان كربدث عن حاكمها آنذاؾ اؼبلك الصاحل بن اؼبلك اؼبنصور، ككيف  

العطااي، كما قصده أبو عبيد اهللا دمحم بن  كانت اغبركة الفكرية يف عهده حيث قصده الشعراء كالفقراء، ككاف جيزؿ ؽبم
الصدقات كاؼبدارس كالزكااي إلطعاـ الطعاـ، كلو  ، كلو جابر األندلسي اؼبركم الكفيف مادحان، فأعطاه عشرين ألف درىم

لعلماء العصر صباؿ الدين السنجاكم، كقرأ دبدينة تربيز، كأدرؾ ا كزير كبَت القدر، كىو اإلماـ العامل كحيد الدىر كفريد
، كىو ينتسب إىل الشيخ الويل فتح اؼبوصلي، كىذا القاضي (ٛٚ)برىاف الدين اؼبوصلي الكبار، كقاضي قضاتو اإلماـ الكامل

. كيف ىذا داللة كبَتة على استمرار اغبالة اغبضارية يف تلك الفًتة، كعدـ تدخل اؼبغوؿ (ٜٚ)كالفضل من أىل الدين كالورع
 هبم.

 اخلامتة:
تقدـ أنو ابالجتياح اؼبغويل للعامل اإلسالمي كخصوصان منطقة اعبزيرة، تقاربت مواقف ىاتُت اؼبدينتُت فنجد  نستنتج فبا     

أهنما خضعتا للمغوؿ بطريقة سلمية، كردبا يعود ذلك ألف ىذه اؼبناطق كانت من أكائل اؼبدف اليت كصلها اؼبغوؿ يف تلك 
أف الدكلة اؼبملوكية آنذاؾ كانت مهتمة ابحملافظة على مصر كالشاـ  اؼبنطقة" اعبزيرة"، فلم تستوعب ىذا الغزك، كخاصة

مركز ذبمع اؼبماليك، كما قبد أف بدر الدين لؤلؤ قد ازبذ موقفان متذبذابن يف مواقفو فتارة يقف إىل جانب اػبالفة العباسية، 
، كردبا تغَتت ىذه السياسة نوعان ما كاترة يقف إىل جانب اؼبغوؿ، كيقدـ ؽبم العوف حىت حيصل على االمتيازات من اؼبغوؿ

مع أكالده الذين رأكا يف انتصار اؼبماليك كظهورىم كقوة كربل قهرت أسطورة اؼبغوؿ دافعان للوقوؼ يف كجو اؼبغوؿ، لكنها  
كانت دكف جدكل، كخاصة أف منطقة اعبزيرة كانت أقرب للسيطرة اؼبغولية  كاإلمدادات العسكرية قياسان دبدف الشاـ، أما 
إمارة ماردين فكاف ابستطاعتها الصمود كاؼبقاكمة بشكل أكرب ؼبا ؽبا من ميزات كقلعتها الصعبة اؼبناؿ كاليت كانت عصية 
على أم غازم، كأيضان للخربة العسكرية اؼبتوارثة ألمراء ماردين على مدل سنوات كبَتة، لكنها آثرت اػبضوع للمغوؿ ردبا 

                                           
، ، ٖقسم  ٗابن الفوطي: تلخيص ؾبمع اآلداب يف معجم األلقاب، ربيق: مصطفى جواد، كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، القاىرة، ج - ٚٚ
 .ٕٚٚص
ْوصلّي، الشَّْيخ برىاف الدين الزاىد، ُكلد سنة  - ٛٚ

َ
ىجرم ٚٚ٘برىاف الدين اؼبوصلي: َعْبد الرَّضْبَن بن ؿُبَمَّد بن رستم، أَبُو القاسم اؼب

ا، قانعان.)الذىيب: اتريخ اإلسالـ، ا عابدن ْوِصل، فاضالن يِف فنوٍف من الِعلم، منقبضنا عن الناس زاىدن
َ
 (ٕٚٚ، صٗٔج ابلعمادية، من أعماؿ اؼب

 . ٕٕ٘ـ، صٕٚٓٓ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٗرحلة ابن بطوطة، ربقيق: طالؿ حرب، ط - ٜٚ
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 حكم منطقتهم، خاصة أف اؼبغوؿ عبارة عن غزاة عابركف سيكتفوف ابألمراء رغبة من بعض حكامها يف أف يستمركا يف
احملليُت زعماء ؼبناطقهم على عكس اؼبماليك الذين قد حيكموف يف ىذه اؼبنطقة، كما الحظنا أف اؼبغوؿ مل يعملوا على 

 كوف اؼبغوؿ مل يكونوا أصحاب حضارة.  تغيَت ثقافة اجملتمع أك التأثَت يف حضارتو، بل على العكس أتثركا بثقافة اؼبغلوبُت،  
 قائمة ادلصادر وادلراجع:

 أواًل: ادلصادر:
 ، ربقيق: خَتم سعيد، اؼبكتبة التوفيقية، القاىرة، د.ت.الكامل يف التاريخابن األثَت:  -
 تب اغبديثة، القاىرة، د.ت. ، ربقيق: عبد القادر أضبد طليمات، دار الكالتاريخ الباىر يف الدولة األاتبكية ابدلوصل..............:  -
 ـ.ٜٗٚٔ، دار اعبيل، بَتكت، ٕ، تصحيح: دمحم زاىد بن حسن الكوثرم، طالذيل على الروضتنيأيب شامة:  -
 ـ.ٕٚٓٓ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٗ، ربقيق: طالؿ حرب، طرحلة ابن بطوطةابن بطوطة:  -
 ـ.ٜٜٚٔقيق: نبيل دمحم عبد العزيز أضبد، دار الكتب اؼبصرية ، القاىرة، ، ربمورد اللطافة يف من ويل السلطة واخلالفةابن تغرم بردم:  -
 ـ.ٖٕٔٓ، دار الفارايب، بَتكت، ٔ" اتريخ اؼبغوؿ من كتاب العرب"، ربقيق: أضبد عمراين، طاخلرب عن دولة الترتابن خلدكف:  -
 ـ.ٜ٘ٛٔؤسسة الرسالة، بَتكت، ، مٔ، ربقيق: بشار عواد معركؼ، ؿبي ىالؿ السرحاف، طسري أعالم النبالءالذىيب:  -
 ـ.ٖٕٓٓ، دار الغرب اإلسالمي، ٔ.........: ربقيق: بشار عواد معركؼ، ط -
، ترصبة: دمحم صادؽ ٔ، جٕ، اإليلخانيوف اتريخ ىوالكو مع مقدمة رشيد الدين"، مججامع التواريخ" اتريخ ادلغولرشيد الدين اؽبمذاين:  -

 اد القومي، اعبمهورية العربية اؼبتحدة، القسم اعبنويب، دار إحياء الكتب العربية.نشأت، فؤاد الصياد، كزارة الثقافة كاإلرش
 ، ربقيق: أمَت مهنا، دار اؼبعرفة، بَتكت.ادللل والنحلالشهرستاين:  -
 .ـٖٜٛٔ، صححو: األب أنطواف صاغباين اليسوعي، دار الرائد اللبناين، بَتكتاتريخ خمتصر الدول ابن العربم: -
ـ، ٕٚٓٓ، اؼبركز القومي للًتصبة، القاىرة، ٔ، ربقيق: دمحم عبد الوىاب القزكيٍت، طاتريخ فاتح العامل جهانكشاي: عطا ملك اعبويٍت -

 مقدمة القزكيٍت.
 ، مكتبة اؼبتنيب، القاىرة، د.ت.ادلختصر يف أخبار البشرأبو الفدا:  -
 ، دار اؼبعارؼ، القاىرة، د.تٔربقيق: دمحم زينهم عزب، ط..........:  -
 ىجرم.ٖٔ٘ٔ، اؼبكتبة العربية، بغداد،احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف ادلائة السابعةلفوطي: ابن ا -
 ، ربيق: مصطفى جواد، كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، القاىرة.تلخيص جممع اآلداب يف معجم األلقاب..............:  -
 .خَتم سعيد، اؼبكتبة التوفيقية، القاىرة، د.ت، ربقيق: عماد زنكي الباركدم، البداية والنهاية ابن كثَت: -
 . ـٕٓٓٓ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ٔ، ربقيق: صباؿ الدين الشياؿ، طالذىب ادلسبوك يف من حج من اخللفاء وادللوكاؼبقريزم:  -
 ـ.ٕٗٓٓ، ربقيق: إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت، هناية األرب يف فنون األدبالنويرم:  -
، ربقيق: حسنُت دمحم ربيع، سعيد عاشور، دار الكتب كالواثئق القومية، اؼبطبعة األمَتية، مفرج الكروب يف أخبار بين أيوبابن كاصل:  -

 ـ.ٜٚ٘ٔمصر، 
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 ـ.ٜٜٚٔ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، معجم البلدان ايقوت اغبموم: -
 ـ.ٕٜٜٔمي، القاىرة، ، دار الكتاب اإلسالٕ، طذيل مرآة الزماناليونيٍت:  -

 اثنيًا: ادلراجع:
 ـ.ٜٜٗٔ، دار الفكر اللبناين، بَتكت، ٔ، طحروب ادلغولأضبد حطيط:  -
 ـ.ٜٛٙٔ، مطبعة العاين، بغداد، ٔ، طالعراق يف عهد ادلغول اإليلخانينيجعفر حسُت خصباؾ:  -
 ـ.ٕٕٓٓ، أنقرة، ، كلية اإلؽبياتمدينة ماردين من الفتح اإلسالمي حىت العصر العثماينحسُت علي:  -
 ـ.ٕٜٛٔ، اجملمع العلمي العراقي، بغداد ٔ، طاتريخ ادلوصلسعيد الديوه جي:  -
 ـ.ٜٜٛٔ، ترصبة: دمحم عالء الدين منصور، دار الثقافة، القاىرة، اتريخ إيران بعد اإلسالمعباس إقباؿ:  -
 ـ.ٖٜ٘ٔ، مطبعة بغداد، اتريخ العراق بني احتاللنيعباس العزاكم:  -
 ـ.ٕٗٔٓ، دار غيداء للنشر، ٔ، طادلوصل واجلزيرة الفراتية يف عهد دولة ادلغول اإليلخانيةاكم: عالء ؿبمود قد -
 .ٜٓٛٔ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ٔط اإلمارات األرتقية يف اجلزيرة والشام،عماد الدين خليل:  -
 ـ.ٜٚٛٔق كالدراسات، قطر، " أسرة ىوالكو"، منشورات مركز الواثئالشرق اإلسالمي يف عهد اإليلخانينيفؤاد الصياد:  -
 ،ٜٓٛٔ، دار النهضة العربية، بَتكت، ادلغول يف التاريخ: ......... -
 ـ.ٜٓٚٔ، مطبعة القضاء، النجف، احلياة السياسية يف العراق يف عهد السيطرة ادلغوليةدمحم صاحل داكد القزاز:  -
، دار غيداء، عماف، ٔىػ(، طٖٚٚ -ٙ٘ٙالسيطرة اؼبغولية  )عهد دراسات يف اتريخ العراق يف العهد اإليلخايندمحم مفيد آؿ ايسُت:  -

 .ـٕٓٔٓ
، ربقيق: سعيد الديوه جي، مطبعة اؽبدؼ، اؼبوصل، منية األدابء يف اتريخ ادلوصل احلدابءايسُت بن خَت هللا اػبطيب العمرم:  -

 ـ.ٜ٘٘ٔ
 اثلثًا: ادلقاالت:

" من كتاب الدكلة النورية بُت  ورىم يف التصدي للهجمات الصليبيةالزنكية يف عهد نور الدين ود ٘  العالقات األرتقيةنرجس كدرك:  -
 ـ.ٕٕٔٓ، منشورات نور حوراف، دمشق، شباط ٔالتكوين كالنهوض"، ط

 رابعاً: الرسائل واألطاريح اجلامعية:
ىػ/ ٕٚٚٔ -ٖ٘ٙ -إسالم ادلغول وأثره العسكري والسياسي واحلضاري يف قاريت آسيا وأورواب (إظباعيل عبد الرضبن الدكرايب:  -

 ـ.ٕٕٔٓـ، رسالة دكتوراه، جامعة أـ درماف، دار اؼبنظومة، ٛ٘ٛٔ -ٕ٘٘ٔ
 ـ.ٜٛٚٔ، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة األزىر، العراق يف عهد ادلغول اإليلخانينيعبده ايسُت:  -
 -ٖٙٙ إىل هناية حكم أيب سعيد هبادر خان موقف ادلغول اإليلخانيني من العقائد وادلذاىب الدينية من وفاة ىوالكونرجس كدرك:  -

 .ـٜٕٓٓـ، رسالة ماجستَت، جامعة عُت مشس، القاىرة، ٖٖ٘ٔ -ٕ٘ٙٔىػ/ ٖٙٚ


