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 م8335-8558هـ/ 736-656واسط في العصر المغولي )اإليمخاني( 
 ()دراسة في أحوالها السياسية واإلدارية

 محمد ضايع حسون. د.أ    فالح محمود خضر. د.م.أ
 امعة بابل/كمية التربية األساسيةج

 المقدمة
م مـن احووارـر احبرةيـة امسـ مية احمهمـة رـخ تـاريق احبـراق  إذ كـان حهـا دور 77<هـ/8?كانت مدينة واسط منذ تأسيسها عام 

رات أثـرا  ةارز رخ أوداث احبراق احسياسية واالجتماعية خ ل احبصـر احبةاسـخ  وان حمو ـا واسـط ونموهـا احسـريا ومـا  ـهد  مـن تطـو 
واروا  رخ اكتساةها هذ  األهمية وةروز دورها احسياسخ واحوراري ة كل ربال  رواسـط إوـدم مـدن احبـراق احتـخ اوتأظـت ةأهميتهـا 
وتى أواخر احبصر احمغوحخ  إذ كانت ت رف على أدارة منطقة واسبة ترم عدد مـن احمـدن واحقـرم  و ـد سـاعدها مو بهـا احجغرارـخ 

 . رخ مبظم األوداث احسياسية رخ احبراق طيلة هذا احبصر على احم اركة احأباحة
وعلى احـرمم مـن أهميـة مورـوع احةوـث  ال نجـد وسـب علمنـا أيـة دراسـة منهجيـة متخصصـة تتنـاول ةاحةوـث احتـاريق احسياسـخ 

 . وامداري حمدينة واسط رخ رترة االوت ل احمغوحخ
تـاريق احبـراق ةصـورة عامـة  وحـم تأـرد دراسـة خاصـة عـن تـواريق احمـدن رمبظم احدراسات احتخ تناوحت احأترة احمغوحيـة  ـد ةوثـت 

 . رخ احبراق ومنها مدينة واسط  حذا جاء هدف احدراسة منوصرا  رخ ةوث أووال هذ  احمدينة احسياسية وتنظيماتها امدارية
تطلـب منـا جهـدا  رـخ جمبهـا  واجهت احةوث عدة صـبوةات أملةهـا تبلـق ةقلـة احمبلومـات ونـدرتها رـخ احمصـادر احتاريخيـة  ممـا

 . وتوليلها ةاحرجوع إحى مصادر كثيرة ومتنوعة حدراسة دورها احسياسخ وامداري رخ هذ  احوقةة
م ثـم ?>89هــ/=>= سمت احدراسة إحى مةوثين تناول احمةوث األول منها االوت ل احمغوحخ حلبراق وسيطرته علـى ةغـداد عـام 

 . يطرة احمغوحيةدراسة أووال واسط احسياسية رخ ظل احس
أمـا احمةوـث احثـانخ رأنـه عنـى ةدراسـة إدارة احمغـول حمدينـة واســط ترـمن أهـم احتقسـيمات امداريـة احتاةبـة حهـا  وطةيبـة وظــا ف 

 . تلك امدارة احمدنية واحبسكرية واحماحية واحدينية واحمتمثلة ةاح ونة واحصدر واحناظر واحم رف واحقراء واحنقاةة
خ اعتمد عليها احةوـث رأنهـا كثيـرة  وامتـازت ةتكـرار أملـب مبلوماتهـا  كمـا إنهـا ركـزت علـى أوـوال احدوحـة أما أهم احمصادر احت

داريـة ومـن أهـم تلـك احمصـادر . اميلخانية واحس طين احمغول  وحم تبط ويزا  خاصا  حما جـرم رـخ مـدن احبـراق مـن أوـداث سياسـية وا 
م  احــذي عاصــر ةدايــة احغــزو احمغــوحخ  وأمــدنا ةمبلومــات عــن ظهــور احمغــول 89:9هـــ/7:=)احكامــل رــخ احتــاريق   ألةــن األثيــر )ت

ومــزوهم احم ــرق امســ مخ ثــم ةــدايات هجــومهم علــى احبــراق  ررــ   عــن مبلومــات تتبلــق ةــأووال احبــراق احبامــة  وكتــاب )تــاريق 
راسـة األورـاع احسياسـية رـخ احبـراق م  رإنه ررد احةوث ةمبلومات  يمـة أرادتنـا رـخ د=?89هـ/>?=مختصر احدول  الةن احبةري )ت

م  مـن أهـم احمصـادر حدراسـة تـاريق احمغـول تنــاول ?8:8هــ/?8<عامـة ومدينـة واسـط خاصـة  ويبـد كتـاب ر ـيد احـدين احهمـدانخ )ت
 . تاريخهم احسياسخ وسيطرتهم على ةغداد وةقية مدنه وتنظيم إدارة احة د

م  واحمبنون )مجما :8:9هـ/:9<هذ  احمدة مصنف اةن احأوطخ )تومن احمصادر األخر احتخ كان حها أهمية رخ تاريق  
نل اةـن احأـوطخ مبلومـات مهمـة عـن  اآلداب رخ مبجم األحقاب  وهو كتاب رخ تـراجم احرجـال مرتةـا  وسـب احوـروف احهجا يـة وريـه دو 

رهـــا مـــن اح خصـــيات امداريـــة م  ّرـــمنه تـــراجم وكـــام احدوحـــة اميلخانيـــة ومي?>89هــــ/=>=أهـــم األوـــداث منـــذ اوـــت ل ةغـــداد عـــام )
واحأكرية  وكتاب )احووادث احجامبة واحتجارب احناربة رخ أعيان احما ة احساةبة   حمؤحف مجهول وينسـب ألةـن احأـوطخ وهـو يبـد مـن 
أهـم مصــادر احةوــث ريـه مبلومــات مأيــدة ومأصـلة عــن ن ــاط احمغـول احبســكري وأوــوال احبـراق احسياســية وكــذحك أوـوال مدينــة واســط 

 . ة أهم احوظا ف امدارية ما ذكر أسماء أصواب احمناصب واحوظا ف ريهاوخاص
م   وكتـاب )احةدايـة واحنهايـة رـخ 8::8هــ/9:<ألةـخ احأـداء )تومن احمصادر األخر كتـاب )احمختصـر رـخ أخةـار احة ـر   

 . م >7;8هـ/?7?م   وكتاب )احبةر وديوان احمةتدأ واحخةر  ألةن خلدون )ت9<:8هـ/ ;<<احتاريق  ألةن كثير )ت
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م  رأيـــه مبلومـــات عـــن احكثيـــر مـــن احمنـــاطق ?899هــــ/=9=ومـــن كتـــب احجغراريـــة كتـــاب )مبجـــم احةلـــدان  حيـــا وت احومـــوي )ت
عــن أوــوال احبــراق ومدنــه رــخ هــذ  احأتــرة كتــاب )توأــة  مبلومــاتامداريــة واحقــرم احتاةبــة حواســط  ومــن كتــب احــرو ت احتــخ أعطتنــا 

 . م <<:8هـ/@<<ا ب األسأار  ألةن ةطوطة )تاحنظار رخ مرا ب األمصار وعج
أما احمراجا احوديثة رمن أهمها كتاب عةاس احبزاوي )تاريق احبراق ةين اوت حين  السيما احجزء احمتخصص ةوكم احمغـول رـخ 

حويـاة احسياسـية احبراق  وكتاب احدكتور جبأر خصةاك )احبراق رـخ عهـد احمغـول اميلخـانيين   وكتاةـا احـدكتور مومـد صـاح  احقـزاز )ا
 رخ احبراق رخ احبصر احبةاسخ األخير  و)احوياة احسياسية رخ احبراق رخ عهد احسيطرة احمغوحية  وميرها من احمراجا األخر

 
 المبحث األول

 االحتالل المغولي لمعراق
 م: 8558هـ/656احتالل المغول لبغداد عام -8

ةــدأوا ةامعـــداد حوملـــة حغـــزو   :) واحقرــاء علـــى  ـــ ع االســـماعيلية  9) مــن اوـــت ل احدوحـــة احخوارزميـــة  8) ةبــد أن تمكـــن احمغـــول
احبــراق  وســةق ذحــك  يــامهم ةبــدة هجمــات اســتهدرت إ ــاعة احرعــب ةــين احنــاس واحو ــوف علــى ورــا احخ رــة احبةاســية مــن احناويــة 

 . احبسكرية
احتـــخ اســـتنجدت ةـــأمير   ;)إرةـــل م ويـــث هاجمـــت  ـــواتهم مدينـــة8998هــــ / ?8=ةـــدأت هجمـــاتهم علـــى مـــدن احبـــراق منـــذ عـــام 

هـــ/ 99=-><>وحمــا علــم احخليأــة احناصــر حــدين ا  )   =)احــذي ةــادر ةإرســال مجموعــة مــن احبســكر إحيهــا  >) احموصــل ةــدر احــدين حؤحــؤ
رةل يأمرهما ةاالنرمام إحى عساكر  رخ دا و ا>899-@<88 قـدر ثـم ةبـث إحـيهم احخليأـة  ـوة ت   <)م  ةذحك كتب إحى أمير احموصل وا 

احذي حـم ي ـتةك مـا احمغـول ةسـةب  لـة احقـوات احتـخ كانـت    ?)ةثمانما ة رجل وأصة  احمقدم على احجميا األمير مظأر احدين كوكةري
 .  @)مبه  علما  ةأن احخليأة احناصر كان  د وعد  ةإرسال ع ر  آالف رجل حمواجهتهم

صــر إحـى دعـم صــاوب إرةـل وتزويــد  ةـاحقوات اح زمــة حيـتمكن مــن إن هـذا االعتــداء حـم يــدرا احخليأـة احنا  87)ذكـر أوـد احةــاوثين
اســترجاع أرارــخ احمســلمين  حكــن احــذي أنقــذهم هــو أن احتتــر انســوةوا  ةــل ا ــتةاكهم مــا احقــوات احمجتمبــة نظــرا  حةبــدهم مــن جهــة  

 . وخورهم من تجما احجيوش عليهم من جهة أخرم
احخليأة عن تجهيـز احقـوات اح زمـة حصـد هـذ  احهجمـة احمغوحيـة احتـخ يتر  من هذا احهجوم احذي تبررت حه إرةل مدم عجز 

رةما حو حم ترجا و امت ةتنأيذ هجومها حتمكنت من اوت ل إرةل هذا رخ احو ت احذي كانت ريه احخ رة تتمتـا ة ـخءم مـن احقـوة  إذن 
م   ?>89-9;89هــ/ =>=-7;=ةـا  )رليس من احغريب ان يتمكن احمغـول مـن احسـيطرة علـى ةغـداد رـخ عهـد احخليأـة احمستبصـم 

صــرارهم علــى  والســيما ان احرــبف ةــدأ يــدب رــخ أوصــال احخ رــة رــخ هــذ  احمــدة  ررــ   عــن رــخامة احجــيش احــذي أعــد  احمغــول وا 
 . اوت ل ةغداد

أعقــب ذحــك مــدة مــن احهــدوء اســتمرت ع ــر ســنوات انتهــت ةهزيمــة جــ ل احــدين منكةرتــخ آخــر ســ طين احخــوارزميين رــخ عــام 
م  رأرسل احمغول ريها  وة إحى إرةل  اموا ةأعمال احنهب واحقتل إحى أن دخلوا احمدينة  رخرج إحيهم صـاوةها ومبـه  ـوة 89:7هـ/?9=

م هـاجم احمغـول 89:8هــ/@9=  ورـخ عـام  88)وصلت إحيه من احموصل  إال أنه حم يستطا إدراكهم ألن احمغول عادوا إحـى أذرةيجـان
م  صــاوب إرةــل ةبــد أن جهــز  ةقــوة مــن عنــد   إال أن 9;89-=899هـــ/7;=-:9=احمستنصــر ةــا  )انتــدب احخليأــة   89) ــهرزور

 .  :8)احتتر هرةوا منهم ثم مرض مظأر احدين ربادوا إحى ة دهم
م على مدينة إرةل ومنها توجهوا إحى احموصل رأمر احخليأة احمستنصـر ةـا  ةتجهيـز >:89هـ/::=تكرر احهجوم احمغوحخ عام 

حما علـم احمغـول عـادوا إحـى ة دهـم ورجبـت   ;8)ر واستنأار األعراب من احةوادي وجبل  يادتها إحى األمير جمال احدين   تمراحبساك
م هـاجم احمغــول إرةـل مــن جديـد رهــرب أهـل احمدينــة إحـى  لبتهــا رواصـرها احمغــول =:89هـــ/;:=  ورــخ علـم  >8)احبسـاكر إحــى ةغـداد

 .  =8)نها إال ةبد أن سلمهم أهلها األموال رغادروهاأرةبين يوما  وحم يتم رك احوصار ع
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م رخــرج عــدد مــن ســكانها إحــى احمنــاطق األخــرم و ــام زعيمهــا األميــر <:89هـــ/ >:=عــاود احمغــول مــزو مدينــة إرةــل رــخ عــام 
  ثـم توجهـوا  ?8)ةـإخراج احبسـاكر إحـى ظـاهر احةلـد مـن أجـل وراسـة احمدينـة إال أن احمغـول عـدحوا عـن دخوحهـا  <8) مس احدين ةـاتكين

علـى رأس  ـوة وتمكنـوا   97)و ـرف احـدين إ ةـال اح ـراةخ  @8)ةبد ذحك إحى ةغداد ومنهـا إحـى سـامراء  رخـرج حهـم مجاهـد احـدين احداويـدار
رأ ـتةك مبهـم جـيش احخ رـة وكانـت   98)من هزيمة احمغول  إال أنهم عـادوا رـخ أخـر احبـام مـن جديـد إحـى ةغـداد ووصـلوا إحـى خـانقين

م وعلــى أثــر ذحــك أصــدر احخليأــة >;89هـــ/:;=  ثــم وصــلت  ــوات مغوحيــة جديــدة إحــى خــانقين رــخ عــام  99)ة حصــاح  احمغــولاحمبركــ
 .  :9)أوامر  ةخروج احقوات  رتراجا احمغول على أثر ذحك
ةبـد أن م رخرجت حهم احبساكر وأهاحخ احمدينة إال أن احمغـول رجبـوا @;89هـ/<;= ن احمغول هجوما  آخر على خانقين عام 

م ?>89هــ/=>=  ويةدو أن هذ  آخر هجمة مغوحية على احبراق وتى هجمتهم احكةرم عـام  ;9) اموا ةأعمال احقتل واحنهب رخ دا و ا
 . احتخ تمخض عنها اوت حهم احبراق وسيطرتهم على احباصمة ةغداد

سـةقها جملـة مـن احمراسـ ت ةـدأت منـذ  م وحكـن هـذ  احوملـة<>89هــ/>>=ةدأ احمغول ةامعداد حوملـتهم علـى احبـراق منـذ عـام 
م مـن أجـل ?>88هــ/:>=م  وعنـدما اسـتقر هوالكـو رـخ كـيش مـرب سـمر ند راسـل احخليأـة احمستبصـم ةـا  عـام <:89هـ/>:=عام 

 احتباون مبه رد االسماعيلية حكن احخليأة حم يرسل إحيه احنجدة  ةسةب أن األمراء  د أ نبو  ةـأن مـرض هوالكـو مـن ذحـك هـو إخـ ء
  حذحك ةبث هوالكـو إحـى احخليأـة رسـاحة تهديـد حبـدم  >9)ةغداد من احجيش حيتمكنوا من احدخول إحيها دون أن يكون هناك عا ق يمنبهم

إرسال احجند إحيهم رخ و ت رـتوهم حقـ ع االسـماعيلية مـذكرا  إيـا  ةمـا وـل ةـاحخوارزميين واحسـ جقة وملـوك احدياحمـة واالتاةكـة وميـرهم 
 .  =9)ةطاعة احمغولمطاحةا  إيا  

كــان رد احخليأــة علــى هــذ  احرســاحة عنيأــا  رقــد هــدد هوالكــو ةاحقرــاء علــى احمغــول رــخ إيــران  ثــم دعــا  إحــى إتةــاع أســلوب احــود 
  وكــان يجــب علــى احخليأــة أن يــدرك انــه حــم يكــن حــه ســند وقيقــخ  ــوي يمكنــه مــن  <9)واحســ م  أمــا إذا أراد احوــرب رأنــه مســتبد حــذحك

احقوات احمغوحية احتخ استطاعت أن تتغلب على أكةـر احقـوم رـخ مـدة  ليلـة مـن احـزمن وخاصـة أن احبـاحم امسـ مخ رـخ  احصمود أمام
ذحــك احو ــت كــان يســود  احتأكــك واالنوــ ل رــ  يمكــن ان يهــب اوــد حنجدتــه  ركانــت هــذ  احرســاحة ذات نتــا   عكســية جبلــت هوالكــو 

 .  ?9)يصمم على اوت ل ةغداد
رــأننخ متوجــه إحــى ةغــداد ةجــيش ))ســاحة أخــرم إحــى احخليأــة احمستبصــم ةــا  يهــدد  ةاحمســير إحــى احبــراق ةقوحــه  أرســل هوالكــو ر 

  إزاء ذحك است ار احخليأة احمستبصم وزير  اةن احبلقمخ ةما يأبله رأ ار عليه ةإررـاء احملـك ةـاألموال واحهـدايا   @9  )كاحنمل واحجراد
ا نبـوا احخليأـة ةبـدم إرسـال تلـك احهـدايا ةوجـة ان احـوزير كـان متباونـا  مـا احتتـار وأنـه يريـد تسـليم إال أن احداويدار احصغير وأصـواةه 

 .  7:)احة د حهم  راكتأى احخليأة ةإرسال  خء  ليل من احهدايا مما أمرب هوالكو
ةبــدم احتوجـه إحــى ةغــداد احـذي نصــوه   8:) ةـل أن يتوجــه هوالكــو إحـى اوــت ل ةغــداد أخـذ رأي ةبــض احألكيــين مـنهم وســام احــدين

  إال أن إصـــرار األمـــراء حلســـيطرة علـــى ةغـــداد جبلـــه يســـتدعخ نصـــير احـــدين  9:)مةينـــا  حـــه األخطـــار احناجمـــة عـــن امســـاءة حلبةاســـيين
 .  ;:)احذي ةين أن أيا  من تلك األمور حن يودث عند توجهه إحى ةغداد  ::)احطوسخ

حخليأة ربلى احرمم من ان سلطانه احزمنـخ كـان رـبيأا  إال أن سـلطته احدينيـة ويمكن إرجاع تردد هوالكو أيرا  إحى خ يته من ا
 .  >:)كانت ما تزال  وية

 رر هوالكو أخيرا  احزوف ةاتجا  ةغداد  و د أعد خطة موكمة حمواصرتها  رأمر ةأن تتورك جيوش احميمنة إحى احموصـل عـن 
  <:)أما  وات احميسـرة رزوأهـا يكـون مـن وـدود حرسـتان   =:) من ةغداد طريق إرةل وتبةر جسر احموصل ثم تتوجه إحى احجانب احغرةخ

  أما  وات احقلب رتـوحى  يادتهـا هوالكـو وسـار ةقواتـه رـخ احتاسـا مـن احموـرم عـام  @:)وتكريت وخوزستان وتى ساول عمان  ?:)وةيان
ميـر احموصـل ةـدر احـدين حؤحـؤ احتـخ أرسـلها   وصاوب احقـوات احمغوحية إمدادات من  ةـل أ 7;)م من همدان إحى دجلة<>89هـ/ >>=

 .  8;)خورا  من احمغول
عنـــد وصـــول أخةـــار تقـــدم احمغـــول إحـــى احخليأـــة أمـــر احداويـــدار ةـــاحخروج ةبســـاكر  مـــن ةغـــداد رخـــرج احداويـــدار ونـــزل  ريةـــا  مـــن 

نــزل هنــاك رروــل عنهــا ونــزل  وعنــدما علــم أن احجــيش احمغــوحخ ةقيــادة ةــايجونوين نــزل ةاحجانــب احغرةــخ ظــن أن هوالكــو   9;)ةبقوةــة
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ةجوار ةايجور  ثم احتقى كل من احمغول و وات احداويدار رخ األنةار ودار ةينهمـا  تـال خسـر ريـه احداويـدار ونجـا هـو وعـدد  ليـل مـن 
 .  ;;)  ريما دخل احةبض اآلخر احولة واحكورة :;)عسكر  ردخل ةبرهم ةغداد

حمنهزمــــة إحـــى داخــــل ةغـــداد ونزحــــت رـــخ احجانــــب احغرةـــخ منهــــا و ـــرعوا ةرمــــخ تتةبـــت احقـــوات احمغوحيــــة ةقيـــادة ةــــايجو احقـــوات ا
  وةذحك تمكن احمغول من إواطة ةغداد من احجانةين و د سهل ذحك  =;)  أما هوالكو رنزحت  واته ةغداد من جانةها اح ر خ >;)احن اب

اتــل ةينمــا ةلــه جــيش هوالكــو وــواحخ مــا تخ أحــف أن جــيش احخ رــة رــخ ةغــداد كــان  لــي   ورــبيأا  إذ ال يتجــاوز عــدد  ع ــرة آالف مق
 .   <;)مقاتل

  ورـخ يـوم احث ثـاء  ?;) ام احمغول وال دخوحهم ةغداد ةوأر خندق وةنوا ةتراةه سور وول مويطهـا ونصـةوا احمنـاجيق واحبـرادات
ا صـر أةـراج احسـور وتـى تمكنـوا  هم متجها  نوو ةرج احبجمخ احـذي يبـداهتماماحثانخ واحب رين من احمورم ةدأ احمغول ةاحهجوم وكان 

 .  @;)أن يودثوا ثغرة ريه
ةبد أن ةدأ احمغول هجـومهم علـى ةغـداد وـاول احخليأـة احمستبصـم مراسـلة هوالكـو وأظهـر حـه احطاعـة ةبـد ان  ـبر ةبجـز  عـن 

ها أنا ذا  د حةيت طلةه رينةغـخ إن احملك  د أمر ةأن اةبث إحيه احوزير و ))مقاومة احمغول رةبث احوزير احجثاحيق إحى هوالكو يقول حه  
إن هذا اح رط وأنا على ةـاب همـدان أمـا اآلن رـنون علـى ةـاب ةغـداد و ـد ))  ررد عليه هوالكو  ا      7>  )أن يكون احملك عند كلمته

 .  8>)  ثار ةور االرطراب واحأتنة ركيف ا نا ةواود ينةغخ أن ترسل هؤالء احث ثة يبنخ احداويدار وسليمان  ا  واحوزير
علــى أثــر ر ــل مواوحــة احخليأــة األوحــى رــخ عقــد احصــل  مــا هوالكــو  ــرر إرســال صــاوب احــديوان رخــر احــدين احــدامغانخ واةــن 

  ممــا جبــل احخليأــة يرســل إحيــه اةنــه األوســط أةــو  :>)مــا احقليــل مــن احتوــف إحــى هوالكــو  إال أن األخيــر حــم يلتأــت إحيــه  9>)احــدرنوس
  ثم تواحت احورود مـن  ةـل احخ رـة رأرسـل احخليأـة اةنـه األكةـر ومبـه احـوزير إال أن  ;>)ةه هوالكو أيرا  احأرل عةد احرومن وحم يقنا 

 .  >>)مو ف هوالكو هذ  احمرة حم يختلف عن احساةق
  =>)ةبــد ر ــل جميــا احورــود احتــخ أرســلها احخليأــة إحــى هوالكــو  ــرر احخليأــة أخيــرا  االســتجاةة حطلــب هوالكــو ةإرســال ســليمان  ــا 

واحداويـدار إحيـه  إال إنهمــا عـادا إحــى احمدينـة ألخــذ أتةـاعهم مبهــم ثـم رجبـوا مــن جديـد إحــى هوالكـو علــى أسـاس أن ينظمــوا إحـى جــيش 
  ثم أمر ةقتل احداويدار وسليمان  ا  واألمير تـاج احـدين اةـن احداويـدار وأرسـل رؤوسـهم إحـى  <>)اح ام وحكن هوالكو أمر ةقتلهم جميبا  

 .  ?>)ةن ةدر احدين حؤحؤ احذي كان صديقا  حسليمان  ا  حكنه علق رؤوس احث ثة خورا  على وياتهاحملك احصاح  
علـى أثــر مقتــل احداويــدار وسـليمان  ــا  وجــد احخليأــة احمستبصـم انــه الةــد مــن احخـروج إحــى هوالكــو  رخــرج إحيـه رــخ راةــا صــأر 

  ثــم  @>)ر هوالكــو ةإ امــة احخيــام حلخليأــة وأةنا ــه وأتةاعــه ةةــاب كلــواذمومبــه أوالد  وأهلــه وث ثــة آالف مــن أكــاةر واعيــان احمدينــة رــأم
 .  7=)طلب منه احخليأة ةاحوسنى أن يطلب من احناس تسليم أسلوتهم ورب   خرج احناس استجاةة ألمر احخليأة واحقوا أسلوتهم

  و يــل أن  8=)إال مــن كــان صــغيرا   ورــخ احســاةا مــن صــأر ةــدأت أعمــال احتخريــب رــخ ةغــداد احتــخ  ــملت دار احخ رــة رلــم يــن 
 .  :=)  رخ وين ذكرت ةبض احمصادر أنها استمرت ا ل من ذحك 9=)أعمال احنهب استمرت أرةبين يوما  

وذكــر أن أعمــال احنهــب واحتخريــب انتهــت ةبــد رويــل هوالكــو مــن ةغــداد رــخ يــوم األرةبــاء احراةــا ع ــر مــن صــأر ةســةب ســوء 
 .  ;=)أن من  سكانها األماناألووال احصوية رخ احمدينة  ةبد 

اختلف احمؤرخون وول عدد احذين حقوا مصرعهم على أيدي احمغول رخ ةغـداد رـذكر اةـن احأـوطخ أن عـددهم زاد علـى ثمانما ـة 
  رـخ  ==)  ةينمـا أ ـار اةـن خلـدون إحـى أن عـددهم ةلـه أحأـا  وث ثما ـة أحـف >=)أحف ما عدا من مـات ومـن هلـك رـخ احسـراديب واآلةـار

ننا نتأق مـا مـا ذكـر  أوـد احةـاوثين <=) در عددهم احمقريزي ةوواحخ أحأخ أحف  تيلوين    ?=)  وال  ك أن هذ  احتقديرات مةاحه ريها وا 

ةــأن أســوار ةغــداد كانــت ذات مســاوة صــغيرة ال يمكــن أن ترــم احم يــين مــن احســكان  كمــا أن عــددا  كةيــرا  مــنهم نجــا ةبــد ســماعهم 
 . عودة االزدهار إحى احمدينة ةبد رترةةا تراب احمغول  رر   عن 

وي وظ أن املب احذين نجوا مـن هـذ  احمـذاة  هـم أهـل احذمـة مـن احنصـارم واحيهـود ومـن احتجـأ إحـيهم وكـذحك مـن اوتمـى ةـدار 
 .  @=)احوزير مؤيد احدين ةن احبلقمخ وةبض احتجار احذين وصلوا على األمان مقاةل أموال دربوها إحى احمغول
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ر هوالكو ةقتل احخليأة احمستبصم ةا  رخ يوم األرةباء راةا ع ر من صـأر  ثـم  تـل أةنا ـه وعـدد مـن أرـراد األسـرة ةبد ذحك أم
 .  7<)احبةاسية  وةهذا أصة  احبراق خاربا  ح وت ل احمغوحخ

 
 واسط في ظل السيطرة المغولية:  -5

رــطرةة ةســةب احوصــار احــذي رررــته احســلطة احمغوحيــة إن طةيبــة األورــاع احسياســية رــخ احبــراق ومنهــا مدينــة واســط كانــت م
  كمـــا نـــزح أهـــاحخ هـــاتين احمـــدينتين إحـــى منطقـــة  8<)علـــى مدينـــة ةغـــداد  رتســـلل عـــدد مـــن األهـــاحخ هـــارةين إحـــى مدينـــة احولـــة واحكورـــة

ا م  تل ونهب رخ احمنـاطق ما أوالدهم وأمواحهم خورا  من احمغول  السيما ةبد سماعهم ةما ارتكةو  من أعمال وو ية وجر   9<)احةطا  
 .  :<)احتخ اجتاووها  وحم يةق رخ احمدن إال عدد  ليل من احسكان

وخ ل احوصار احمغوحخ على مدينة ةغداد  أرسل أهاحخ احولة وردا  إحـى هوالكـو يلتمسـون منـه أن يبـين علـيهم  ـونة مـن  ةلـه 
 .  ;<)جلخ احنخجوانخرأجاةهم إحى طلةهم وأرسل إحيهم ك   من األمير ةوكله واألمير ة

وحما عاد احورد إحى احولة أرسلوا إحى أهلها رـخ احةطـا   يبلمـوهم ةمـا تـم االتأـاق عليـه وطلةـوا مـنهم احبـودة وربـ   عـادت أعـدادا  
  ثــم أحوــق ةهمــا هوالكــو األميــر احمغــوحخ )ةو ــاتيمور  علــى رأس  ــوة حجــس نــةض أهــاحخ احولــة واحكورــة  ><)كةيــرة مــن احســكان إحيهــا

اســط  واحو ــوف علــى مــدم طــاعتهم  ومــا أن وصــل احورــد احمغــوحخ إحــى م ــارف احولــة وتــى خــرج أهلهــا ح ســتقةال  وحمــا  ــاهد وو 
خ صهم مادر احولة رخ احبا ر من صأر متوجها  نوو مدينة واسط  .  =<))ةو اتيمور  ترويةهم وا 

م  حكــن أهلهــا  ــاوموا  ــوات ةو ــاتيمور ?>89هـــ/ =>=وصــلت  ــوات االوــت ل احمغــوحخ إحــى واســط رــخ احســاةا مــن صــأر عــام 
احمغوحية مقاومة  ديدة  رأ ام األخير هناك واستوحى على احمدينة و رع رخ احقتـل واحنهـب واحتخريـب و تـل مـا يقـرب مـن أرةبـين أحـف 

 .  <<) خص من أهل واسط
نها وخرةـوا مسـاوات واسـبة مـن احموا ـا اخرا احمغول ةبد رترة  صيرة مبظم أنواء احبراق ةبـد أن  تلـوا أعـدادا  كةيـرة مـن سـكا

م  وتمثلــت رــخ 9=89-?>89هـــ/ 7==-=>=احتــخ تصــدت حهــم  ويمكــن احقــول ان احمقاومــة احجديــة حلغــزو احمغــوحخ كانــت عــامخ 
 .  ?<)احجانب اح ر خ من احباصمة ةغداد ورخ عدد من مدن احبراق منها واسط وأرةيل واحموصل وميرها

احمغــــوحخ )اميلخــــانخ  ةأهميـــة خاصــــة نظــــرا  حمو بهــــا احجغرارــــخ احمتميــــز ةاحنســــةة حطــــرق وظيـــت مدينــــة واســــط طيلــــة احبصــــر 
ةأنهــا أعمــر ةــ د ))احمواصــ ت ةينهــا وةــين مــدن احبــراق األخــرم  وســبة مســاوتها  ررــ   عــن أهميتهــا اال تصــادية ويــث وصــأت  

 .  @<  )احبراق  وعليها مبول والة ةغداد
م  ـام عـ ء ?=89هــ/ ===عـنهم كـانوا يقومـون ةزيـارات متكـررة حهـذ  احمدينـة  رأـخ عـام  حذحك نجد وكام احمغول أو مـن ينـوب

م ةبمـارة مورــا رـخ نهــر جبأـر مــن أعمــال 8<89هـــ/7<=  وأمــر رــخ عـام  8?)صـاوب احــديوان ةزيـارة إحــى واسـط  7?)احـدين احجــوينخ
خان واحسوق واحومام وأصة  ريما ةبد مركـزا  سـكانيا  مهمـا  واسط سما  )احمأمن  ةنى ريه ديوانا  وجامبا  وةبض احمرارق األخرم مثل اح

حى احةصرة  .  9?)وموطة حلتجار احقادمين من وا 
استقرت احقةا ل احبرةية رخ احمدن وخارجهـا ومارسـوا أنـواع احوـرف  رةامرـارة إحـى وررـة احرعـخ  ـاموا ةومايـة احقوارـل احتجاريـة 

احمارة ةأراريها  وأويانا  تلجأ هذ  احقةا ل إحى مهاجمة احمدن احقريةة منها و طا طرق  وأخذ رريةة احخأارة احتخ تأررها على احقوارل
 .   :?)احمواص ت ةينها

ــة احتســلط احمغــوحخ رانــه ال يختلــف عــن مــو أهم رــخ رتــرة  أمــا احمو ــف احسياســخ حلقةا ــل احبرةيــة رــخ منطقــة واســط خــ ل مرول
أهـا ةاحتذةـذب وةمــا يتناسـب مـا مصـلوتها  إال ان مو أهــا رـخ احغاحـب كـان مباديــا  احخ رـة رـخ احبصـر احبةاسـخ األخيــر  إذ اتسـم مو 

 .  =?)كانوا عينا  على احمغول حلسلطان احمملوكخ  >?)وخأاجة  ;?)حسلطة االوت ل احمغوحخ  وحهذا نجد أن  ةيلتخ عةادة
ل  رقةيلة خأاجة كانـت مصـدرا  حلأـتن تبررت منطقة واسط إحى واالت من احأورى وعدم االستقرار ةسةب مو ف ةبض احقةا 

  واسـتمرت كـذحك رـخ إثـارة احأـتن رـخ  <?)واالرطراةات رخ أواخر احبصر احبةاسخ واحتخ كانت تقوم ةمهاجمة احقوارل احمارة ةأراريها
ناطقهـا إال ةررقـة عهد احسيطرة احمغوحية و د أ ـار احرواحـة اةـن ةطوطـة إحـى نأـوذ وسـطوة هـذ  احقةيلـة ةأنـه ال يمكـن ألوـد احسـأر رـخ م
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  وهذا يبنخ أن هذ  احقةيلة ظلت توكم رخ احمنطقة ورةما استغلت ارـطراب  ??)أدالء من  ةلهم اعتادوا على تسيير احقوارل وومايتها
 . األوراع احسياسية ريها وعدم استجاةتها حلوكم احمغوحخ

ماحيـك رـخ ةـ د اح ـام ومصـر رـد االوـت ل احمغـوحخ  ويمكن احقول أن هذ  احقةا ل كانت أكثر مي   حلتبـاون مـا احسـ طين احم
ةمبنـــى أن هـــذ  احقةا ـــل كانـــت رـــخ أملـــب األويـــان خارجـــة عـــن ســـلطة احســـلطان احمغـــوحخ  حـــذحك  ـــن احســـ طين احمغـــول احومـــ ت 

أرسـل  م8?89هــ/7?=احبسكرية حو ف تهديد هـذ  احقةا ـل وتقلـيص خطرهـا علـى احسـلطة احمغوحيـة رـخ ةغـداد ومـدن احبـراق رأـخ عـام 
احمغـــول  ـــوة عســـكرية وصـــلت إحـــى أطـــراف مدينـــة واســـط ونهةـــوا احقةا ـــل واســـتوحوا علـــى أمـــواحهم ورجبـــوا إحـــى ةغـــداد ومبهـــم عـــدد مـــن 

م ةاحقراء على توركـات احقةا ـل رـخ واسـط رسـار احبسـكر احمغـوحخ ;@89هـ/:@=عام   7@)  وكذحك أمر احسلطان كيخاتو @?)األسرم
ا  و رع رخ نهب احقرم وأخذ أمواحها  أما احقةا ل رأنهم اعتصموا رخ منطقة احةطا   و ام احمغـول إحيها وتى وصل على آخر أعماحه

 .  8@)ةنهب سأن احتجار احواصلين من احةور  ثم خرجت احقةا ل ونهةت احةا خ وأور ت احسأن
أسه حقتال هـذ  احقةا ـل وأو ـا مازان ةن  9@)م سار احسلطان مومود@@89هـ/?@=حم تستقر منطقة واسط رخ هذ  احمدة رأخ عام 

  و د أ ـار اةـن  :@)ريهم احبسكر احقتل واحنهب  وعين جماعة حم زمة أعمال واسط ومنا احقةا ل من إثارة احأتن واحق  ل رخ احمنطقة
احسـلطان  رخ عهـد  >@)ةن احطراح احذي كان يتوحى صدرية األعمال احواسطية واحةصرية  ;@)احأوطخ عند ك مه عن رخر احدين مظأر

 .  =@  )كان  جاعا  رخ  تال األعراب احخارجين عن سنن احصواب))مازان إحى أنه 
وخ صة احقول إن هذ  احقةا ل كان حها دور كةير رخ احصراع احسياسخ واحبسكري ةين احمغول واحمماحيك  وما ذحك ةقخ والؤها 

رهــا احأبــال واحمــؤثر رــخ األوــوال احسياســية واال تصــادية رــخ ميــر مســتقر رتــارة تقــف مــا احمغــول وأخــرم مــا احمماحيــك  ررــ   عــن دو 
 . احبراق واحمدن احقريةة منها

م ;?89هــ/:?=كذحك تبررت مدينة واسط ومنطقتها خ ل احبصـر احمغـوحخ إحـى احبديـد مـن االرـطراةات احموليـة رأـخ عـام 
ووحـه عـدد مـن احنـاس و صـد واسـط ونـزل رـخ ظهر رجل رخ سواد احولة يبرف ةأةخ صاح  أدعى أنه نا ب صـاوب احزمـان  واحتـف 

مورا يسمى )ةلد احدجلة   وأخذ األموال ثم سار ةبدها إحى  رية  ريةة من واسط تبرف )األرواء  رطلب منه رخر احدين مظأـر ةـن 
اةنــه   <@احطــراح )صــدر واســط  أن يخــرج مــن احمدينــة ةبــد أن رــيق عليــه  رخــرج  اصــدا  احولــة  رــأمر صــدر احولــة )اةــن مواســن  )

ةموارةته  وو ا  تال ةينهما  تل ريـه اةـن صـدر احولـة رأرسـل األخيـر إحـى وـاكم ةغـداد يطلـب احنجـدة  رسـار إحيـه  ـونة احبـراق علـى 
ورخ نأس احبام ظهر رخ  رية تبرف ةقرية )اح يق  من أعمال واسط رجل    ?@) رأس  وة تمكن خ حها من  تله وعلق رأسه رخ ةغداد

دعا  أةو صاح  وكثر جمبه رأرسل رخر احدين ةن احطراح )صدر واسط  إحيـه ينهـا  عـن ربلـه ويتهـدد  ةاحقتـل اسمه  امخ أدعى ما ا
 .   @@)رهرب واحتجأ إحى ةبض احقةا ل احبرةية وتأرق جمبه

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: إدارة واســــط
 احتقسيمات امدارية احتاةبة حمدينة واسط ومناطقها   -8

وسـميت واسـط حتوسـطها    877)م رـخ احجانـب احغرةـخ مـن نهـر دجلـة77<هـ/8?حثقأخ مدينة واسط عام ةنى احوجاج ةن يوسف ا
  و ــد  ــهدت واســط تطــورا  ملووظــا  خــ ل احبصــر  878)ةــين احةصــرة واحكورــة واألوــواز وكــان حلبامــل امداري أثــر كةيــر رــخ ن ــأتها

ـــة ـــة علـــى جـــانةخ نهـــر دجل ـــزاد عـــدد ســـكانها واتســـبت احمدين ـــة  احبةاســـخ  ر ـــة احبمراني ـــرا   ررـــ   عـــن أهميتهـــا مـــن احناوي اتســـاعا  كةي
 .  879)واال تصادية وامدارية واحبلمية طوال احبصر احبةاسخ
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رخ روء احمبلومات احمتواررة حدينا ال نسـتطيا توديـد وـدود وارـوة حمدينـة واسـط ومنطقتهـا خـ ل هـذ  احأتـرة  رةمـا يبـود ذحـك 
حى واحة عدم استقرار األوراع احسياسية رخ هذ  احمنطقة  مما أدم ةطةيبة احوـال إحـى  إحى احتطورات امدارية احتخ  هدها احبراق وا 

 .  :87)توسا ودودها تارة وتقلصها تارة أخرم تةبا  حلتةدالت امدارية احتخ ودثت ريها
ن احجانــب احغرةــخ وأول أعمــال واســط مــن  ــر خ دجلــة رــم احصــل   مــ))أ ــار يــا وت احومــوي إحــى وــدود منطقــة واســط ةقوحــه  

زرراميــة  وآخــر أعماحهــا مــن ناويــة احجنــوب احةطــا    وعررــها احخيثميــة احمتصــلة ةأعمــال ةاروســما  وعررــها مــن ناويــة احجانــب 
 .  ;87  )اح ر خ عند أعمال احطيب

من احمدن  يةدو أن مدينة واسط كانت مقسمة إحى عدد من احمناطق امدارية وتسمى األعمال  وترم كل منطقة منها مجموعة
نما جرت عليها تغيرات عديدة طيلة تلك احمدة ةسةب تبرض ةبض مناطقهـا  واحقرم  وعلى األرج  أن هذ  احتقسيمات حم تةقل ثاةتة وا 
و راها إحى تةدالت كثيرة جرت رخ احمنطقة منها كان ةأبل احبوامل احسياسية واحوروب واالرطراةات احتخ  هدتها احمدينـة أو عوامـل 

  و د ةقيت  >87)ثلت ةانغمار ةبض أراريها ةميا  احأيرانات احتخ أدت إحى تخريب ةبض مناطقها واندثار ةبرها اآلخرجغرارية تم
 سم من مدنها و راها تمارس دورها احسياسخ واحأكري طيلـة احبصـر احبةاسـخ واحمغـوحخ كمـا ورد رـخ احروايـات احتاريخيـة احتـخ تتوـدث 

ال واحمــدن احتــخ كانــت تاةبــة حواليــة واســط خــ ل احبصــر احبةاســخ واحتــخ اســتمرت ريمــا ةبــد عــن أوــداث هــذ  حمدينــة ومــن أهــم األعمــ
 خ ل احبصر احمغوحخ )اميلخانخ  منها 

 أعمال الصمح:  -8
  أمـا أهـم  =87)احصل  هخ كورة تقا  مال مدينة واسـط علـى نهـر يبـرف ةــ  )رـم احصـل   علـى احجانـب اح ـر خ مـن نهـر دجلـة

ا إداريــا  واحقريةــة منهــا )ماذرايــا  رهــخ  ريــة مــن أعمــال رــم احصــل  مقاةــل نهــر ســاةس  و ــد خــرب أكثرهــا رــخ احقــرن احقــرم احمرتةطــة ةهــ
  ويةــدو أن هنــاك عــدد مــن احمــدن واحقــرم كانــت مرتةطــة ةهــذ  احمدينــة  @87)و)دوران   ?87)ررــ   عــن )راميــة   <87)احســادس احهجــري

عليــه نــواح كثيــرة و ــد عــ  احنهــر رــ ل تلــك . . . احصــل  نهــر كةيــر)ذكــر األصــةهانخ أن ) إداريــا   إال أن احمصــادر حــم ت ــر إحيهــا رقــد
 .  887  )احمبام ت إحى احخراب

 أعمال واسط:  -5
ــا  منهــا )األر ــوحية  وتقــا رــخ مرةــخ واســط )احدجلــة  مــن    و888)كــان حمدينــة واســط ةبــض األعمــال واحقــرم احمرتةطــة ةهــا إداري

يــا وت احومــوي رــخ كتاةــه )مبجــم احةلــدان   إال أنهــا ذكــرت رــخ كتــاب احوــوادث احجامبــة رــخ أخةــار عــام  مبــام ت واســط حــم يــذكرها
ــــة مــــن واســــط  :88)  وكــــذحك  ريــــة )االروــــاء  889)م;?89هـــــ/ :?= ــــرم أخــــرم مثــــل )ساســــخ  ;88)و ريــــة )اح ــــيق  احقرية   >88)  و 

 . وميرها  897)و)صريأين   @88)و)احزةيدية   ?88)و)أةو  ريش   <88)و)كراجك   =88)و)نغوةا 
 أعمال الصينية:  -3

احصينية ةليدة م هورة تقا جنوب واسط كانت من احمراكز امدارية رخ هذ  احمدينة خـ ل احبصـر احبةاسـخ  رـذكر أن أةـا علـخ 
ةـن عةيـد ا  ةـن   وكـان مـن  رـاتها أةـو احأرـل هةـة ا   898)احوسن ةن أومد ةن ماهان احصينخ كان  ارخ احصينية وخطيةـا  ةهـا

 .  899)مومد ةن علخ ةن  يلمة احواسطخ
و)أةـخ   ;89)و)احأـاروث   :89)وأ ارت احمصادر أيرا  إحى ةبض احمدن واحقرم احتخ كانت تاةبة حمدينة احصـينية منهـا )احهـرث 

   . =89)و)ةرجونية   >89)احنجم 

 أعمال الغراف:  -4
  وأ ـارت احمصـادر إحـى والة و رـاة  <89)وتقا علـى نهـر احغـراف جنـوب واسـط احغراف مدينة كةيرة ريها  رم كثيرة وهخ ةطا  

  وذكــر  ?89)كــانوا رــخ مدينــة احغــراف  ممــا يــدل علــى أنهــا كانــت مــن احمراكــز امداريــة احتاةبــة حمدينــة واســط خــ ل احبصــر احبةاســخ
أسـماء هـذ  احقـرم سـوم  ريـة كانـت تبـرف ةاسـم  يا وت احوموي ةان هناك  رم كثيرة على نهر احغراف كانت تاةبة حهـا وحـم يـذكر حنـا

 .  @89))ةرزة 
 أعمال الشرطة:  -5
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ق ـــر   اح ـــرطة هـــخ كـــورة كةيـــرة مـــن أعمـــال واســـط وتقـــا ةـــين مدينـــة واســـط واحةصـــرة  وريهـــا  ـــرم عديـــدة تاةبـــة حهـــا منهـــا  ريـــة )عل
 .  8:7)احس دلن 

  ونهــر )ســاةس  احتــخ كانـــت  8:9)كانــت  صــةة نهــر احميمــون  و  8:8)ومــن احمراكــز امداريــة احتاةبــة حمنطقــة واســط )احرصــارة 
  وذكــر صــاوب احوــوادث  ;:8)  و)نهــر جبأــر  رهــخ مــن أعمــال واســط وعليــه  ــرم كثيــرة ::8) صــةة نهــر احــزاب األســأل  ــرب واســط

ن  ـرم نهـر   ومـ >:8)م ةبمـارة مورـا رـخ نهـر جبأـر سـما  )احمـأمن 8<89هــ/7<=احجامبة أن ع ء احدين احجـوينخ أمـر رـخ عـام 
 .  =:8)جبأر  اريا ويقال حها ) يأيا  أيرا  

  ووردت أسماء ةبض احمناطق واحقرم وهخ تومل صأة إدارية رـذكر ريهـا  ?:8)واحطيب  <:8)كانت )احودادية  من أعمال واسط
  ويةــدو أنهـا مــن احمراكــز  8;8)واحهماميـة  7;8)و)ســا ية ســليمان   @:8)وجـود  ــاضم أو ةبـض احمــوظأين امداريــين منهـا  ريــة )عةـد ا  

امدارية احتاةبة حواسط  ةينما وردت حنا أسماء عديد مـن احمـدن واحقـرم  إال أننـا حـم نجـد مـا ي ـير إحـى ارتةاطهـا امداري ةمدينـة واسـط 
  >;8)مغان و) ـــل  ;;8)و)رريـــث   :;8)و)كـــاكس   9;8)أملـــب احمصـــادر ةـــاحمراكز امداريـــة احر يســـة منهـــا )امســـكندرية  هتمـــامنظـــرا  ال
 . وميرها  7>8)و)دندنة   @;8)و)جاذر   ?;8)و)هاروت   <;8)و)خسروسأةور   =;8)و)دةيثا 
 

 الوظائف اإلدارية في واسط:  -5
م إحى توول احبراق مجرد إ ليم من أ احيم احدوحة اميلخانية  وتووحت ةغداد إحى عاصمة ?>89هـ/ =>=أدم اوت ل ةغداد عام 

اررة احباحم امس مخ ةأجمبه  وةبد أن سيطر احمغول على احبراق أرسل هوالكو إحـى مؤيـد احـدين ةـن احبلقمـخ احبراق  احتخ كانت و
وعينــه وزيــرا   وأســند ديــوان احبــراق إحــى رخــر احــدين احــدامغانخ )صــاوب ديــوان احخليأــة احمستبصــم ةــا   ومنصــب اح ــونة إحــى علــخ 

 .   8>8)ةهادر
ارية حلبـراق علـى مـا كانـت عليـه رـخ عهـد احدوحـة احبةاسـية  ثـم  امـت احسـلطة احمغوحيـة ةـدم  أةقى وكام احمغول احتقسيمات امد

احووــدات امداريــة رــخ احبصــر احبةاســخ األخيــر إحــى ووــدات ر يســية اكةــر تســمى )أعمــال  مــا عــدا ةغــداد رأنهــا ةقيــت علــى ورــبها 
  وحهـذا  سـم احبـراق إحـى خمـس ووـدات إداريـة هـخ  9>8)ويـةاحساةق  رمنها األ راف على احبراق وصـوال  إحـى توقيـق سـيطرة مركزيـة  

األعمال اح ر ية وت ـمل )احخـاحص وطريـق خراسـان واحةنـدنيجةين   واألعمـال احأراتيـة وت ـمل )وـوض احأـرات مـن األنةـار جنوةـا  إحـى 
احةصـرية ثـم أرـيأت إحيهمـا ريمـا ةبـد عانة واحقا م  ماال    وأعمال دجيل واحمستنصري واألعمال احولية واحكورية واألعمال احواسطية و 

رةل وكثيرا  ما تدم  رخ إدارة واودة   ويتـوحى إدارة هـذ  األعمـال مسـؤول يقـال حـه )صـدر   وكـان تبيينـه يـتم مـن  ةـل  :>8)احموصل وا 
حيه وق عزحهم ومواسةتهم    ومن أهم هذ  احوظا ف امدارية   ;>8)صاوب احديوان رخ ةغداد وا 

 
 
 

 الشحنة:  -8
أةـان وكمهـم حـة د إيـران واحبـراق  كـان يتوالهـا اوـد األمـراء احبسـكريين األتـراك احمقـرةين   >>8)جديـدة اسـتودثها احسـ جقة وظيأة

  وهــذ  احوظيأــة هــخ أ ــرب مــا تكــون إحــى منصــب احوــاكم احبســكري أو صــاوب اح ــرطة ومهمتــه وأــظ  =>8)مــن احســلطان احســلجو خ
   ?>8)  وهو مسؤول عـن إدارتهـا ومرا ةـة احمأسـدين واحلصـوص واحقـةض علـيهم <>8)مبين عليهااألمن واحنظام رخ احوالية أو احمدينة اح

وألهمية منصب اح ونة رـخ هـذ  احأتـرة رـأن متوحيهـا كـان يـتم تبيينـه مـن  ةـل احسـلطان احسـلجو خ أو مـن ينـوب عنـه وكـانوا يختـارون 
 .  @>8)ممن يتصف ةاح جاعة واحكأاءة احبسكرية

ونة رــخ احبصــر احمغــوحخ  ويةــدو أنهــا كانــت مهمــة ةاحنســةة حهــم خاصــة رــخ ةدايــة اوــت حهم حمــدن احبــراق  اســتمرت وظيأــة اح ــ
  وتــى صـــار اح ـــونة ةمثاةــة احقا ـــد األعلـــى حلقـــوات  7=8)ةاعتةارهــا وظيأـــة تهـــتم ةــاألمور احبســـكرية ووأـــظ األمــن واحنظـــام رـــخ احمـــدن

  وي وـظ ان جميـا مـن  9=8)حـه رقـد كانـت مـن اختصـاص احسـلطان احمغـوحخ  اما صـ ويات تبيينـه أو عز  8=8)احمغوحية رخ احمماحك
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  ممــا يأســر عــدم ثقــة احوكــام  ;=8)  ةاســتثناء علــخ ةهــادر احخراســانخ :=8)تــوحى منصــب اح ــونة رــخ احمــدن احبرا يــة كــانوا مــن احمغــول
 . يلخانيةاحمغول ةغير أةناء جنسهم خاصة ريما يتبلق ةاحمناصب احبسكرية احمهمة رخ احدوحة ام

م  ام احسلطان مازان ةبزل األمير <@89هـ/ <@=كان حل ونة نا ب يساعد  رخ أداء مهامه ويول موله عند مياةه  رأخ عام 
وأنـواع   >=8)تاوحدار ) ونة ةغداد   وذكر اةن احأوطخ أن سةب ذحك يبود إحى )أن نا ةه رستم أساء احسيرة وتبدم احود رخ اح نقصة

احـذين   <=8)  ررـ   عـن أن نا ـب اح ـونة كـان حل ـون أيرـا  عـدد مـن )احنوكريـة  ==8)س  واعتمد ما أوجب  تله احتأوي ت على احنا
  ومما يدل على أهمية وظيأة اح ون ودورهم احبسـكري رـخ احدوحـة احمغوحيـة  ?=8)يقومون ةتقديم احمساعدة واحبون حل ون رخ أعماحهم

   @=8)حغرض سيطرته على مـدن احبـراق  رقـد أرسـل األميـر )ةوكلـه   ـونة علـى احولـة  يام احسلطان هوالكو ةإرسال عدد من اح ون
 .  7<8)رر   عن ذحك نجد أن ةبض اح ون كانوا ةمثاةة عين حلسلطة احمغوحية على امدارة احمدنية

احبســكرية  ــد  ةبــد أن اســتتب األمــن رــخ احبــراق اخــذ احمغــول يبينــون  ــونة واوــدا  رــخ ةغــداد  ويظهــر إحــى صــ ويات اح ــون
  رلم يبد  ونة ةغداد أو ما يسمى ) ونة احبراق  يتدخل رـخ  ـؤون  8<8)انتقلت إحى )احصدور  حتوطيد األمن واالستقرار رخ احمدينة

ـــة )اةـــن مواســـن  ة ـــونة احبـــراق ;?89هــــ/ :?=احمدينـــة إال رـــخ وـــاالت احرـــرورة كمـــا وصـــل عـــام  م عنـــدما اســـتبان صـــدر احول
أةــخ صـاح  اح ـخص احـذي ظهـر رــخ واسـط واحولـة وادعـى انـه نا ــب صـاوب احزمـان ةبـد أن عجـز رــخ  حمسـاعدته رـخ احقرـاء علـى

  أي أن واجةــات اح ـونة كانــت تتمثـل رــخ احموارظـة علـى األمــن واحقرـاء علــى احتمـردات وأعمــال احبصـيان احتــخ  9<8)احقرـاء عليـه
 . تودث رخ ةغداد ومدن احبراق األخرم

ســط خــ ل هــذ  احمــدة عــز احـدين أةــو احمظأــر عةــد احبزيــز ةــن جبأــر ةــن احوســين احنيســاةوري وممـن تــوحى وظيأــة اح ــونة رــخ وا
احذي عين  ونة على واسط ةبد سيطرة احمغول عليها  ثم رورـت إحيـه ةبـد ذحـك مدينـة احةصـرة ونواويهـا وتـورخ رـخ ذي احقبـدة عـام 

 .  :<8)م:<89هـ/ 9<=
ةهـا اح ـون رـخ احبصـر احمغـوحخ وارتةـاطهم احمةا ـر ةاحسـلطان نأسـه مـن  يةدو مما سـةق احصـ ويات احواسـبة احتـخ كـان يتمتـا

ويث احتبيين واحبزل  وزادت أهميتها كثيرا  طيلة هذ  احأترة العتماد احس طين احمغـول علـيهم رـخ توقيـق األمـن واالسـتقرار رـخ مدينـة 
 . ةغداد ومدن احبراق

 الصدر:  -5
يــة احمهمــة رــخ احدوحــة احبرةيــة امســ مية  ووردت وظيأــة احــواحخ رــخ احبصــر هــخ مــن احوظــا ف امدار   ;<8)إن وظيأــة احصــدر

  وتسـمية احصـدر كانـت تطلـق علـى ر ـيس إوـدم احـدواوين احمركزيـة رـخ احدوحـة احبةاسـية وأيرـا   ><8)احبةاسخ األخير ةاسم )احصـدر 
لى مـا يةـدو علـى إدارة إوـدم احووـدات امداريـة على ر يس احوودات امدارية  أما رخ احبصر احمغوحخ )اميلخانخ  رإنها ا تصرت ع

)احمدن  رقط  ويظهر واروا  أن احصدر رخ هذا احبصر كان يتمتا ةص ويات أوسا مما كانت عليه رخ احبصر احبةاسخ األخير  
حبةاســخ   أمــا صــ ويات تبيــين احصــدور رــخ احبصــر ا =<8)رهــو ي ــرف علــى إدارة احقــوات احمســلوة وعلــى ومايــة األمــن رــخ مدينتــه

  ورــخ احبصــر احمغــوحخ أصــة  تبيــين  <<8)األخيــر رقــد كانــت موصــورة ةيــد احخليأــة احبةاســخ احــذي يبــين احصــدور رــخ مــدن احبــراق
 .  @<8)احديوان  ?<8)احصدور وعزحهم من اختصاص صاوب

بـد خرـوع احبـراق م ة?>89هــ/ =>=توحى هذ  احوظيأة رخ واسط خ ل هذ  احمدة سراج احدين ةن احةجلخ احذي عين رخ عام 
ثةـت عليـه انــه خـرب واســط واحةصـرة وأهمــل  @>89هـــ/ <>=حلمغـول اميلخـانيين صــدرا  رـخ األعمــال احواسـطية واحةصـرية  ورــخ عـام 

م  صدرا  رـخ واسـط وحقـب ةلقـب احملـك  8?89هـ/ 7?=  وةبد  رتب مجد احدين صاح  ةن احهذيل )ت 7?8)مصاحوها رأمر ةقتله رقتل
م 9=89هـــ/ 7==  ورــخ عــام  8?8)اب واحمتصــررين  ومــن أعماحــه انــه ةنــى جســرا  ةواســط خــ ل مــدة توحيتــه ريهــاوكــان مــن أعيــان احكتــ

علــى مجــد احــدين صــاح  ةــن احهــذيل )صــدر واســط  وطلــب منــه أن يــدرا األمــوال   9?8) ــةض احصــاوب  ــمس احــدين مومــد احجــوينخ
   ;?8) ـةض علـى أصـواةه ونواةـه ورـرةوا وطوحةـوا ةـاألموال ورـرب وطيـف ةـه رـخ واسـط  كمـا  :?8)احمتةقية  و ـدد عليـه ثـم دو ـق

وةبد  توحى رخر احدين منوجهر ةن ملك همذان األعمال احواسطية خلأا  ألةن احهذيل  واستصوب مبه رخـر احـدين مظأـر ةـن احطـراح 
 .  >?8)وجبله نا ةا  عنه رخ واسط
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ط و ةض على رخر احدين اةن احطراح وأصواةه ونواةه  م جاء احصاوب ع ء احدين احجوينخ إحى واس:<89هـ/ 9<=رخ عام 
  وةبـد ورـاة اةـن احةروجـردي عـام  =?8)واخذ منهم أمواال  كثيرة  وعزل اةـن احطـراح وعـين  ـمس احـدين مومـد ةـن احةروجـردي ةـدال  عنـه

م رخــر احــدين ?<89هـــ/ <<=  ثــم عــين رــخ عــام  <?8)م عــين احملــك ناصــر احــدين  تلــه  ــا  احصــاوةخ صــدرا  حواســط<<89هـــ/ =<=
   ??8)م;?89هـــ/ :?=مظأــر ةــن احطــراح صــدرا  حواســط خلأــا  حقتلــه  ــا  احصــاوةخ واســتمر اةــن اطــراح رــخ صــدرية واســط إحــى عــام 

  وحكـن اةـن احطـراح مـا حةـث  @?8)وةبد  عين نور احدين أومد ةن احصياد احتاجر رأرسـل  خصـا  يسـمى )إ ةـال  ينـوب عنـه رـخ واسـط
م إذ =?89هــ/ >?=اسط ويث حم تستمر والية اةـن احصـياد إال  ـهرا  واوـدا   رةقـخ علـى إدارة واسـط وتـى عـام أن عاد إحى صدرية و 

هــ/ ??=  أما واسط رقد عين عليها اةن احصـياد وحـم يـزل ريهـا وتـى عـزل عنهـا عـام  7@8)عزل اةن احطراح عنها وتوحى صدارة احولة
احيهـودي  ـد  ـةض   9@8)  وكـان مهـذب احدوحـة اخـو سـبد احدوحـة 8@8)تا ـان م ورتب عورـه احملـك نـور احـدين عةـد احـرومن ةـن@?89

م وطو ه ةاحوديد وأرسله إحى ةغداد حيقتل ريهـا  ألنـه  ـال أن سـبد احدوحـة 8@89هـ/ 7@=على صدر واسط نور احدين ةن تا ان عام 
اء إحى واسـط و ـةض علـى مهـذب احدوحـة  د  تل  وحكن احظروف حم تستمر رخ صاح  مهذب احدوحة  رخرج نور احدين من احسجن وج

 .  :@8)وأرسله إحى ةغداد رقتل وومل إحى واسط وعلق على جسرها
وواسـط واحةصـرة عورـا    ;@8)م توحى رخر احدين مظأر ةـن احطـراح )صـدر احولـة  علـى صـدارة  وسـان>@89هـ/ ;@=رخ عام 

أمـر نا ةـه ةةغـداد نـور احـدين عةـد احـرومن رـخ عـام   =@8)دانخ  وحكن جمـال احـدين احدسـتجر  >@8)عن نور احدين عةد احرومن ةن تا ان
هـ ةأخذ اةن احطراح صدر واسط واحةصـرة و تلـه  رقـام احنا ـب ةاحمهمـة  رانوـدر إحـى واسـط و ـةض عليـه وعلـى أصـواةه ردو ـق ;@=

حبــدول  ثــم ومــل إحــى وطــوق  واســما كــل  ةــي   وأخــذ خطــه ةأنــه وصــل إحيــه  ــخء كثيــر مــن األمــوال  وأ ــهد عليــه ةــذحك احقارــخ وا
كــان جــوادا  ســخيا  كريمــا  ذا نــاموس عظــيم ))ةغــداد و تــل وومــل رأســه إحــى واســط وعلــق علــى احجســر  ووصــأه صــاوب احوــوادث ةأنــه 

 .  <@8  ). . . وسياسة  يخاره األعراب وسا ر احرعايا  خدم رخ أعمال احبراق كلها
لم واحقسـوة  حمـا كـان يتخـذ  مـن احتمثيـل و ـناعة احقتـل واسـتوداثه أما نور احدين عةـد احـرومن ةـن تا ـان رقـد وصـف عهـد  ةـاحظ

 .  @@8)ةواسط  وحم يدم وكمه طوي   رأنه تورخ ةبد  تله اةن احطراح ةمدة  هرين  ?@8)احقنارة
خ صة احقول أن منصب احصدر حـم يقتصـر علـى احبـرا يين روسـب كمـا هـو احوـال رـخ صـدور احبصـر احبةاسـخ األخيـر  ةـل 

  ركـان  977)مغول على عناصـر أخـرم وخاصـة احأـرس ورةمـا يبـود سـةب ذحـك إحـى اتخـاذ احمغـول ةـ د رـارس  اعـدة حوكمهـماعتمد اح
ماحةية صدور واسط رخ احأترة احمغوحيـة هـم مـن احأـرس أمثـال رخـر احـدين منـوجهر احهمـذانخ و ـمس احـدين مومـد احةروجـردي واحملـك 

تا ــان احتــاجر مــا عــدا رخــر احــدين احمظأــر ةــن مومــد ةــن جبأــر اح ــيةانخ احبرا ــخ  ناصــر احــدين  تلــه  ــا  احصــاوةخ ونــور احــدين ةــن
 . اته األدةية وكأاءته امداريةاهتماماحمبروف ةاةن احطراح احذي توحى صدارة واسط أكثر من مرة  وعرف ة

ألسـاحيب وتـى يصـل إحـى مما ي وظ أن ظاهرة كثرة تبيين احصـدور رـخ واسـط وعـزحهم واحمطاحةـة ةـاألموال واحتبـذيب ةمختلـف ا
احقتل كانت على ما يةدو سمة من سمات امدارة رخ احبصر احمغوحخ  ورةما يبود ذحك إحى احتنارس احمستمر ريما ةيـنهم  وأنهـم كـانوا 
يـدربون أمـواال  كثيـرة مـن أجـل احوصـول علـى احمناصـب وهـذا يـدل علـى االرتةـاك واحأورـى امداريـة ويأسـر حنـا أيرـا  انت ـار ظـاهرة 

 . حأساد امداري واحماحخ رخ إدارة احدوحة احمغوحية حيس وصرا  رخ واسط ةل رخ عموم مدن احبراقا
 الناظر:  -3

مـــن احوظـــا ف امداريـــة احمهمـــة احتـــخ ظهـــرت رـــخ احبصـــر احبةاســـخ  واحنـــاظر هـــو موظـــف مســـؤول عـــن تنظـــيم واردات احواليـــة 
هــو مــن ينظــر رــخ األمــوال وينأــذ تصــرراتها ويررــا إحيــه وســاةها حينظــر ريــه ))  واحنــاظر كمــا يقــول احقلق ــندي   978))احمدينــة  ونأقاتهــا

  رصــاوب هــذ  احوظيأــة موظــف مــاحخ  979  )وهــو يختلــف ةــاخت ف مــا يرــاف إحيــه. . .  ويتأملــه ريمرــخ مــا يمرــخ ويــرد مــا يــرد
اصـــمة ةغـــداد كـــان احنـــاظر يقـــوم ةاحدرجـــة األوحـــى وحكنـــه ةســـةب عـــدم وجـــود احتخصـــص احـــد يق رـــخ إدارة احووـــدات امداريـــة خـــارج احب

 .  :97)ةاأل راف على أمور إدارية أيرا  وحه ص ويات احصدر ومس وحياته أويانا  
كــان اختيــار احنــاظر وتبيينــه يــتم مــن  ةــل احخليأــة احبةاســخ  وان احنظــار احــذين تــم تبييــنهم رــخ مدينــة واســط كــانوا مــن ةيوتــات 

 .  ;97)يوانيةا تهرت ةاحكتاةة واحر اسة وتوحخ األعمال احد
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 .  >97)استمرت وظيأة احناظر رخ احبصر احمغوحخ وأصةوت سلطة تبيين احنظار رخ هذ  احأترة من اختصاص صاوب احديوان
ممن توحى هذ  احوظيأة رخ واسط خ ل عصر احسيطرة احمغوحية كمال احدين أةو احأرل مومـد ةـن مومـد ةـن مزاحـة احمـداينخ  

  ويةــدو ممــا ســةق أن  =97)  وتــوحى عــدة أعمــال منهــا نظــارة  وســان وواســط  ن كاتةــا  رــاةطا  واســةا  كــا))و ــال عنــه اةــن احأــوطخ أنــه 
 . وظيأة احناظر تتطلب كأاءة إدارية وخةرة ماحية عاحية نظرا  حتبلق هذ  احوظيأة ةاحجوانب امدارية واحماحية

 المشرف:  -4
و ية  وحهـا ديـوان خـاص ةهـا  ور ـيس هـذا احـديوان موظـف يبـرف وظيأة احم رف من احوظا ف احماحية احمهمة رـخ احـدول احسـلج

  ومـن مهـام ر ـيس هـذا احـديوان األ ـراف ومرا ةـة أعمـال  <97)ةاحم رف  يهتم ةرةط احوساةات واحصادرات واحـواردات واحموازنـة ةينهـا
ظر واحصـدر رـخ احواليـة ووظيأتـه ت ـةه   ويةـدو أن منزحـة احم ـرف هـخ أعلـى مـن احنـا ?97)احناظر رـخ احواليـة )احمدينـة  احمبـين عليهـا

  وتقلــد هــذ  احوظيأــة رــخ واســط خــ ل احبصــر احبةاســخ األخيــر عــدد مــن  @97)ةطةيبتهــا احمــد ق واحمأــتش احمــاحخ رــخ و تنــا احوارــر
 .  987)احم ررين احذين تميزوا ةاحكأاءة امدارية واحماحية

 ةـــل احســلطان احمغـــوحخ نأســـه  وال يبــزل إال ةـــأمر منـــه  أمــا رـــخ احبصــر احمغـــوحخ رـــان  ــامل وظيأـــة احم ــرف كـــان يبـــين مــن
م منصب م رف عام على امدارة احماحية رخ 7?89هـ/ @<=  وازدادت أهمية هذ  احوظيأة ألن احمغول استودثوا رخ عام  988)أيرا  

ةغـداد احـذي كـان حديـه احدوحة اميلخانية يـدعى ةاسـم )م ـرف احمماحـك   يبنـخ ةرـةط  رـايا وأمـوال احدوحـة وهـو مسـؤول عـن م ـرف 
احس طين احمغول ةهذ  احوظيأة هو رمةتهم رـخ  اهتمامنا ةا  عنه رخ كل والية أو )مدينة   ويسمى ةاحم رف أيرا   وحبل من أسةاب 

اميلخانيـة واحموارظـة عليهـا واحوصـول علـى أكةـر كميـة مـن احمـال حمبـررتهم ةأسـاد مـوظأيهم امداريـين ووجـةهم  احسيطرة علـى احدوحـة
 .  989)احمال عن خزينة احسلطان احمغوحخ

وممن توحى األ راف رخ مدينة واسط خ ل هذ  احأترة مجـد احـدين صـاح  ةـن احهـذيل احـذي تقلـد عـدة وظـا ف إداريـة رـخ أملـب 
   وتقلـدها ةبـد   ـمس :98)م8?89هــ/ 7?=م  وةقخ ريها إحى وراته عام ?<89هـ/ <<=مدن احبراق  توحى األ راف رخ واسط عام 

 .  ;98)م عندما كان رخر احدين مظأر اةن احطراح صدرا  حواسط;@89هـ/;@=احدين مومد زرديان عام 
 
 
 
 

 القضاء:  -5
منصـب احأصـل ةـين احنـاس رـخ احخصـومات وسـما  حلتـداعخ )  أمـا رـخ االصـط ح رهـو ) >98)احقراء رخ احلغـة احأصـل واحوكـم

 .   =98  )و طبا  حلتنازع
مـن احوظـا ف احمهمـة رـخ احدوحـة احبرةيـة امسـ مية الرتةاطهـا ةوقـوق امنسـان ون ـر احبداحـة  ويجـب  تبد وظيأة احقراء واودة

على من يتوحى هذ  احوظيأـة ان تتـورر ريـه اح ـروط احتـخ تؤهلـه حلقيـام ةهـا وهـخ أن يكـون ةاحغـا  مسـلما  عـا    وـرا  سـليم احجسـد عـادال  
 .  <98)وعاحما  ةأوكام اح رع

اء تطــورا  ملووظــا  رــخ احبصــر احبةاســخ ويــث تــم ريــه اســتوداث منصــب  ارــخ احقرــاة ح  ــراف علــى  ــهدت مؤسســة احقرــ
 .  @98)  وهخ وظيأة تقاةل منصب وزير احبدل رخ و تنا احوارر ?98)احنظام احقرا خ رخ احدوحة

من اختصـاص صـاوب ظلت مؤسسة احقراء موارظة على أهميتها رخ احدوحة اميلخانية  وسلطة تبيين  ارخ احقراة كانت 
  ةينمــا كــان  ارــخ  رــاة  997)احــديوان رــخ ةغــداد  وكــان  ارــخ احقرــاة ةــدور  يقــوم ةتبيــين احقرــاة رــخ احمــدن احر يســة رــخ احبــراق

  وممـن تـوحى  رـاء واسـط رـخ  998)احمماحك احمقيم مـا احسـلطان احمغـوحخ يبـين احقرـاة رـخ كارـة أ ـاحيم احدوحـة اميلخانيـة عـدا احبـراق
م 9>89هــ/7>=طرة احمغوحية احقارخ عماد احدين زكريا مومد ةن مومود احقزوينخ احذي كـان  ارـيا  رـخ مدينـة احولـة عـام رترة احسي

  وةبــد  تــوحى  999)م:?89هـــ/9?=م  واســتمر  ارــيا  ريهــا إحــى وراتــه عــام ;>89هـــ/9>=ثــم نقــل ةبــد ذحــك إحــى  رــاء واســط عــام 
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م علــخ ةــن عةــد ا  ةــن مومــد احزيتــونخ احواســطخ  ورآ  اةــن احأــوطخ عنــد  ارــخ احقرــاء رــخ واســط احقارــخ مجــد احــدين أةــو احقاســ
 .  ;99)وين وال  احوكم واحقراء ةواسط وأعماحها  :99)احقراة عز احدين احزنجانخ

رخ هذ  احمدة اسـتمر  ارـخ واسـط يبـين  رـاة ينوةـون عنـه رـخ احمنـاطق امداريـة احتاةبـة حواسـط  كمـا هـو احوـال رـخ احبصـر 
 . ها ةاحمراكز احر يسة رخ احمدينةهتمام  إال إن احمصادر حم تذكر حنا اسما هم ال >99)سخ األخيراحبةا

كان حكل  ارخ عدد من احكتاب احبدول يساعدونه رخ أداء مهامه رـخ اح ـهادة أو تزكيـة اح ـهود أو تر ـي  اآلخـرين حمناصـب 
دارة األ  .  =99)و اف وميرهاتتبلق ةتوقيق احبداحة حتوحخ مناصب احقراء واحوسةة وا 

 النقابة:  -6
موربة على صيانة ذوي األنساب اح ريأة عن والية من ال يكار هم رـخ احنسـب وال يسـاويهم رـخ ))عرف احماوردي احنقاةة ةأنها 

نـة   ور يس هذ  احنقاةة  خص يطلق عليـه حقـب نقيـب وكـان عـاحخ احدرجـة واحمكا <99  )اح رف حيكون عليهم أجلى وأمر  ريهم أمرى
  وهــو مســؤول عــن رــةط انســاب األ ــراف وتــدوين مواحيــدهم ووريــاتهم  ومــنبهم مــن ارتكــاب احمــ ثم   ?99)عظــيم احقــدر جليــل اح ــأن

 .  @99)واحمطاحةة ةوقو هم ودعوتهم إحى أداء احوقوق وميرها
  ورـخ أواخـر  9:7)خاص ةهـم كان حلبةاسيين واحطاحةيين نقيب واود وتى أواخر احقرن احراةا احهجري  ثم أصة  حكل منهم نقيب

 .   9:8)احبصر احبةاسخ كانت نقاةتا احبةاسيين واحبلويين من احوظا ف احمهمة احتخ يتوحى احخليأة احبةاسخ تبيين نقيةيهما
  وأطلـق علـى  9:9)استمرت احنقاةة رخ احبصر احمغوحخ إال إن نقاةة احبةاسيين رقدت أهميتها ةينما ارتأبت مكانة نقاةة احبلويين

  وممــن تــوحى احنقاةــة رــخ واســط خــ ل احســيطرة احمغوحيــة احنقيــب  ::9)نقيــب احطــاحةيين أو احبلــويين رــخ هــذ  احأتــرة اســم نقيــب األ ــراف
 .  ;:9)م;=89هـ/:==مجد احدين أةو احغنا م ةن خميس ةن أةخ احقاسم احبلوي احواسطخ عام 

 
 
 
 
 
 

 الخاتمة: 
داريــة رــخ مدينــة واســط خــ ل احبصــر احمغــوحخ )اميلخــانخ  و ــد تةــين حنــا ان هــذ  تنــاول احةوــث دراســة األوــوال احسياســية وام

م ما ةغداد رخ تصديها حلغزو احمغوحخ  وكان ألهل واسط دور ةـارز رـخ مقاومـة احقـوات احمغوحيـة ?>89هـ/ =>=احمدينة و أت عام 
رــويتها اآلالف مــن احســكان عةــروا خ حهــا عــن روح ةقيــادة ةو ــاتيمور واحــدراع عــن مــدينتهم  را ــتةكوا مــا احمغــول ةبــدة مبــارك راح 

احةطوحة واحصمود احتخ تمتـا ةهـا أهـل واسـط عةـر تـاريخهم احسياسـخ  ررـ   عـن دور احقةا ـل احبرةيـة احتـخ كانـت رـخ أملـب األويـان 
بررـهم إحـى احنهـب خارجة عن طاعة احسلطان احمغوحخ  مما درا احس طين احمغول إحى تجريد احوم ت احبسكرية حلقراء عليهم وت

 . واحقتل
من احناوية امدارية رمدينة واسط كانت ت رف علـى إدارة منطقـة واسـبة  ترـم مجموعـة مـن احمنـاطق امداريـة ةمـا ريهـا احقـرم 

 . احتاةبة حها  وظلت واسط موتأظة ةأهميتها امدارية منذ احبصر احبةاسخ ووتى أواخر احبصر احمغوحخ
ؤسساتها رخ هـذ  احمـدة  رـإن االوـت ل احمغـوحخ أةقـى ةبـض احـنظم امداريـة احتـخ كانـت سـا دة رـخ أما ما يتبلق ةإدارة واسط وم

احبصر احبةاسخ األخير ما إجراء ةبض احتبدي ت احتخ تتناسب ما طةيبة احوكم احمغوحخ  وحم يبتمد احمغول على أةنـاء احـة د رـخ 
نما اعتمدوا على عناصر مغوحية ورار  سية رخ إدارة احمدن  وحهذا نجد أن ماحةية احموظأين امداريـين )احصـدور  احوظا ف امدارية  وا 

رـــخ واســـط كـــانوا مـــن احأـــرس  وظـــاهرة كثـــرة تبيـــين احصـــدور وعـــزحهم أكثـــر مـــن مـــرة واحمطاحةـــة ةـــاألموال واحتبـــذيب واحقتـــل تمثـــل أهـــم 
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حى انت ـار ظـاهرة احأسـاد امداري واحمـاحخ رـخ واسـط طيلـة  خصا ص امدارة اميلخانية  ويدل هذا على عدم استقرار أووال احمدينة وا 
 . رترة االوت ل احمغوحخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحــق
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   9ملوق ر م )
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   :ملوق ر م )
 س طين احدوحة اميلخانية

 مدة وكمه اسم احسلطان ت
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 م>=89-;>89هـ/ :==-8>=   >:9) نهوالكو خان ةن توحخ ةن جنكيز خا 8
 م9?89->=89هـ/ 8?=-:==   =:9) اةا اخان ةن هوالكو خان 9
 م;?89-9?89هـ/ :?=-8?=   <:9) أومد تكودار ةن هوالكو خان :
 م8@89-;?89هـ/7@=-:?=   ?:9) ارمون خان ةن اةا ا خان ;
 م>@89-8@89هـ/ ;@=-7@=    @:9) كيخاتوخان ةن اةا ان >
 م>@89هـ/ ;@=   7;9) دوخان ةن طراماي ةن هوالكو خانةاي =
 م;8:7->@89هـ/ :7<-;@=   8;9) احسلطان مومود مازان ةن أرمون خان <
 م=8:8-;8:7هـ/=8<-:7<   9;9) اوحجايتو )مومد خداةندة  ةن ارمون خان ?
 م=::8-=8:8هـ/=:<-=8<    :;9أةو سبيد ةن اوحجايتو ) @
 

   ;ملوق ر م )
 تترمن صدور األعمال احواسطية رخ احبصر احمغوحخ )اميخانخ    ا مة

 سنوات صدارته احصدر ت
 م@>89-?>89هـ/ <>=-=>=   ;;9) سراج احدين ةن احةجلخ 8
 م9=89-@>89هـ/ 7==-<>=   >;9) احملك مجد احدين صاح  ةن احهذيل 9
 م9=89هـ/ 7==   =;9) احملك رخر احدين منوجهر ةن اةخ احكرم :
 م:<89هـ/ 9<=   <;9) رخر احدين مظأر ةن احطراح ;
 م<<89-:<89هـ/ =<=-9<=   ?;9)  مس احدين مومد ةن احةروجردي >
 م?<89-<<89هـ/ <<=-=<=   @;9) احملك ناصر احدين  تله  ا  احصاوةخ =
 م;?89-?<89هـ/:?=-<<= احمرة احثانية    )7>9) رخر احدين مظأر ةن احطراح <
 م;?89هـ/:?=   8>9) أومد ةن احصياد احتاجر نور احدين ?
 م=?89-;?89هـ/>?=-:?= احمرة احثاحثة    )9>9رخر احدين مظأر ةن احطراح ) @
8

7 
 م@?89-=?89هـ/??=->?= احمرة احثانية    ):>9) نور احدين أومد ةن احصياد احتاجر

8
8 

 م>@89-@?89هـ/;@=-??=   ;>9) احملك نور احدين عةد احرومن ةن تا ان

8
9 

 م>@89هـ/;@= احمرة احراةبة    )>>9) رخر احدين مظأر ةن احطراح

 : الهوامش والمصادر
  عرف احمغول ةأسـماء مختلأـة منهـا احمغـل واحتتـر واحتتـار  وهـخ مسـميات ح ـبب واوـد يتكـون مـن  ةا ـل متبـددة ويبـدون جميبـا  8) 

خــر وســط آســيا  واحوا ــا أن تــاريق احمغــول احسياســخ ةــدأ مــا مــن احتــرك  وهــم أهــل ةــداوة يتنقلــون رــخ مــواطنهم مــن مكــان أل
داريـة واجتماعيـة  ـدر حهـا االسـتمرار  ظهور جنكيزخان احذي نج  رخ استقطاب جموع احمغول ورةطهم ةتنظيمـات سياسـية وا 

امـل م   احك89:9هــ/7:=ينظـر  اةـن األثيـر  عـز احـدين أةـو احوسـن علـخ ةـن أةـخ احكـرم )ت. ةأرل مهارته ووسن  يادته
ـــــــــخ احتـــــــــاريق  ط ؛ اةـــــــــن احـــــــــوردي  زيـــــــــن احـــــــــدين عمـــــــــر 7::  ص@م  ج<=@8  دار احكتـــــــــاب احبرةـــــــــخ  ةيـــــــــروت 9ر

م   تتمة احمختصر رـخ أخةـار احة ـر احمسـمى )تـاريق اةـن احـوردي   توقيـق  أومـد رربـت احةـدراوي  دار ?;:8هـ/@;<)ت
م   احةداية 9<:8هـ/;<<اعيل ةن عمر )ت؛ اةن كثير  عماد احدين أةو احأدا اسم97  ص9م  ج7<@8احمبررة  ةيروت  
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؛ 7@  ص:8م  ج<?@8  دار احكتــــب احبلميـــة  ةيــــروت  :واحنهايـــة رـــخ احتــــاريق  توقيـــق  أومــــد أةـــو ملوــــم وآخـــرون  ط
؛ احقـزاز  مومـد صـاح  داود  احويـاة احسياسـية رـخ احبـراق ;:م  ص<=@8احبرينخ  احةاز  احمغول  دار احنهرـة  ةيـروت  

؛ روزي  راروق عمر  احخ رة احبةاسـية رـخ عصـورها =م  ص7<@8غوحية  مطةبة احقراء  احنجف  رخ عهد احسيطرة احم
 ؛@88م  ص:?@8احمتأخرة  دار احخلي  حلطةاعة  اح ار ة  

Spuler  Bertold  The Muslims world  The mongol period  leiden  1969  vol. 2  p. 12 . 
م على يد مومد ةـن انو ـتكين احـذي =@87هـ/ 7@;ل احتخ  امت رخ احم رق امس مخ عام احدوحة احخوارزمية واودة من احدو   9) 

تــوحى احوكــم رــخ مدينــة خــوارزم مــن  ةــل احســ جقة  رلقــب ةخــوارزم  ــا  و ــد ا ــر  احســلطان ســنجر احســلجو خ عليهــا وتــوارث 
 . ;=8  ص89احنهاية  ج؛ اةن كثير  احةداية و ;?8  ص?ينظر  اةن األثير  احكامل  ج. احوكم ةبد  أةناؤ 

ألنهـــم  ـــاحوا اممـــام ةبـــد جبأـــر احصـــادق هـــو اســـماعيل  و ـــاحوا انـــه حـــم يمـــت ةـــل تظـــاهر ةموتـــه خ ـــية مـــن  ةامســـماعيليةســـموا   :) 
احبةاسيين وأطلق عليهم تسـميات أخـر منهـا  احةاطنيـة واحو ا ـون واحم وـدة ومؤسـس هـذ  األسـرة رـخ إيـران احـداعخ وسـن 

م مــن احســيطرة علــى  لبــة احمــوت وعلــى منطقــة  ريةــة مــن ;@87هـــ/<?;م  احــذي تمكــن عــام >889هـــ/?8>احصــةاح )ت
م   احملـل واحنوـل  دار :>88هــ/ ?;>ينظر  اح هرستانخ  أةو احأت  مومد ةن عةد احكـريم )ت. رودةار احتاةبة إحى  زوين

ـــروت   مســـ مية  مجمـــا ؛ م ـــكور  مومـــد جـــواد  موســـوعة احأـــرق ا9@8-8@8  ص ص?=8م  ص><@8احمبررـــة  ةي
 . =87->87  ص ص879م  ص>@@8احةووث امس مية حلدراسات واحن ر  ةيروت  

ينظــر  احومــوي   ــهاب احــدين أةــو عةــد ا  يــا وت ةــن عةــد ا  احرومــخ . إرةــل  لبــة ومدينــة كةيــرة  وهــخ مــن أعمــال احموصــل  ;) 
 . <:8ص  8م  ج >@@8  دار صادر  ةيروت  9م   مبجم احةلدان  ط?899هـ/=9=)

حقـب ةاحملــك احـرويم ملــك احموصــل نوـو خمســين عامـا  ةبــد أن أزال احدوحــة االتاةكيـة منهــا  وةبـد وا بــة ةغــداد توجـه إحــى هوالكــو   >) 
ينظــر  اةــن احأــوطخ  كمــال احــدين أةــو احأرــل عةــد احــرزاق . خــان رأكرمــه وأعــاد   رلمــا دخــل احموصــل مــرض أيــام ومــات

ب إحيه  احووادث احجامبة واحتجارب احناربة رـخ احما ـة احسـاةبة  توقيـق  ة ـار عـواد م   )منسو :8:9هـ/:9<احةغدادي )ت
؛ اةــن كثيــر  احةدايــة واحنهايـــة  <=:-==:م  ص ص<@@8وعمــاد عةــد احســ م رؤوف  دار احغــرب امســـ مخ  ةيــروت  

أخةـار مـن ذهـب   م    ـذرات احـذهب رـخ<?=8هـ/@?87؛ اةن احبماد احونةلخ  أةو احأ ح عةد احوخ )ت<99  ص:8ج
 . @?9  ص>ت  ج. دار احأكر  ةيروت  د

م   احبسـجد احمسـةوك واحجـوهر احموكـوك رـخ طةقـات احخلأـاء 77;8هـ/:7?احغسانخ  احملك األ رف اسماعيل ةن احبةاس )ت  =) 
 . ;?:  ص9م  ج><@8واحملوك  توقيق   اكر مومود عةد احمنبم  دار احتراث امس مخ  ةيروت  

 . >@;  ص9ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج . ةلدة ةين إرةل وةغداد دا و ا   <) 
مظأـر احــدين أةــخ ســبيد كــوكةري ةــن أةــخ احوســن علــخ ةــن ةكتكـين احملقــب ةاحملــك احمبظــم صــاوب إرةــل توالهــا ةبــد ورــاة واحــد    ?) 

ةــــن أةــــخ ةكــــر  ينظــــر  اةــــن خلكــــان  أةــــو احبةــــاس  ــــمس احــــدين مومــــد. م89:9هـــــ/7:=وةقــــخ ريهــــا إحــــى أن تــــورخ عــــام 
  ;م  ج?<@8م   وريــات األعيــان وأنةــاء أةنــاء احزمــان  توقيــق  إوســان عةــاس  دار صــادر  ةيــروت :?89هـــ/8?=)ت
 . <;8  ص:8؛ اةن كثير  احةداية واحنهاية  ج7<؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص898-:88ص

؛ اةــن خلــدون  عةــد احــرومن ةــن <@  ص:8هايــة  ج؛ اةــن كثيــر  احةدايــة واحن?::-<::  ص ص@اةــن األثيــر  احكامــل  ج  @) 
م   تاريق اةن خلدون احمسـمى )احبةـر وديـوان احمةتـدأ واحخةـر رـخ أيـام احبـرب واحبجـم واحةرةـر ومـن >7;8هـ/?7?مومد )ت

 . <?>  ص>م  ج9777عاصرهم من ذوي احسلطان األكةر   دار احأكر  ةيروت  
م  8<@8ســية رــخ احبــراق رــخ احبصــر احبةاســخ األخيــر  مطةبــة احقرــاء  احنجــف  احقــزاز  مومــد صــاح  داود  احويــاة احسيا  87) 

 . :<؛ احوياة احسياسية رخ احبراق رخ عهد احسيطرة احمغوحية  ص88:ص
 . :@>  ص>؛ اةن خلدون  احبةر  ج>;;  ص9؛ احغسانخ  احبسجد  ج=?:->?:  ص ص@اةن األثير  احكامل  ج  88) 
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ينظــر  اةــن عةــد احوــق  صــأخ احــدين عةــد احمــؤمن . احجةــال ةــين إرةــل وهمــدان وأهلهــا كلهــم أكــراد ــهرزور  كــورة واســبة رــخ   89) 
م  ;>@8على أسماء األمكنة واحةقاع  دار إوياء احكتب احبرةية  احقـاهرة   االط عم   مراصد <::8هـ/@:<احةغدادي )ت

 . 99?  ص9ج
 . :;8  ص:8اةن كثير  احةداية واحنهاية  ج  :8) 
مير جمال احدين   تمر احناصري وصف ةوسن احسيرة واح جاعة تسلم إ طـاع احولـة ثـم  ـونكية واسـط مرـارا  إحـى احولـة األ  ;8) 

-7=8ينظـر  اةـن احأـوطخ  احوـوادث احجامبـة  ص ص. م@:89هــ/<:=وحم يزل مقدما  على احبسكر إحى أن تـورخ عـام 
 . @?8  ص>؛ اةن احبماد احونةلخ   ذرات احذهب  ج8=8

م  ?>@8مــم   تــاريق مختصــر احــدول  احمطةبــة احكاثوحيكيــة  ةيــروت  =?89هـــ/>?=ةــن احبةــري  مريغوريــوس احملطــخ )تا  >8) 
؛ احـذهةخ   ـمس احـدين أةـخ عةـد ا  مومـد ةـن أومـد ةــن ;88-:88؛ اةـن احأـوطخ  احوـوادث احجامبـة  ص ص@;9ص

كتور صـ ح احـدين احمنجـد  مطةبـة وكومـة م   احبةـر رـخ خةـر مـن مةـر  توقيـق  احـد?;:8هــ/?;<عثمان ةن  ايماز )ت
 . 7<;  ص9؛ احغسانخ  احبسجد  ج::8  ص>م  ج==@8احكويت  احكويت  

؛ احياربخ  أةو مومد عةد ا  ةن اسبد ةن علخ =:8  ص>حذهةخ  احبةر  ج؛ ا7>9  اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص=8) 
  مؤسســــة األعلــــى حلمطةوعــــات  ةيــــروت  9ة احيقرــــان  طم   مــــرآة احجنــــان وعةــــر ==:8هـــــ/?=<ةــــن ســــليمان احيمنــــخ )ت

 . =>8؛ اةن كثير  احةداية واحنهاية  ص>?  ص;م  ج7<@8
األميــر أةــو احمظأــر ةــاتكين ةــن عةــد ا  احرومــخ احناصــري كــان مملوكــا  حبا  ــة اةنــة احخليأــة احمســتنجد ةــا  خــدم جنــديا  وأ ــام   <8) 

ةها ث ثا  وع رين سنة وحما ملك احخليأة إرةل جبله واحيا  عليها  وكانـت وراتـه عـام ةتكريت مدة ثم سلمت إحيه احةصرة رأ ام 
 . 988-@97ينظر  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص. م9;89هـ/ 7;=

 . <:8اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  ?8) 
حلمزيــد ينظــر  احــذهةخ  . ة احمستبصــم ةــا مجاهــد احــدين أيةــك احداويــدار احصــغير كــان مقــدم جــيش احبــراق رــخ عصــر احخليأــ  @8) 

م   سـير أعـ م احنـة ء  توقيـق  أةــو ?;:8هـــ/ ?;< ـمس احـدين أةـخ عةـد ا  مومـد ةــن أومـد ةـن عثمـان ةـن  ايمـاز )ت
 . 8=>  ص=8م  ج<@@8عةد ا  عةد احس م مومد علوش  دار احأكر  ةيروت  

كــان رــخ عهــد احخليأــة احمستنصــر  ــراةيا  وزادت مكانتــه رــخ عهــد احخليأــة  ــرف احــدين أةــو احأرــا ل احمستنصــري اح ــراةخ    97) 
احمستبصم ةا  احذي أرسله حمقاومة احمغول رهزمهم  وكان  رف احدين رخ خدمة احخليأة ةاحولة إحى أن مرض رومـل إحـى 

  مومــد ةــن ؛ احكتةــخ=9:-;9:ينظــر  اةــن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص. م>>89هـــ/:>=ةغــداد وتــورخ هنــاك عــام 
م   عيـــون احتـــواريق  توقيـــق  ريصـــل احســـامر ونةيلـــة عةـــد احمـــنبم  دار احوريـــة حلطةاعـــة  ةغـــداد  :=:8هــــ/;=< ـــاكر )ت

؛ اةــن احبمــاد احونةلــخ   ــذرات احــذهب  7=>  ص=8؛ احــذهةخ  ســير أعــ م احنــة ء  ج>?-;?  ص ص97م  ج7?@8
 . 8=9  ص>ج

ـــدول  ص  98)  ـــري  تـــاريق مختصـــر اح ـــن احبة ـــة واحنصـــرانية وامســـ م  دار احتبـــارف 8>9اة ـــين احوثني ؛ األمـــين  وســـن  احمغـــول ة
 . <?م  ص:@@8حلمطةوعات  ةيروت  

م   دول امسـ م  مطـاةا  طـر ?;:8هــ/?;<احذهةخ   مس احـدين أةـخ عةـد ا  مومـد ةـن أومـد ةـن عثمـان ةـن  ايمـاز )ت  99) 
م   احســــلوك حمبررــــة دول 8;;8هـــــ/>;?ةــــن علــــخ )ت ؛ احمقريــــزي  تقــــخ احــــدين أومــــد7;8  ص9م  ج??@8احوطنيــــة  

 . :<9  ص9  ق8م  ج=:@8احملوك  توقيق  مصطأى زيادة  مطةبة حجنة احتأحيف واحترجمة واحن ر  احقاهرة  
 . >:>  ص9احغسانخ  احبسجد  ج  :9) 
 . =?9->?9اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص  ;9) 
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م   كيأيـــة وا بــة ةغــداد  مطةبـــة ةريــل  حيـــدن  :<89هـــ/9<=حوســن نصــير احـــدين )تاحطوســخ  عةــد ا  مومـــد ةــن مومـــد ا  >9) 
؛ روزي  راروق عمر  تاريق احبراق رـخ عصـور احخ رـة @=9؛ اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص7?9م  ص<:@8

 . ;::م  ص??@8احبرةية امس مية  احدار احبرةية حلطةاعة  ةغداد  
م   جــاما احتــواريق  ترجمــة  مومــد صــادق ن ــأت وآخــرون  مطةبــة وزارة ?8:8هـــ/?8<ل ا  )تاحهمــدانخ  ر ــد احــدين ررــ  =9) 

؛ راعور  أومد و وادة احنـاطور  تـاريق احدوحـة احبرةيـة وتـى ?=9-<=9  ص ص8م  ج@=@8احثقارة وامر اد  احقاهرة  
م ومـزو احمغـول  مطةبـة أورسـيت  ؛ احتكريتـخ  سـلمان  ةغـداد مدينـة احسـ ;:9م  ص:?@8ط  . نهاية احغزو احمغوحخ  د

  Mulr  W .  The caliphate  its rise  Declline  And Fall  Edinburgh؛ <98م  ص??@8ةغـــداد  
1924  p. 45 . 

 . 7<9-@=9  ص ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  <9) 
م  <=@8خ  دار احكتــاب احبرةــخ  احقــاهرة  احصــياد  رــؤاد عةــد احمبطــخ  مــؤرخ احمغــول احكةيــر ر ــيد احــدين ررــل ا  احهمــدان  ?9) 

 . ;:ص
 . 8<9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  @9) 
؛ ميرخوانــــد  وميــــد احــــدين مومــــد ةــــن خداونــــد  ــــا  ةــــن مومــــود 7<9-@=9اةــــن احبةــــري  تــــاريق مختصــــر احــــدول  ص ص  7:) 

؛ روزي  تاريق 8;9-7;9  ص ص>ش  ج. هـ@::8م   تاريق رورة احصأا  جاب ةيروز  طهران  ?@;8هـ/:7@)ت
 . ;=:احبراق  ص

هو من أكةر احمنجمين كان مصـاوةا  حهوالكـو ةـأمر مـن احقـان احـذي  ـال حـه ةـين كـل مـا يةـدو حـك رـخ احنجـوم مـن دون خـوف   8:) 
؛ احبزاوي  عةاس  تاريق علم احألـك رـخ @<9  ص8ينظر  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج. األمر احذي جبله جري ا  رخ آرا ه

هــــ  مطةبـــة >::8-هــــ=>=راق وع  تـــه ةاأل طـــار امســـ مية واحبرةيـــة رـــخ احبصـــور احتاحيـــة أليـــام احبةاســـيين مـــن ســـنة احبـــ
 . 99م  ص?>@8احمجما احبلمخ احبرا خ  ةغداد  

 .منها عدم طلوع اح ـمس  ومـرض احجنـد  وانهيـار احبـاحم ةـاحزالزل  وعـدم نـزول احمطـر  ومـوت احملـك األعظـم رـخ ذحـك احبـام  9:) 
 . 99؛ احبزاوي  تاريق علم احألك  ص7?9  ص8ينظر  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج

هــو نصــير احــدين مومــد ةــن مومــد احطوســخ حــه مبررــة واســبة ةبلــم األوا ــل كــان رــخ خدمــة عــ ء احــدين مومــد ةــن احوســن   ::) 
 حإلسـماعيليةحه كما وزر من  ةل  االسماعيلخ  ثم ورر ةين يدي احسلطان هوالكو رأصة  من احمقرةين عند  وجبله وزيرا  

ينظــر  اةــن . م;<89هـــ/:<=م  و ــد تــورخ نصــير احــدين ةةغــداد عــام @>89هـــ/<>=وأ ــام حــه رصــدا  ةمدينــة مرامــة عــام 
م   رــوات احوريــات  توقيــق  إوســان :=:8هـــ/;=<؛ احكتةــخ  مومــد ةــن  ــاكر )ت7::احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص
؛ :?9  ص:8؛ اةـــــــن كثيـــــــر  احةدايـــــــة واحنهايـــــــة  ج9>9-=;9  ص ص9م  ج;<@8عةـــــــاس  دار صـــــــادر  ةيـــــــروت  

م   تــاريق وةيــب احســير رــخ أخةــار أرــراد ة ــر  كتاةخانــه :>89هـــ/7:@خوانــدمير  ميــاث احــدين مومــد ةــن همــام احــدين )ت
 . >87  ص:ش  ج. هـ:::8خيام  طهران  

رأيـه منهـا مجـخء طـاهر مـن خراسـان ةـأمر احمـأمون  أعطى نصير احدين احطوسخ احسلطان هوالكو مجموعة من األدحـة تـدعم  ;:) 
؛ احبـزاوي  7?9  ص8ينظـر  احهمـدانخ  جـاما احتـواريق  ج. و تله األمين  و تل احمتوكل من  ةل اةنه ةاالتأاق ما األمراء

 . <=8-==8  ص ص8م  ج>:@8عةاس  تاريق احبراق ةين اوت حين  مطةبة ةغداد  
 . =:8ت  ص. ى صهوات احجياد  دار احكتاب احبرةخ  ةيروت  دواكيم  سليم  إمةراطورية عل  >:) 
 . 8?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  =:) 
حرستان  جيل من األكراد رخ جةال ةين أصةهان وخوزستان وتلك احنواوخ تبرف ةهم ريقال ة د احلر ويقال حها حرستان ويقال   <:) 

 . 8=8  ص>ان  جينظر  احوموي  مبجم احةلد. حها احلور أيرا  
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ينظـــر  . ةيــان  صــقا مـــن ســواد احةصــرة رـــخ احجانــب اح ــر خ مـــن دجلــة عليهـــا احطريــق إحــى وصـــن مهــدي وهــخ  ريةـــة منــه  ?:) 
 . ?8>  ص8احوموي  مبجم احةلدان  ج

 . 8?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  @:) 
  8؛ احهمـــدانخ  جـــاما احتـــواريق  ج@=9احـــدول  ص؛ اةـــن احبةـــري  تـــاريق مختصـــر :?9احطوســـخ  كيأيـــة وا بـــة ةغـــداد  ص  7;) 

م   دســـتور احـــوزراء  ن ـــر وتصـــوي  ســـبيد :>89هــــ/7:@؛ خوانـــدمير  ميـــاث احـــدين مومـــد ةـــن همـــام احـــدين )ت8?9ص
 . >:؛ احصياد  مؤرخ احمغول  ص877ش  ص. هـ<8:8نأيسخ  طهران  

 . :98  ص:8اةن كثير  احةداية واحنهاية  ج  8;) 
 . @;:احووادث احجامبة  ص اةن احأوطخ   9;) 
 . 7<9اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص  :;) 
 . =?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  ;;) 
  :8؛ اةـــن كثيـــر  احةدايـــة واحنهايـــة  ج::8  ص9؛ احكتةـــخ  عيـــون احتـــواريق  ج>>:اةـــن احأـــوطخ  احوـــوادث احجامبـــة  ص  >;) 

 . :98ص
م   احمختصـر رـخ أخةـار احة ـر  احمطةبـة احوسـينية  8::8هــ/9:<اعيل ةـن مومـد ةـن عمـر )تأةو احأدا  عمـاد احـدين اسـم  =;) 

 . ;@8  ص:ت  ج. احقاهرة  د
 . ;:9؛ راعور  تاريق احدوحة احبرةية  ص:98  ص:8اةن كثير  احةداية واحنهاية  ج  <;) 
قيـق  مصـطأى جـواد  مطةبـة احوكومـة  ةغـداد  اةن احكازرونخ  ظهير احدين علـخ ةـن مومـد احةغـدادي  مختصـر احتـأريق  تو  ?;) 

 . >>:؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص9<9م  ص7<@8
م   احأخــري رــخ @8:7هـــ/@7<؛ اةــن احطقطقــخ  مومــد ةــن طةاطةــا احبلــوي )ت9<9  اةــن احكــازرونخ  مختصــر احتــاريق  ص@;) 

 . =?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج؛ ?@9م  ص7=@8اآلداب احسلطانية واحدول امس مية  دار صادر  ةيروت  
 . <?9-=?9  ص ص8؛ احهمدانخ  جاما احتواريق  ج8<9ةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص  ا7>) 
 . <?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  8>) 
راجا  ةدار احخليأة احمستبصم هو عةد احغنخ اةن احدرنوس كان أول أمر  وماال  حدم أرةاب تنانير األجر وحا ةاحطيور  ربمل ة  9>) 

ةا  وتى أصة  من احمقرةين إحيه وكان يراسل ةـه احـوزير ويست ـير  رـخ األمـور ويبمـل ةرأيـه وةبـد وا بـة ةغـداد رتـب خازنـا  
 . :;;ينظر  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص. م?<89هـ/<<=ةاحديوان  ثم نقل خازنا  إحى احكارخانا وتى وراته عام 

 . @98؛ احتكريتخ  ةغداد مدينة احس م  ص??9  ص8مدانخ  جاما احتواريق  جاحه  :>) 
 . =;9  ص>؛ ميرخواند  تاريق رورة احصأا  ج::8  ص97  احكتةخ  عيون احتواريق  ج;>) 
 . =;9  ص>؛ ميرخواند  تاريق رورة احصأا  ج@?9-??9  ص ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  >>) 
ينظـر  اةـن . جم األةوا خ مقدم احطا أة احتركمانية احمبرورة ةاألةواء ومن أةرز  ـادة احخليأـة احمستبصـم ةـا سليمان  ا  ةن ةر   =>) 

م    ـرح نهـ  احة مـة  توقيـق  مومـد أةـو احأرـل إةـراهيم  ?>89هــ/=>=أةخ احوديد  عز احدين عةد احوميد احمدا نخ )ت
 . 7@9  ص8احتواريق  ج ؛ احهمدانخ  جاما@:9  ص<م  ج<?@8دار احجيل  ةيروت  

 . @?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  <>) 
 . =:؛ احصياد  مؤرخ احمغول  ص7@9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  ?>) 
  Spuler  Bertold؛8@9-7@9  ص ص8؛ احهمــدانخ  جــاما احتــواريق  ج8<9ةــن احبةــري  تــاريق مختصــر احــدول  ص  ا@>) 

History of the Mongols  translated from Germany by Helga and stuart Drummond  London  
1972  p. 119 . 

 . 8@9  ص8؛ احهمدانخ  جاما احتواريق  ج8<9اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص  7=) 
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 . ;@8  ص:؛ أةو احأدا  احمختصر  ج8@9  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج8=) 
 . ;@8  ص:  أةو احأدا  احمختصر  ج9=) 
 . <:8  ص;؛ احياربخ  مرآة احجنان  ج9<9اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص  :=) 
 . :@9  ص8؛ احهمدانخ  جاما احتواريق  ج9<9اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص  ;=) 
 . 7=:احووادث احجامبة  ص  >=) 
 . :8=  ص>احبةر  ج  ==) 
 . 87;  ص9  ق8احسلوك  ج  <=) 
 . =>اك  احبراق  صخصة  ?=) 
؛ اةن احبلقمخ  مؤيد احدين أةو طاحب >98  ص:8؛ اةن كثير  احةداية واحنهاية  ج@>:اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  @=) 

م  واسـتمر ةبـد اوـت ل احمغـول حةغـداد  ـهورا  ثـم مـرض ;;89هــ/9;=مومد ةن أومد  وزير احخليأة احمستبصم ةـا  عـام 
 . 77:-@@9اةن احطقطقخ  احأخري  ص ص. م?>89هـ/=>=ومات عام 

؛ احكتةــخ  عيــون احتــواريق  ;@9  ص8؛ احهمــدانخ  جــاما احتــواريق  ج?>:-<>:اةــن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص ص  7<) 
 . ;:8  ص97ج

 . =?9  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج  8<) 
. ن احميـا  تةطوــت ريهــا أي سـاحت واتســبت رــخ األرضاحةطـا    هــخ أرض واســبة ةـين واســط واحةصــرة و ـد ســميت ةطــا   أل  9<) 

 . 7>;  ص8احوموي  مبجم احةلدان  ج
؛ احب مــة احولــخ  جمــال احــدين احوســن ةــن يوســف ةــن احمطهــر  ك ــف احيقــين رــخ 7=:اةـن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص  :<) 

؛ خصــةاك  @:  ص8يق احبــراق  ج؛ احبــزاوي  تــار ?9ت  ص. ررــا ل أميــر احمــؤمنين  دار احكتــب احتجاريــة  احنجــف  د
 . <>احبراق  ص

؛ ميرخوانــد  تــاريق رورــة 7=:؛ اةــن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص=@9->@9  ص ص8احهمــدانخ  جــاما احتــواريق  ج  ;<) 
 ؛:;9  ص>احصأا  ج

Spuler  History of The Mongols  p. 117 . 
 . @:  ص8اق  جاةن احأوطخ  احووادث احجامبة؛ احبزاوي  تاريق احبر   ><) 
؛ احتكريتــخ  ةغــداد مدينــة احســ م  =@9  ص8؛ احهمــدانخ  جــاما احتــواريق  ج9<9اةــن احبةــري  تــاريق مختصــر احــدول  ص  =<) 

 . <9ص
 . @=  ص8؛ احولخ  تاريق احولة  ج=@9  ص8؛ احهمدانخ  جاما احتواريق  ج9<9  اةن احبةري  تاريق مختصر احدول  ص<<) 
؛ خليــل  عمــاد احــدين  م وظــات رــخ 7=:؛ اةــن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص=@9  ص8احتــورايق  ج احهمــدانخ  جــاما  ?<) 

؛ رؤوف  >:م  ص9<@8خطط احولة وتى احوكم احج  ري  مجلـة آداب احرارـدين  جامبـة احموصـل  احبـدد احراةـا  حسـنة 
 . @<م  ص@<@8  ةغداد  88حبرةخ  احبدد عماد عةد احس م  وكام احبراق وموظأو  رخ احبهد اميلخانخ  مجلة احمؤرخ ا

  مطةبــة احةــاةخ احولةــخ  احقــاهرة  9م   خريــدة احبجا ــب ورريــدة احغرا ــب  ط?;:8هـــ/@;<  اةــن احــوردي  زيــن احــدين عمــر )ت@<) 
 . <;م  ص@:@8

ينخ وكـم احبـراق ع ء احدين عطا ملك ةن مومد وهو ع ء احدين احجوينخ صاوب احديوان اخو احصاوب  ـمس احـدين احجـو   7?) 
م واســتقامت حــه األمــور ووصــف عــ ء احــدين وأخــو  ةــاحكرم واحبــدل واحخةــرة وعمــارة احــة د وكــان عاررــا  @>89هـــ/<>=عــام 

ــــا  رارــــ   جمــــا تاريخــــا  حلمغــــول ســــما  )جهــــان ك ــــاي  وتــــورخ عــــام  ــــة  ررــــ   عــــن أنــــه كــــان أدية ــــك واحدوح ةقــــوانين احمل
؛ اةـــن احأـــوطخ  مجمـــا اآلداب رـــخ مبجـــم األحقـــاب  7=;دث احجامبـــة  صينظـــر  اةـــن احأـــوطخ  احوـــوا. م9?89هــــ/8?=
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->8:  ص ص9هـ  ج=8;8توقيق  مومد احكاظم  مؤسسة احطةاعة واحن ر  وزارة احثقارة وامر اد امس مخ  طهران  
:8= . 

 . 9@:-8@:اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص  8?) 
 . <7;احمصدر نأسه  ص  9?) 
 . ;@8؛ احقزاز  احوياة احسياسية رخ احبراق رخ احبصر احبةاسخ األخير  ص99-98ه  ص صاحمصدر نأس  :?) 
احقلق ندي  أةـو احبةـاس . عةادة  ةطن من عقيل من ةنخ عامر ةن صبصبة من احبدنانية ومنازحهم كانت رخ احجزيرة احأراتية  ;?) 

توقيق علخ احخا انخ  مطةبة احنجـاح  ةغـداد   م   نهاية األرب رخ مبررة انساب احبرب ?8;8هـ/98?أومد ةن علخ )ت
 . 87:-@7:م  ص ص?>@8

خأاجة  ةطن من ةنخ عقيل ةن كبب ةن عامر ةن صبصبة من احبدنانية  وهم ةنو خأاجة ةن عمر ةن عقيل ةن كبب و د   >?) 
أةخ احكرم  احلةاب رخ تهـذيب ينظر  اةن األثير  عز احدين أةو احوسن علخ ةن . انتقلوا رخ آخر األيام إحى احبراق واحجزيرة

 . 9<؛ احقلق ندي  نهاية األرب  ص8?  ص8هـ  ج<>:8-هـ=>:8األنساب  مكتةة احقدس  احقاهرة  
واحمماحيــك هــم مــن األتــراك اســتخدمهم األيوةيــون كأــرق عســكرية رــخ جيو ــهم وةبــد . =<;  ص9  ق8  احمقريــزي  احســلوك  ج=?) 

نه توران  ا  احوكـم تمكـن احمماحيـك مـن احسـيطرة علـى مقاحيـد احوكـم ووكمـوا مصـر وراة احسلطان نجم احدين أيوب وتوحخ اة
ينظـر  اةـن كثيـر  . م إحى احأت  احبثمانخ رخ مجموعتين عررتا ةاحمماحيك احةورية واحمماحيـك احةرجيـة7>89هـ/?;=من عام 

واالعتةــار ةــذكر احخطــط واآلثــار ؛ احمقريــزي  تقــخ احــدين أومــد ةــن علــخ  كتــاب احمــواعظ 7@8  ص:8احةدايــة واحنهايــة  ج
 . <;9  ص?:9-=:9ت  ص ص. احمبروف ةـ )احخطط احمقريزية   دار صادر  ةيروت  د

م   احمنتظم رخ تاريق احملـوك واألمـم  احـدار احوطنيـة  ةغـداد  8977هـ/<@>اةن احجوزي  أةو احأرج عةد احرومن ةن علخ )ت  <?) 
؛ اةن احأرات  ناصر احدين مومـد ةـن عةـد احـرويم 898  ص=<  ص@؛ اةن األثير  احكامل  ج=97  ص87م  ج7@@8

م  7<@8م   تــاريق اةــن احأــرات  توقيـق  وســن مومــد اح ــماع  مطةبـة دار احطةاعــة احوديثــة  احةصــرة  >7;8هــ/<7?)ت
 . @@8؛ احقزاز  احوياة احسياسية رخ احبراق رخ احبصر احبةاسخ األخير  ص8  ص;ج

م   رولــة اةــن ةطوطــة احمســماة <<:8هـــ/@<<  مومــد ةــن عةــد ا  ةــن إةــراهيم احلــواتخ احطنجــخ )تاةــن ةطوطــة  أةــو عةــد ا  ??) 
 . :88  ص8م  ج?9@8)توأة احنظار رخ مرا ب األمصار وعجا ب األسأار   احمطةبة األزهرية  احقاهرة  

 . 9>;اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  @?) 
. م  تـوحى عـرش احسـلطنة ةبـد ورـاة أخيـه ارمـون>@89-8@89هــ/;@=-7@=كـو خـان )كيخاتو خان ةن اةا ـا خـان ةـن هوال  7@) 

 .  8؛ احملوق ر م )98>  ص:7>؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص@=8  ص8احهمدانخ  جاما احتواريق  ج
 . >8>اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  8@) 
-;@=م وتــوحى عــرش احســلطنة )8<89هـــ/7<=كــو خــان  وحــد عــام احســلطان مــازان ةــن أرمــون خــان ةــن اةا ــا خــان ةــن هوال  9@) 

  رنقــل إحــى تةريــز ودرــن ;8:7هـــ/:7<م  ســمخ مومــودا  عنــدما أعلــن إســ مه وكانــت وراتــه عــام ;8:7->@89هـــ/:7<
  عةــد اهتمــام؛ احمســتورخ  ومــد ةــن أةــخ ةكــر احقزوينــخ  تــاريق كزيــدة  ة7>  ص;ينظــر  أةــو احأــدا  احمختصــر  ج. هنــاك

؛ ويــدر  عةــد احــرومن ررطــوس  احبــراق رــخ عهــد مومــود مــازان  رســاحة 79=هـــ  ش  ص=::8نــوا خ  طهــران   احوســين
 .  :؛ احملوق ر م )?8-<8م  ص ص?@@8ماجستير مير من ورة  كلية اآلداب  جامبة ةغداد  

 . 9?:؛ احبزاوي  تاريق احبراق  ص?:>اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  :@) 
 . وث احثانخ  احوظا ف امدارية ةواسط )وظيأة احصدر ينظر  احمة  ;@) 
 . ينظر  احمةوث احثانخ  احوظا ف امدارية. كانت واسط تدم  رخ احغاحب ما احةصرة رخ وودة إدارية خ ل احبصر احمغوحخ  >@) 
 . <97  ص:مجما اآلداب  ج  =@) 
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اةــن احأـــوطخ  احوـــوادث . م;?89هــــ/:?=ولــة عـــام هــو صـــأخ احــدين ةـــن ومـــزة ةــن مواســـن احبكر ـــخ كــان علـــى صـــدارة اح  <@) 
 . @<  ص8م  ق7=@8؛ احولخ  يوسف كركوش  تاريق احولة  احمطةبة احويدرية  احنجف  ><;احجامبة  ص

 . @9:-?9:  ص ص8؛ احبزاوي  تاريق احبراق  ج=<;-><;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص?@) 
 . =<;اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  @@) 
م   تـاريق احيبقـوةخ  توقيـق  عةـد األميـر مهنـا  مؤسسـة <@?هــ/;?9احيبقوةخ  أومد ةن أةخ يبقوب ةن وار  احكاتـب )ت  877) 

م   تــاريق 99@هــ/87:؛ احطةـري  أةـو جبأــر مومـد ةـن جريــر )ت977  ص9م  ج:@@8األعلمـخ حلمطةوعـات  ةيــروت  
 . ;?:-:?:  ص ص=م  ج;=@8  دار احمبارف  احقاهرة  ;احرسل واحملوك  توقيق  مومد أةو احأرل إةراهيم  ط

؛ احموســــوي  مصـــطأى عةـــاس  احبوامـــل احتاريخيــــة حن ـــأة وتطـــور احمـــدن احبرةيــــة <;:  ص>احومـــوي  مبجـــم احةلـــدان  ج  878) 
 . >88-889م  ص ص9?@8امس مية  دار احر يد حلن ر  ةغداد  

؛ احمبارــيدي  عةـــد احقـــادر  <88-=88احبوامــل احتاريخيـــة  ص ص؛ احموســـوي  7>:  ص>احومــوي  مبجـــم احةلــدان  ج  879) 
 . 887م  ص:?@8واسط رخ احبصر احبةاسخ  دار احورية حلطةاعة  ةغداد  

  9=م  ص<9@8م   مسـاحك احمماحـك  ن ـر دي مويـه  حيـدن <>@هــ/=;:األصطخري  أةو اسوق إةراهيم ةـن مومـد )ت  :87) 
م   أوســن >?@هـــ/><:ا  مومــد ةــن أومــد احمبــروف ةاحة ــاري )ت ؛ احمقدســخ   ــمس احــدين أةــو عةــد>=-;=ص ص

؛ احمبارـــيدي  @88  ص;88  ص:>م  ص=7@8  ةريـــل  حيـــدن  9احتقاســـيم رـــخ مبررـــة األ ـــاحيم  ن ـــر دي مويـــه  ط
 . 8:9واسط  ص

 . ?;:  ص>احوموي  مبجم احةلدان  ج  ;87) 
 . ?:8احمباريدي  واسط  ص  >87) 
 . 98;  ص:دان  جاحوموي  مبجم احةل  =87) 
 . ;:  ص>احمصدر نأسه  ج  <87) 
 . ::9  ص;احمصدر نأسه  ج  ?87) 
  9احومــوي  مبجــم احةلــدان  ج. م ?897هـــ/>7=ينســب إحيهــا اح ــيق مصــدق ةــن  ــةيب ةــن احوســين احواســطخ احنوــوي )ت  @87) 

ــــد احثــــام8?;ص ــــخ  احمجل ــــة احمجمــــا احبلمــــخ احبرا  م  8=@8ن  ةغــــداد  ؛ مصــــطأى جــــواد  مبجــــم موارــــا واســــط  مجل
 . 897ص

م   خريدة احقصر وجريدة احبصر  توقيق  مومد ةهجة 8977هـ/<@>األصأهانخ  عماد احدين أةو وامد مومد ةن مومد )  887) 
 . =<9  ;؛ احوموي  مبجم احةلدان  ج;<;  ص9  م;م  ج:<@8األثري  ةغداد  

  8ينظــر  احومــوي  مبجــم احةلــدان  ج. م @=88هـــ/>=>وي )تينســب إحيهــا أةــو احغنــا م وة ــخ ةــن مومــد ةــن  ــبيب احنوــ  888) 
 . 9:9ص

 . ><;اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  889) 
  األروـاء  جمــا روـى احتــخ يطوـن ةهــا  وهـخ اســم  ريـة  ــرب واسـط نســب إحيهـا أةــو احسـبادات علــخ ةـن أةــخ احكـرم ةــن علــخ :88) 

احو ــــت عةــــد األول وروم  تــــورخ رــــخ جمــــادي اآلخــــرة عــــام  األروــــا خ احرــــرير  ســــما صــــوي  احةخــــاري ةةغــــداد مــــن أةــــخ
؛ مصــطأى ><;؛ اةــن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص;;8  ص8ينظــر  احومــوي  مبجــم احةلــدان  ج. م8989هـــ/@7=

 . =89->89جواد  مبجم موارا واسط  ص ص
 . @;8؛ مصطأى جواد  مبجم موارا واسط  ص=<;اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص  ;88) 
 ريــة جنــوب واســط ينســب إحيهــا أةــو احمبــاحخ ةــن أةــخ احررــا احساســخ  ســما أةــا احأــت  مومــد ةــن أومــد ةــن ةختيــار احمانــداي   >88) 

 . 8<8  ص:ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج. احواسطخ
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ةـا    =88)  كـان حجـد   ريـة يقـال اسم  رية ةواسط  سمخ ةها أةو احسبادات احمةارك ةـن احوسـين ةـن عةـد احوهـاب احواسـطخ ةـاةن نلغو 
نغوةا وكان كثير احتردد إحيها  سما من أةخ إسواق اح ـيرازي وأةـخ احقاسـم ةـن احسـري  روم عنـه أةـو سـبد احسـمبانخ تـورخ 

 . >@9  ص>ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج. م:;88هـ/ ?:>ةواسط عام 
 . :;;  ص;احمصدر نأسه  ج  <88) 
 . <::  ص;احمصدر نأسه  ج  ?88) 
 . ?>-<>  ص ص>؛ اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج8:9  ص:  احمصدر نأسه  ج@88) 
 . ;7;  ص:احوموي  مبجم احةلدان  ج  897) 
 . <;8؛ مصطأى جواد  مبجم موارا واسط  ص?;;  ص7;;  ص:  احوموي  مبجم احةلدان  ج898) 
 . 9?-8?  ص ص;  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج899) 
أــر مــن أعمــال واســط  منهــا أةــو احغنــا م مومــد ةــن علــخ ةــن رــارس ةــن احمبلــم اح ــاعر تــورخ رــخ عــام    ريــة علــى نهــر جب:89) 

 . <@:  ص>؛ احوموي  مبجم احةلدان  ج8:;  ص9  م;ينظر  األصةهانخ  خريدة احقصر  ج. م>@88هـ/9@>
؛ 98;  ص9  م;حقصـــر  جينظــر  األصـــةهانخ  خريـــدة ا.    ريــة كةيـــرة ذات ســـوق علــى  ـــاطس دجلـــة ةــين واســـط واحمـــذار;89) 

 . @99  ص;احوموي  مبجم احةلدان  ج
 . 98;  ص9  م;  األصةهانخ  خريدة احقصر  ج>89) 
 رق واسط  ةاحتها وهخ نزهة ذات أ جار ونخل كثير  وكان ريها دير حلنصارم وةهـا  ةـر يزعمـون انـه  ةـر سـبيد    رية تقا =89) 

م احةرجونخ  روم عن أةخ احأرل مومد ةن أومـد ةـن عةـد ا  ةـن ماّذويـه ةن جةير  ينتسب إحيها أةو احبةاس أومد ةن ساح
؛ اةــن احأــوطخ  ;>8  ص;  ج;<:  ص8ينظــر  احومــوي  مبجــم احةلــدان  ج. احةــزاز احمبــروف ةــاةن احبجمــخ احواســطخ

 . <<8-=<8  ص ص;  ج<87-=87  ص ص8مجما اآلداب  ج
 . 7@8  ص;  احوموي  مبجم احةلدان  ج<89) 
 . 9;8؛ احمباريدي  واسط  ص>?>  ?<>  8=>  ?;>  7:>  ص9  م ;صةهانخ  خريدة احقصر  ج  األ?89) 
 . :?:  ص8  مبجم احةلدان  ج@89) 
 . <:8  ص;  ج;::  ص:  جاحمصدر نأسه  8:7) 
   وهــخ  ريــة مــن أعمــال واســط ةينهمــا ع ــرة رراســق  ينســب إحيهــا وســن ةــن عةــد احمجيــد احرصــارخ ســما  ــبيب ةــن مومــد8:8) 

؛ اةـن @;  ص:ينظـر  احومـوي  مبجـم احةلـدان  ج. احكورخ  روم عنه عةـد احملـك ةـن مومـد ةـن عثمـان احوـارظ احواسـطخ
 . 8;8؛ مصطأى جواد  مبجم موارا واسط  ص9>  ص>احأوطخ  مجما اآلداب  ج

جبأر ةن احمنصور يقال حه   نهر من أعمال واسط  صةته احرصارة وكان أول من وأر احميمون وكي   ألم جبأر زةيدة ةنت 8:9) 
 . >;9  ص>ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج. سبيد ةن زيد  وكانت روهته رخ  رية تسمى  رية احميمون

 . ;89  ص:  احوموي  مبجم احةلدان  ج::8) 
 . =:8؛ مصطأى جواد  مبجم موارا واسط  ص@8:  ص>  جاحمصدر نأسه  ;:8) 
 . >>8؛ مصطأى جواد  مبجم موارا واسط  ص<7;ص   اةن احأوطخ  احووادث احجامبة >:8) 
  هــخ مــن  ـــرم واســط مــن ناويـــة نهــر جبأــر ةـــين واســط واحةصــرة  ينســـب إحيهــا احوســن ةـــن عســكر ةــن احوســـن أةــو مومـــد =:8) 

احصورخ  كان أةو   يق هذ  احقريـة وحـه ةهـا رةـاط حلأقـراء  وسـكن أةـو مومـد هـذا واسـطا  رـخ صـةا  وسـما ةهـا احوـديث مـن 
أةـــخ احوســــن علـــخ ةــــن إةـــراهيم ةــــن عـــون احأــــار خ وميـــر  و ـــدم ةغــــداد وتـــورخ أةــــو مومـــد احصــــورخ ةواســـط عــــام  احقارـــخ

 . <89  ص8؛ اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج87:  ص9ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج. م8979هـ/@@>
؛ اةن احأوطخ  احوـوادث احجامبـة  <99  ص9احوموي  مبجم احةلدان  ج.   احودادية   رية كةيرة ةاحةطيوة من أعمال واسط<:8) 

 . >:ص
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  ةليـدة ةـين واسـط وخوزسـتان واهلهـا نـةط  واحطيـب متوسـطة ةـين واسـط وخوزسـتان وةينهـا وةـين كـل واوـدة منهـا ثمانيـة ع ــر ?:8) 
ن ررسخا   ينسب إحيها جماعة من احبلماء منهم أومد ةن إسواق ةن ةنجاب وةكر ةن مومـد ةـن جبأـر وأةـو عةـد ا  احوسـي

؛ اةــن احأــوطخ  مجمــا :>-9>  ص ص;ينظــر  احومــوي  مبجــم احةلــدان  ج. ةــن احرــواك ةــن مومــد االنمــاطخ وميــرهم
 . ;@;-:@;  ص ص;  ج>=:  ص8اآلداب  ج

ـــن احمةـــارك )ت@:8)  ـــة عةـــد ا  أةـــو ةكـــر مومـــد ة ـــتظم  ج. م ?=88هــــ/;=>  وحـــخ احقرـــاء ةقري ـــن احجـــوزي  احمن   87ينظـــر  اة
 . 7>8جم موارا واسط  ص؛ مصطأى جواد  مب@99ص

ينظر  . م <@88هـ/;@>  كان ريها احقارخ أةو احوسن علخ ةن رجاء ةن زهير  ا ام ةةغداد ثم رجا وتوحى احقراء ةها )ت7;8) 
 . 9<8  ص:احوموي  مبجم احةلدان  ج

منصـور ةـن دةـيس ةـن عأيـف    ةلدة من نواوخ واسط ةينها وةين خوزستان حها نهر يأخذ من دجلة  منسوةة إحى همام احدوحـة8;8) 
ينظر  احوموي  مبجم احةلـدان  . األسدي وهو حيس ةصاوب احولة احمزيدية رهم أمراء تلك احنواوخ رخ أيام ةنخ مزيد ايرا  

 . 89  ص>؛ مجما اآلداب  ج;>؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص87;  ص>ج
. ع ـر ررسـخا   واحجامـدة  ريـة مـن أعمـال واسـط ةينهـا وةـين احةصـرة   رية على دجلة ةإزاء احجامدة ةينها وةـين واسـط خمسـة 9;8) 

 . =@->@  ص ص9  ج:?8  ص8ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج
 . 9:;  ص;  احوموي  مبجم احةلدان  ج:;8) 
 . @>9  ص;  جاحمصدر نأسه  ;;8) 
 . @>:  ص:  جاحمصدر نأسه  >;8) 
 . 99;  ص;مجما اآلداب  ج؛ اةن احأوطخ  <:;  ص9  جاحمصدر نأسه  =;8) 
   رية مبرورة  رب واسط ةينهما خمسة رراسق  ينسب إحيها أومـد ةـن مة ـر ةـن يزيـد ةـن علـخ احمقـرئ أةـو احبةـاس احواسـطخ <;8) 

ينظر  احومو ي  مبجم . م وأومد ةن أةخ احهياج ةن علخ احخسروسأةوري وميرهم8989هـ/@7= دم ةغداد وتورخ ةها عام 
 . 8<:  ص9احةلدان  ج

ينظـر  .    رية ةأسـأل واسـط  ينسـب إحيهـا أةـو احةقـاء احهـاروتخ روم عنـه أةـو مومـد عةـد ا  ةـن موسـى ةـن عةـد ا  احكرخـخ?;8) 
 . ??:  ص>احوموي  مبجم احةلدان  ج

   مــن  ــرم واســط  ينســب إحيهــا أةــو احوســن علــخ ةــن احوســن ةــن علــخ ةــن مبــاذ ويبــرف ةاحجــاذري  روم عنــه أةــو ماحــب ةــن@;8) 
 . 9@  ص9ينظر  احوموي  مبجم احةلدان  ج. ة ران  روم عن مومد ةن عثمان ةن سمبان تاريق ةو ل

 . ?<;  ص9  احوموي  مبجم احةلدان  ج7>8) 
؛ اةـــن احأـــوطخ  احوـــوادث >@9  ص8؛ احهمـــدانخ  جـــاما احتـــواريق  ج9@9-8@9  احطوســـخ  كيأيـــة وا بـــة ةغـــداد  ص ص8>8) 

 . ==ق  ص؛ خصةاك  احبرا8=:احجامبة  ص
  رؤوف  عمــاد عةــد احســ م  األســر احواكمــة ورجــال امدارة واحقرــاء رــخ احبــراق رــخ عهــود احمتــأخرة  دار احوكمــة  ةغــداد  9>8) 

 ؛98م  ص9@@8
Al- Feel  M. R  the historical geography of Iraqi between the monglian and ottoman conquests  

1258-1534  Baghdad  1967  vol. 2  p. 181 . 
؛ واحةنــدنيجين ةلــدة م ــهورة رـخ طــرف احنهــروان مـن ناويــة احجةــل مــن =8;  ص7?:  اةـن احأــوطخ  احوــوادث احجامبـة  ص:>8) 

 . @@;  ص8احوموي  مبجم احةلدان  ج. أعمال ةغداد وتسمى احيوم مندحخ
 . =8;  ص7?:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص;>8) 
وا يسـكنون أ صـى إ لـيم تركسـتان  هـاجروا علـى  ـكل موجـات واسـتقروا رـخ إ ليمـخ مـا وراء احنهـر وخراسـان    ةا ل تركية كان>>8) 

رــخ احقــرن احراةــا احهجــري  عررــوا ةاحســ جقة نســةة إحــى زعــيمهم ســلجوق ةــن د ــاق احــذي ســار ةأتةاعــه إحــى ةــ د احمســلمين 
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ينظـر  احراونـدي  . م>>87هــ/ <;;م ودخلـوا ةغـداد عـام واعتنقوا امس م ثم كونوا دوحة حهم وأصـة  طغرحةـك سـلطانا علـيه
ترجمـــة  إةـــراهيم أمـــين اح ـــوارةخ وآخـــرون  احقـــاهرة  . م   راوـــة احصـــدور وآيـــة احســـرور8979هــــ/@@>مومـــد ةـــن علـــخ )ت

ــــخ ةــــن ناصــــر )ت>;8م  ص7=@8 ــــى >899هـــــ/99=؛ احوســــينخ  أةــــو احوســــن عل ــــة احســــلجو ية  اعتن ــــار احدوح م   أخة
؛ أمين  وسين  تاريق احبراق رـخ احبصـر احسـلجو خ  مطةبـة امر ـاد  79:م  ص::@8  الهور  ةتصويوه مومد إ ةال

 . وما ةبدها >;م  ص>=@8
 . 9>8  9;8  >>م  ص?<@8  ةيروت  9  االصأهانخ  احأت  ةن علخ ةن مومد احةنداري  تاريق دوحة آل سلجوق  ط=>8) 
ونظــم احوكــم رــخ احبــراق خــ ل احقــرن احخــامس احهجــري  مطةبــة اميمــان     احخاحــدي  رارــل عةــد احلطيــف  احويــاة احسياســية<>8) 

  ةغـداد  ?8؛ ةيات  رارل مهدي  احسياسة احسلجو ية رخ احبراق  مجلـة احمـؤرخ احبرةـخ  احبـدد :99م  ص@=@8ةغداد  
 . @87م  ص8?@8

 . =>8؛ احمباريدي  واسط  ص978  أمين  تاريق احبراق  ص?>8) 
؛ احقــزاز  احويــاة احسياســية رــخ احبــراق @?  ص@؛ اةــن األثيــر  احكامــل  ج:;8  ص=88  ص@احمنــتظم  ج  اةــن احجــوزي  @>8) 

 . >;9رخ احبصر احبةاسخ األخير  ص
 . =9؛ رؤوف  األسر احواكمة  ص:99  احقزاز  احوياة احسياسية رخ احبراق رخ عهد احسيطرة احمغوحية  7=8) 
 . ><  خصةاك  احبراق  ص8=8) 
 . =9؛ رؤوف  األسر احواكمة  ص?:;  @?:  :?:  8?:  :<:  8=:احأوطخ  احووادث احجامبة  ص   اةن9=8) 
؛ رؤوف األســر ><؛ خصـةاك  احبـراق  ص=:>  :9>  =<;  @?:  :?:  8?:  اةـن احأـوطخ  احوـوادث احجامبــة  ص:=8) 

 . =9احواكمة  ص
 . 8=:دث احجامبة  ص؛ اةن احأوطخ  احووا>@9  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج;=8) 
اح ةيةخ  مومد ررا  أصول أحأـاظ احلهجـة .   اح نقصة  حأظة عرا ية رخ احبصر احمغوحخ وتبنخ احدس واحمكر وعمل احسوء>=8) 

 . <=–==م  ص ص=>@8احبرا ية  مطةبة احمجما احبرا خ  ةغداد 
 . =:>  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص==8) 
اح ــةيةخ  أصــول أحأــاظ احلهجــة . ة ةمبنــى احخــدم أو األعــوان و ــد  ــاع اســتبماحها رــخ احبصــر احمغــوحخ  احنوكريــة كلمــة رارســي<=8) 

 . @=احبرا ية  ص
 . @?:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص?=8) 
 . 7=:؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص=@9  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج@=8) 
 . :?:  ص:<:ما  ص  اةن احأوطخ  احووادث احجا7<8) 
 . =<  خصةاك  احبراق  ص8<8) 
 . =<;-><;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص9<8) 
 . :8;؛ احووادث احجامبة  ص<99-=99  ص ص8  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج:<8) 
درجتها ومستواها ةبـد    وظيأة احصدر إودم وظا ف احدرجات احبليا رخ احبصر احبةاسخ األخير و د استمرت موارظة على;<8) 

م رهــــخ تــــوازي وظيأــــة احموــــارظ أو احمتصــــرف أو احمــــدير احبــــام  ةــــاخت ف ?>89هـــــ/=>=اوــــت ل احمغــــول حةغــــداد عــــام 
ينظـــر  آل ياســـين  مومـــد مأيـــد  دراســـة رـــخ احتـــاريق االجتمـــاعخ . اختصـــاص احصـــدرية ومهامهـــا ومســـؤوحيتها وصـــ ويتها

م  ?@@8   ةغـــداد  :8ة كليــة احمبلمـــين  احجامبــة احمستنصــرية  احبــدد )حصــدور احبــراق رــخ عهــد احتســـلط احمغــوحخ  مجلــ
 . 8ص

 . :>8  احمباريدي  واسط رخ احبصر احبةاسخ  ص><8) 
 . 99؛ رؤوف  األسر احواكمة  ص;<  خصةاك  احبراق  ص=<8) 
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  =>9->>9  ص ص9:  ص9ينظر  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج.   عن تبيين احصدور رخ احبصر احبةاسخ األخير<<8) 
؛ آل ياسين  دراسة :>8؛ احمباريدي  واسط رخ احبصر احبةاسخ  ص=99->99  ص ص;  ج8<>-7<>ص ص

 . 97-<8رخ احتاريق االجتماعخ  ص ص
  صــاوب احــديوان هــو يتــرأس أعلــى وظيأــة إداريــة رــخ احبــراق مــن احناويــة احرســمية  أي انــه يمثــل امدارة احمدنيــة وكــان يبــين ?<8) 

ةـل احسـلطان احمغـوحخ مةا ـرة  ومـن مهامـه تبيـين احصـدور رـخ مـدن احبـراق وحـه احوـق رـخ مواسـةتهم وعـزحهم  ويبزل من  
ومن واجةاته تبيين  ارخ احقرـاة وأميـر احوـ  وتنأيـذ األوامـر ريمـا يخـص جةايـة احرـرا ب وميرهـا  ومـن أ ـهر مـن تـوحى 

؛ @=:نظـر  اةـن احأـوطخ  احوـوادث احجامبـة  صحلمزيـد ي. م@>89هــ/<>=هذا احمنصب ع ء احدين عطـا احجـوينخ عـام 
 . >@  ص:@؛ ويدر  احبراق رخ عهد احسلطان مومود مازان  ص=8:->8:  ص ص9مجما اآلداب  ج

؛ احقزاز  احوياة احسياسية رخ احبراق رـخ ?=؛ خصةاك احبراق  ص99>  =8;  9=:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص@<8) 
  .??9عهد احسيطرة احمغوحية  ص

؛ احبـــــزاوي  احبـــــراق  =8:- >8:  ص ص9؛ مجمـــــا اآلداب  ج?=:  ص9=:  اةـــــن احأـــــوطخ  احوـــــوادث احجامبـــــة  ص7?8) 
 . ;:9ص

؛ احبــــزاوي  احبــــراق  @=:- ?=:؛ احوــــوادث احجامبــــة  ص ص>9;- ;9;  ص ص;  اةــــن احأــــوطخ  مجمــــا اآلداب  ج8?8) 
 . ;:9ص

م  ونقـل إحـى تةريـز ويـث ;?89هــ/:?=خ عهـد احسـلطان ارمـون عـام    مس احـدين احجـوينخ صـاوب ديـوان احمماحـك  تـل رـ9?8) 
؛ احغيــاثخ  تــاريق احغيــاثخ  ص ><;-;<;اةــن احأــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص ص. درــن إحــى جانــب أخيــه عــ ء احــدين

 . 9?:  ص>؛ اةن احبماد احونةلخ   ذرات احذهب  ج>;-;;ص
ــة تســمى احدو ــاخة وهــخ حأظــة رارســية مر :?8)  كةــة مــن كلمتــين )دو  تبنــخ اثنــين و) ــاخة  ةمبنــى رــرع أو رلقــة    أي عــذب ة ح

؛ احوـــوادث <97  ص:ينظـــر  اةـــن احأـــوطخ  مجمـــا اآلداب  احهـــامش  ج. ودو ـــخه أي عصـــر  ةاحدو ـــاخة ذات احألقتـــين
 . 7?:احجامبة  احهامش  ص

 . ;;9؛ احبزاوي  احبراق  ص7?:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص;?8) 
؛ وكــان رخــر احــدين أةــو نصــر منــوجهر ةــن أةــخ احكــرم ةــن منــوجهر ;9>  ص7?:أــوطخ  احوــوادث احجامبــة  ص  اةــن اح>?8) 

 . :98  ص:ينظر  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج. احهمذانخ من أعيان احصدور
اح  م  مجد احدين ص<<89هـ/=<=؛ جبل  مس احدين مومد ةن احةروجردي )ت=8;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص=?8) 

اةــن احأــوطخ  احوــوادث . ةــن احهــذيل نا ةــا  عنــه رــخ ديــوان واســط ورــوض إحيــه تــدةير األعمــال  رةقــخ علــى ذحــك إحــى وراتــه
 . >>;احجامبة  ص

. وسمخ احصاوةخ نسةة إحى احصاوب ع ء احدين عطا ملك ةن مومد احجوينخ. 9:;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص<?8) 
 . 9?8  ص8اةن احأوطخ  مجما اآلداب ج

 . ;9>  ص8;;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص??8) 
 . @<;  صاحمصدر نأسه  @?8) 
 . <::؛ احبزاوي  احبراق  ص>?;-;?;  ص صاحمصدر نأسه  7@8) 
 . =@;  ص>?;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص8@8) 
-;?89هــ/7@=-:?=نـدما عينـه احسـلطان ارمـون )  كـان يسـكن رـخ ةغـداد ويمـتهن احطـب  ةلـه سـبد احدوحـة أعلـى منزحـة ع9@8) 

. م  رقـام ةتبيـين أ ارةـه رـخ مناصـب هامـة رـخ احدوحـة اميلخانيـة@?89هــ/ ??=م  صاوةا  حديوان احمماحـك رـخ عـام 8@89
 . >97-978؛ خصةاك  احبراق  ص ص;@;حلمزي ينظر  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص

 . ;9؛ آل ياسين  دراسة رخ احتاريق االجتماعخ  ص79>-78>ص ص  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  :@8) 
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 . :8;  ص;احوموي  مبجم احةلدان  ج.    وسان  كورة كةيرة ونهر عليه مدن و رم ةين احنبمانية وواسط;@8) 
 . 99>  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص>@8) 
ريـة رــخ احدوحـة اميلخانيـة ةبــدها عـين صــاوةا  حـديوان ةغــداد   جمـال احـدين علــخ احدسـتجردانخ تقلــد عـدة وظـا ف ومناصــب إدا=@8) 

 . @9>  99>-98>  78>  >@;ينظر  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص. م8@89هـ/7@=عام 
 . ;9>  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص<@8) 
اةــن . حبــراق خــ ل احبصــر احمغــوحخ  احقنــارة  يــراد ةهــا خ ــةة ذات ك حيــب تســتبمل حلتبــذيب و ــد  ــاعت هــذ  احلأظــة رــخ ا?@8) 

 . 8?-7?؛ اح ةيةخ  أصول أحأاظ احلهجة احبرا ية  ص ص<97  ص:احأوطخ  مجما اآلداب  احهامش  ج
 . =9>  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص@@8) 
 . 87  آل ياسين  دراسة رخ احتاريق االجتماعخ  ص977) 
 . =>8  احمباريدي  واسط رخ احبصر احبةاسخ  ص978) 
ـــن علـــخ  صـــة  األع ـــى رـــخ صـــناعة امن ـــا  احمؤسســـة احمصـــرية احبامـــة  احقـــاهرة  979)    >م  ج:=@8  أةـــو احبةـــاس أومـــد ة

 . >=;ص
م   احجاما احمختصر رخ عنوان احتواريق وعيون احسير  توقيق  ><89هـ/;<=  اةن احساعخ  أةو طاحب علخ ةن أنجب )ت:97) 

؛ رهـــد  ةـــدري مومـــد  تـــاريق @98-?98  ص ص@م  ج;:@8ثوحيكيـــة  ةغـــداد  مصـــطأى جـــواد  احمطةبـــة احســـريانية احكا
 . ;<؛ خصةاك  احبراق  ص<89م  ص:<@8احبراق رخ احبصر احبةاسخ األخير  مطةبة امر اد  ةغداد  

 . <>8؛ احمباريدي  واسط رخ احبصر احبةاسخ  ص;@:  @;9  =99->99  ص;  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج;97) 
 . 99>احأوطخ  احووادث احجامبة  ص    اةن>97) 
 . @;9  ص;  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج=97) 
 . ?9  أمين  تاريق احبراق  ص<97) 
 . ?>8  احمباريدي  واسط رخ احبصر احبةاسخ  ص?97) 
 . ==؛ وكام احبراق وموظأو   ص?9  رؤوف  األسر احواكمة  ص@97) 
 . ?89  رهد  تاريق احبراق  ص987) 
؛ احمبارــيدي  =99->99  ص ص;؛ اةــن احأــوطخ  مجمــا اآلداب  ج7?9  ص@  اةــن احســاعخ  احجــاما احمختصــر  ج988) 

 . @>8واسط رخ احبصر احبةاسخ  ص
 . ?9  األسر احواكمة  ص رؤوف؛ 7<  خصةاك  احبراق  ص989) 
 . >>;-;>;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص:98) 
 . 99>  احمصدر نأسه  ص;98) 
م   حســان احبــرب احموــيط  دار احوــديث  احقــاهرة  8:88هـــ/88<  اةــن منظــور  جمــال احــدين مومــد ةــن مكــرم األنصــاري )ت>98) 

 . =7;->7;  ص ص<م  مجلد :977
 . 8>;  ص>؛ احقلق ندي  صة  األع ى  ج><9  ص8  اةن خلدون  احبةر  ج=98) 
م   األوكــام احســلطانية واحواليــات احدينيــة  دار احوريــة ?>87هـــ/7>;  احمــاوردي  أةــو احوســن علــخ ةــن مومــد ةــن وةيــب )ت<98) 

 . :88-888م  ص ص@?@8حلطةاعة  ةغداد  
؛ ?9م  ص<<@8  األنةـــاري  عةـــد احـــرزاق  احنظـــام احقرـــا خ رـــخ ةغـــداد رـــخ احبصـــر احبةاســـخ  مطةبـــة احنبمـــان  احنجـــف  ?98) 

 . <?م  ص;<@8   ةغداد  :اريخية  احبدد )خصةاك  احقراء رخ احبراق رخ احبهد احسلجو خ  مجلة احجمبية احت
 . ;?8  رهد  تاريق احبراق  ص@98) 
 . :<:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص997) 
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 . ;9;  ص;  احقلق ندي  صة  األع ى  ج998) 
 . >=  ص8؛ احولخ  تاريق احولة  ق<=-==  ص ص9؛ مجما اآلداب  ج@=;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص999) 
م >@89هــ/;@=م ثم عزل من منصةه عـام 8<89هـ/7<=  توحى عز احدين أومد احزنجانخ منصب  ارخ احقراة رخ عام :99) 

 . ;9>  ص=7;ينظر  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص. وعين جمال احدين عةد احجةار احةصري ةدال  عنه
 . 7<;  ص;  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج;99) 
-8;8؛ احمبارــيدي  واســط رــخ احبصــر احبةاســخ  ص ص?;;  7;;  ;7;  9<8  ص:م احةلــدان  ج  احومــوي  مبجــ>99) 

8;9 . 
 . 8<  خصةاك  احبراق  ص=99) 
 . :>8  األوكام احسلطانية  ص<99) 
غـداد  توقيـق  كـوركيس عـواد ةم   مقامـة رـخ  واعـد ?@89هــ/<@=  اةن احكازرونخ  ظهير احدين علخ ةن مومـد احةغـدادي )?99) 

 . :9م  ص9=@8يخا يل عواد  مطةبة امر اد  ةغداد  وم
 . ;>8  احماوردي  األوكام احسلطانية  ص@99) 
  مطةبــة حجنــة :  ترجمــة  مومــد عةــد احهــادي أةــو ريــد   ط:  متــز  آدم  احورــارة امســ مية رــخ احقــرن احراةــا احهجــري  ط9:7) 

 . :=9  ص8م  ج<>@8احتأحيف واحترجمة  احقاهرة  
 . <:9؛ رهد  تاريق احبراق  ص:<ةاك  احبراق  ص  خص9:8) 
 . 888م  ص?=@8  احبانخ  نوري عةد احوميد  احبراق  خ احبهد احج  ري  دار اح ؤون احثقارية احبامة  ةغداد  9:9) 
؛ آل ياسـين  مومـد وسـن  ?:-<:  ص ص;؛ احقلق ندي  صـة  األع ـى  ج888  ص8  اةن ةطوطة  توأة احنظار  ج::9) 

 . @98م  ص<=@8حم هد احكاظمخ  مطةبة احمبارف  ةغداد  تاريق ا
 . @?;  ص;  اةن احأوطخ  مجما اآلداب  ج;:9) 
 . ;?:  ص88:؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص8;:  ص;:9  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج>:9) 
 . 9<;-=>;؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص ص:  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج=:9) 
 . 9<;  ص=>;؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص898  ص9@  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج<:9) 
؛ أةـــو احأـــدا  :7>  ص9<;؛ اةـــن احأـــوطخ  احوـــوادث احجامبـــة  ص9=8  ص=89  ص8  احهمـــدانخ  جـــاما احتـــواريق  ج?:9) 

 . =9  ص=8  ص;احمختصر  ج
 . 98>  ص:7>؛ اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص@=8  ص8  احهمدانخ  جاما احتواريق  ج@:9) 
 . :9>  ص98>  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص7;9) 
 . 7>  ص;  أةو احأدا  احمختصر  ج8;9) 
 . 8?  ص;  جاحمصدر نأسه  9;9) 
 . ?88  ص8?  ص;  جاحمصدر نأسه  :;9) 
 . ?=:  ص9=:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص;;9) 
 . >9;-;9;  ص ص;؛ مجما اآلداب  ج@=:-?=:  احمصدر نأسه  ص ص>;9) 
 . :98  ص:؛ مجما اآلداب  ج7?:  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص=;9) 
 . =8;  اةن احأوطخ  احووادث احجامبة  ص<;9) 
 . =8;  صاحمصدر نأسه  ?;9) 
 . 9:;  صاحمصدر نأسه  @;9) 
 . 8;;  صاحمصدر نأسه  7>9) 



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 56 

 . @<;  صحمصدر نأسها  8>9) 
 . ;?;  صاحمصدر نأسه  9>9) 
 . >?;-;?;  ص صاحمصدر نأسه  :>9) 
 . =@;  صاحمصدر نأسه  ;>9) 
 . 99>  صاحمصدر نأسه  >>9) 

 
 
 


