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 :الممخص
يتناول البحث دراسة الطاعون في عصر االجتياح المغولي لممشرق 
االسالمي وما رافقو من حوادث ساىمت كأسباب مباشرة او غير مباشرة في 
ظيور وانتشار الطاعون  وىو امر البد من االطالع عميو وربطو بالواقع 

 covedالحالي الذي يعيشو العالم اجمع بسبب انتشار فايروس كورونا ) 
 ،سأتطرق في البحث الى :  ( 19
المعنى المغوي لمفظتي الطاعون والوباء وما ورد من تفسيرات ليما في -

 المغة العربية 
استعراض لمتدابير التي عرفت قديمًا في الحماية من الطاعون بدأ من -

عيد الرسول ) صمى اهلل عميو والو وسمم ( باحاديث نبوية مذكورة في ىذا 
تيا مع التدابير المتخذة بالفترة الزمنية موضوع الجانب. ومن ثم مقارن

الدراسة .وبالرغم من وجود مقاالت في ىذا الجانب لكننا  سنتطرق الى 
الفترة التي شيدىا العالم االسالمي في عصر الزحف المغولي باتجاه 

 المشرق االسالمي 
معرفة اسباب وانواع الطواعين التي ذكرت في التاريخ االسالمي  -
ح ما أحدثو المد المغولي تجاه بمدان المشرق االسالمي وصوال وسنوض .

الى بغداد من اثر انتشار االوبئة بفعل عمميات اإلبادة التي خمّفت ماليين 
 القتمى في داخل وخارج المدن .بتتبع تاريخي وزمني الىم الطواعين
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Abstract: 

The research deals with the study of the plague in the era 

of the Mongol invasion of the Islamic Mashreq and the 

accompanying incidents that contributed as direct or 

indirect causes to the emergence and spread of the 

plague, which is something that must be studied and 

linked to the current reality experienced by the whole 

world due to the spread of the Corona virus (coved 19), I 

will address in the research to  

The linguistic meaning of the terms plague and epidemic 

and the interpretations of them in the Arabic language. 

A review of the measures that were known in the past to 

protect against plague, starting from the era of the 

Messenger (may God bless him and his family and grant 

them peace) with prophetic hadiths mentioned in this 

regard. and then compare them with the measures taken 

in the time period under study. Although there are 

articles in this aspect, but we will address To the period 

witnessed by the Islamic world in the era of the Mongol 

advance towards the Islamic East. 

Knowing the causes and types of plagues mentioned in 

Islamic history. 

In this research, we will explain the effect of the Mongol 

tide towards the countries of the Islamic Mashreq, up to 

Baghdad, from the impact of the spread of epidemics as 

a result of the extermination operations that left millions 

dead inside and outside the cities. Study subject. 
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 المقدمة
يتناول البحث دراسة لـ)وباء الطاعون في عصر االجتياح المغولي لممشرق االسالمي( 
في نياية العصر العباسي وىو  موضوع ميم في الوقت الحاضر كوننا نعيش فترة انتشار 

مى ما توفر في مصادرنا لوباء واسع اكتسح معظم دول العالم ، وكان البد من االطالع ع
 التاريخية عن دراسات واشارات ليذا النوع من االمراض وطرق الخالص منو  .

ومن خالل موضوع بحثنا الذي تضمن مقدمة ومبحثين تناول االول منيا تسمية 
الوباء لغًة واصطالحا واسباب انتشاره ، اما المبحث الثاني فتناول أثر المغول في أنتشار وباء 

الذي كثيرا ما اجتاح العالم ألسباب طبيعية وبشرية . محاولين تسميط الضوء عمى الطاعون 
االثر البشري  واسباب مساعدة الطبيعة لو عمى انتشار االوبئة او بمعنى اصح الربط بين 

م  ٜٕٔٔىـ= ٙٔٙالسببين . وخاصة في فترات االجتياح المغولي لمعالم االسالمي منذ عام 
قدر االمكان لعرض االمثال ال لمحصر فالمغول وتحركاتيم ال تكفييا  واالحاطة بيذا الموضوع

مجمدات . ومقارنتيا باألوبئة  واالسباب والطرق الوقائية ومن ثم العالجية منيا ، ان توفرت.  
واستندنا في البحث عمى مصادر متنوعو تاريخية ولغوية اختص اغمبيا بالعصر العباسي وما 

حداث التي عاشيا العالم آنذاك سواء بروايات منقولة او روايات تاله من وصف المؤرخين لأل
ىـ( والذي زار اقاليم ٕٙٙألشخاص معاصرين وابرزىا كتاب معجم البمدان لياقوت الحموي )ت 

المشرق بعد الغزو المغولي ليا ، وروايات الجويني التي نقميا في كتابة تاريخ جيانكشاي كونو 
التي تناولت الطاعون بشكل مباشر وكل ما يتعمق بو بدًء من  مرافقًا لممغول فضال عن الكتب

التسمية والوصف وصوال الى ما ذكر عنو من احاديث نبوية شريفة والطواعين التي اجتاحت 
العالم االسالمي لفترات مختمفة ومنيا كتاب ما رواه الواعون في اخبار الطاعون لمسيوطي )ت 

 ىـ( . ٕ٘ٛبذل الماعون في فضل الطاعون البن حجر العسقالني)ت  ىـ(، وكتاب ٜٔٔ
 المبحث االول : الطاعون وأسبابه في التاريخ االسالمي   

  -الطاعون لغة واصطالحًا :
ذكر الجوىري ان لفظة الطاعون عمى وزن فاعول من الطعن ، عدلوا بو عن اصمو 
ووضعوه دااًل عمى الموت العام كالوباء ، ويقال طعن: اذا اصابو الطاعون .، وقال ابن 
العربي في سنن الترمذي : ان الطعين ىو الذي يصيبو الطاعون .وسمي الطاعون لعموم 

ىو الطاعون والمرض العام ، وقال الطاعون معروف  مصابة ، وفي غريب الحديث الوباء
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 (ٔ)وىو قرحة يبمي اهلل بيا من يشاء ، وذكر قول الفراىيدي في العين ان الطاعون ىو الوباء 
وقد ورد في المعنى المغوي لموباء انو الطاعون كل مرض عام ، ، وجمع الممدود اوبئة ، 

وباءٌة .ويقال االرض الوبئة وموبوءٌة أي  وجمع المقصور أوباٌء ، و وُبؤْت االرض وباًء و
 (ٗ)فالوباء ىو المرض العام  (ٖ)ويقال اْسَتْوَبْأُت االرض : وجدُتيا وبئة  (ٕ)كثيرة الوباء 

وعند المزج او الخمط بينيما البد من التطرق لقول ابن سينا " الطواعين تكثر عند 
ون وباء وبالعكس  . لكن الطاعون الوباء ، وفي البالد الوبيئة ، ومن ثم أطمق عمى الطاع

أخص من الوباء ، ولما كان الوباء ينشأ عنو كثرة الموت ، والطاعون كذلك أطمق عمية اسمة 
النو قد يوجد في منطقة دون  (٘)مجازًا، لكن ليس كل وباء طاعون وليس كل طاعون وباء  

 اخرى .
صحيح ‘حو لـفي شر -ىـ( ٗٗ٘فنقل قول لمقاضي عياض )ت اما مصطمح الطاعون 

مبينا الفرق بينيما عند األقدمين: "أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء  -‘مسمم
ال فكل طاعون وباء وليس كل وباء  عموم األمراض؛ فُسّميت طاعوًنا لشبييا باليالك بذلك، وا 

 (ٙ)طاعونا"
و نجد في الكتب الطبية والتاريخية  وصفا ألنواع من الطواعين انتشرت عمى مدى 

  -الفترات التاريخية ومنيا :
ىـ( في كتابو  القانون في الطب ٕٛٗذكره  ابن سينا )ت  -الطاعون الدّممي : -ٔ

حدث في عند وصفو الطاعون: كما نقمة عنو السيوطي بقولو  "مادة ُسمِّية ُتحدث ورًما قتّااًل، ي
المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغمب ما يكون تحت اإلبط". ونقل ايضا وصفًا لمنووي  

واآلباط  او االيدي او  (ٚ)بقولو " اما الطاعون فيو قروح تخرج في الجسد فتكون في المراق 
ما االصابع وسائر البدن ، ويكون معو ورم وألم شديد ، وتخرج تمك القروح مع لييب ويسّود 

 (ٛ)حواليو أو يخّضر أو يحّمر حمره بنفسجية كدره ، ويحصل معو الخفقان والقيء"  
الطاعون الرئوي: يبدأ بالتياب ُشَعبي يتبعو فوًرا استسقاء الرئتين )امتالؤىما  -ٕ

بالسائل(، ثم تحدث الوفاة خالل ثالثة أيام أو أربعة. بقوليم " فمتى بصق واحد منيم دمًا ، 
وىو يمس الرئة عدمًا ، ثم يسكن الباصق االجداث بعد ليمتين او ثالث "   تحقق كّل منيم

بقوليم " ان اليواء في البمدة المصابة بالطاعون ال يضر من حيث مالقاتو بالبدن ، بل من 
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حيث دوام استنشاقو ، فيصل الى القمب والرئة فيؤثر في الباطن ، وال يؤثر في الظاىر اال بعد 
  (ٜ)" التأثير في الباطن 

  -اسباب وباء الطاعون  :
عند دراسة اسباب انتشار االوبئة ومنيا وباء الطاعون نجد تداخال واضحا باألحداث 
واالسباب ، والتي انصب اغمبيا عمى ما تسببو الحروب من فناء وىالك آلالف النفوس 

مم ( بحديث البشرية  ،  فالطاعون من االمراض التي ذكرىا الرسول ) صمى اهلل عميو والو وس
صحيح ورد عمى لسان عدد من الصحابة بسمسة رواه مختمفة أتفقوا فييا عمى  قولو ) صمى 
اهلل عمية والو وسمم ( " فناء أمتي بالطعن والطاعون " قالوا ىذا الطعن عرفناه فما الطاعون ؟ 

ر وقد اورد ابن حجر تفاصيل تفسي (ٓٔ)قال " وخز أعدائكم من الجن ، وفي كلِّ شيادة " 
الحديث واالوجو في التفسير التي وردت في كتب الصحاح وغيرىا بشيء من التفصيل بما 
يدل عمى ان وخز الجن ىنا ىو تعبير عن المخموقات الصغيرة المسببة لممرض المختفية التي 
ال تكاد ترى اال بالبحث عنيا وىي تخز وتسبب الطاعون وتنقمو الن الجن ىنا مخموقات غير 

  (ٔٔ)وىو ما اتفق عميو العمم والطب والمغة . –المخموقات النارية  –وليست الجن  مرئية متوارية
ىـ( ممن اىتم بدراسة وباء الطاعون بعد ان ضرب اسيا ٛٓٛو يعد ابن خمدون )ت 

م ، معتمدًا عمى فمسفتو في ان يبحث في اسباب ىذا الداء الذي ٖ٘ٗٔىـ /ٙٗٚالوسطى سنة
ذىب باىل الجيل وطوى كثير من محاسن العمران فالحظ ان سببو في الغالب فساد اليواء 

العفن والرطوبة الفاسدة ، واذا فسد اليواء وىو غذاء الروح لكثرة العمران وما يخالفو من 
الحيواني ومالبسة ، فسيرى الفساد الى مزاجو ، فاذا كان الفساد قويًا وقع المرض في الرئة ، 

بقوليم " ان اليواء في البمدة المصابة  (ٕٔ)وىذه ىي الطواعين ، وأمراضيا مخصوصة بالرئة 
وىو كالم  (ٖٔ)بالبدن ، بل من حيث دوام استنشاقو "  بالطاعون ال يضر من حيث مالقاتو

 دقيق جدا 
و ذكر ابن النفيس في كتابو الموجز في الطب: ان الوباء ينشأ عن فساد لجوىر 

فمن االرضية : الماء اآلسن والجيف الكثيرة ، كما يقع    -اليواء بأسباب سماءيو أو ارضية :
لتربة الكثيرة الَنّز والكثيرة التعفن ، وكثرة الحشرات في مواضع المعركة اذا لم تدفن القتمى ، وا

والضفادع . ومن السمائية : كثرة الشيب والرجوم في آخر الصيف وفي الخريف وكثرة 
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، واذا كثرت عالمات المطر في الشتاء ولم تمطر . ومستند (ٗٔ)الجنوب والصبا في الكانونين 
 (٘ٔ)ذلك كمو التجارب 

الى جانب ىذه اآلراء اراء اخرى معارضة ومنيا راي ابن واورد ابن حجر والسيوطي   
القيم بقولة  : بانو لو كان فساد اليواء لعّم جميع المدن بمداومة االستنشاق .وقد شوىد 
الطاعون يأخذ اىل بيت من بمد وال يدخل بيتًا بجوارىم .وانو يحدث احيانا في اصح البالد 

  (ٙٔ)ىواًء  واطيبيا ماءًا 
ألسباب متعددة . منيا الطبيعية والبشرية وعند االطالع عمى ما  فكثرت االوبئة

وصف وما تم دراسة في الوقت الحالي سنحاول ان نقول ان ارتفاع عدد االموات يعد واحدًا 
 من اىم اسباب الطاعون  ، وىذا االرتفاع يعود الى جانبين : 

وحصار المدن  الجانب السياسي الذي يتمثل بكثرة االضطرابات والفتن والحروب 
لفترات طويمة قد تتجاوز االشير والذي يؤدي بدوره الى ارتفاع االسعار والمجاعات .حيث 
ذكر ابن منظور بناء عمى حديث لمرسول ) صمى اهلل عميو والو وسمم(  )ان الغالب عمى فناء 

 (ٚٔ)االمة بالفتن التي تسفك فييا الدماء والوباء (
ط والكوارث الطبيعية التي تؤدي بدورىا الى اما الجانب الطبيعي متمثال بالقح

   (ٛٔ)المجاعات والموت الجماعي احيانا او فساد اليواء 
وىو ما ينطبق مع ما توصل العمماء في الوقت الحاضر من ان االمراض واالوبئة 
وازدياد اعداد االموات  تحدث بسبب نقص المناعة المرتبط بسوء التغذية واالخيرة مرتبطة 

سعار الخاص باألغذية ، فكمما ارتفع االسعار مع اشتداد موجة القحط والجوع بمستوى اال
ازدادت نسبة االصابة باألمراض وخاصة االمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات والحيوانات  

 –في بيئة فقيرة وغير صحية . حيث قمة او انعدام االطعمة ، فضال عن االنواع السيئة منيا 
م كان ٗٙٓٔىـ = ٚ٘ٗباء الذي حدث في خالفة المستنصر باهلل سنة فمثال الو  -ان توفرت 

سببو االول ضعف السمطنة وتسمط االمراء واتصال الفتن وبالتالي غالء االسعار الذي اعقبة 
الوباء حتى تعطمت االراضي عن الزراعة والخوف وتعذر السير الى االماكن اال بخفارة . 

مسة عشر دينارا وبيع االردب من القمح بثمانين دينارا لعدم االقوات حتى بيع رغيف الخبز بخ
، فُأكمت الكالب والقطط وقمت الكالب حتى وصل ثمن الكمب ليؤكل بخمسة دنانير وتزايد 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ٔٙٛ ) 
 

وىو تعبير حسب قول المقريزي ليس مجازيًا انما (ٜٔ)الحال حتى اكل الناس بعضيم بعضا .
 ؤَكمون ؟!!!حدث فعال ووصف الطريقة التي يخطف بيا االشخاص ويُ 

وىذا ما ورد في ذكر اخبار المغول واىالكيم لمناس وحرق االراضي والمدن وبالتالي 
تركيا خاوية ال تصمح لعيش من ينجوا من القتل او االسر ." فمم يدخموا بمدًا اال قتموا جميع ما 

يستخدمون فيو .وأتمفوا ما فيو بالنيب ان احتاجوا اليو ، وبالحريق ان لم يحتاجوا ." وكانوا 
 (ٕٓ)القوارير المميئة بالنفط 

م  " ٕٕٔٔىـ= ٚٔٙفمما ذكر عن مدينة ىمذان كانت كما قال ابن االثير عنيا سنة 
كانت االقوات متعذرة في تمك البالد لخرابيا ، وقتل اىميا وجالء من سمم منيم ، فال يقدر أحد 

، وال  (ٕٔ)ألنيم ال يأكمون اال المحم عمى الطعام إال قمياًل ، واما التتر فال يبالون لعدم االقوات
 (ٕٕ)تأكل دوابيم إال نبات األرض حتى انيا تحفر بحوافرىا االرض عن عروق النبات فتأكميا "

ومن ىذه االوبئة ما نتج عن الحروب المتواصمة في المناطق القريبة من الموصل 
ىـ  ٕٕٙخوارزمشاه سنة  التي نزليا حاكم خوارزم جالل الدين (ٖٕ)والجزيرة واربل ومنيا دقوقا 

م بعد ىروبو من امام الزحف المغولي ، فبذل السيف واحرق المدينة في خالفة ٕٕٙٔ= 
حيث  " أشتد الغالء بالموصل وديار الجزيرة ، فأكل الناس الميتة  (ٕٗ)الناصر لدين اهلل .

والكالب والسنانير ، فقّمت الكالب والسنانير بعد ان كانوا كثيرا. وغال مع الطعام كل شيء ." 
 (ٕٙ)وأشتد الوباء ، وكثر المرض في الناس ، فكان يحمل عمى النعش الواحد عدة موتى" (ٕ٘)

 العدوى وسبل العالج
 ـــال العدوى انتقــ

ان طرق انتقال العدوى المرضية ذكرت بشكل واضح في بعض االحاديث النبوية 
الشريفة وشغمت االطباء في التاريخ االسالمي حيث برز العديد منيم بدراساتو وتفحصو 
لألمور في فترة ساد فييا االعتقاد في اوربا ان ىذه االمراض ماىي اال غضب من الرب وال 

الذين  –بدراسات متعددة برز لدى اطباء العرب من المسممين والنصارى  ميرب منو . لكن
ان ىناك عوامل ساعدت عمى االنتشار واستفحال الوباء واوليا وباء  -برزا في الطب آنذاك 

الطاعون وممخص آرائيم حتى وان ابتعدت قميال عن اقاليم المشرق اال ان ىذا االمر يعتبر 
اذ ُذكر :  ان من اىم العوامل التي تساعد عمى انتشار االوبئة ىو عامًا ال خاصًا بإقميم معين 

 انتقال البشر وانتشارىم وتمثل غالبا باألمراض القادمة مع الغزاة من اقميم الى اخر 
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اذ ذكر وصف دقيق البن الخطيب االندلسي بقولة  ".لقد ثبت وجود العدوى بالتجربة 
تواردة ، ىذه ىي مواد البرىان . ثم انو غير خفي واالستقراء والحس والمشاىدة واالخبار الم

عمى من نظر في ىذا االمر أن من يخالط المصاب بيذا المرض ييمك ، ويسمم من ال 
يخالطو ، كذلك ، فإن المرض يقع في الدار او المحمة من ثوب أو آنية ، فالقرط يتمف من 

المباشرين ثم الى جيرانيم  عمقة بأذنو ويبيد البيت بأسره ، ومن البيت ينتقل المرض الى
وأقاربيم وزائرييم حتى يتسع الخرق ، وأما مدن السواحل فال تسمم أيضًا إن جاءىا المرض 

   (ٕٚ)عبر البحر وافدًا من مدينة شاع عنيا خبر الوباء ." 
لكن االطباء في العصور الوسطى لم يكونوا عمى عمم بالفايروسات الدقيقة المعروفة 

لكنيم باتوا مقتنعين ان المالمسة بين االشخاص او لمس مقتنياتيم  في الوقت الحالي ،
الشخصية ىي طريقة انتقال العدوى .لذلك حرصوا عمى العزل واالبتعاد عن االشخاص 
والمناطق المصابة .   وىو نفس االمر الذي نادى بو ابن سينا اذ اكد ان المخالطة ىي 

 ال ترى بالعين السبب االول النتشار االمراض بأجسام صغيرة 
 الوقايــــــــــــــة و سبل العالج  

بعد دراسات متعددة اتضح ان االطباء العرب منذ القرن الرابع اليجري = العاشر 
الميالدي وبشكل عام  كانوا عمى دراية تامة باألمراض المعدية وطرق مقاومتيا ، وخاصة 

لتدابير التي سنتطرق الى بعضيا قد الطاعون الذي كان اكثر انتشارًا من غيرة  ، لكن ىذه ا
تتوفر في حالة الوضع الصحي لموباء والطاعون االعتيادي الذي ينشأ نتيجة لظروف 
اعتيادية، اما في حالة الحروب وخاصة االبادة المغولية فاألمر مختمف ، الن اغمب المدن 

لكننا سنتطرق الى واالقاليم تركت خاوية غرقًا او حرقًا بجثث تفوق الوصف وتتعدى العدد ، 
 اساليب العالج العامة مثل 

الحجر الصحي وعزل المرضى في المستشفيات وىي فترة العصر الذىبي  -
لمعمم العربي .ويتضح ايضًا أن فكرة الحجر الصحي كان مصدرىا الطب العربي الذي كانت 

وقطع االتصال  (ٕٛ)لو مراكزه في المشرق والمغرب عمى شكل مستشفيات ) بيمارستانات( .
بين المصابين او البمد الموبوء . منعًا لألذى وانتشار الوباء ، اذ اقترن انتشار االمراض 
واالوبئة بوجود البيمارستانات وخاصة في العصر العباسي ، االول منيا ىو البيمارستان 

ي البمدان الثابت وكان بناء ثابتًا في جية من الجيات وال ينتقل من مكان الى آخر وىو كثير ف
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االسالمية ال سيما العواصم الكبرى كبغداد ودمشق وغيرىا ، فيي لم تخل من قاعة او قسم 
لمحجر الصحي لما يسمى بالحميات .  اما الثاني فيو البيمارستان المحمول وىو الذي ينتقل 
من مكان الى آخر بحسب ظروف االمراض واالوبئة وانتشارىا وكذا الحروب ، ينقل من بمد 

بمدان أخرى خاليو من البيمارستانات الثابتة أو التي يظير فييا وباء أو مرض معٍد  الى
ولم تخل منيا اقاليم المشرق فذكر بيمارستان نيسابور وبيمارستان بخارا الكبيرين وغيرىما (ٜٕ)

في اصفيان و شيراز وزرنج وتبريز ومرو وخوارزم لكن لن نجد في بحثنا ما يدل عمى دور 
اء الكارثة التي حمت بالبالد في فترة االجتياح المغولي النيم كما وصفوا قد تركوا ألطبائيا اثن

، خالية من اىميا ومن عمماؤىا . ومنيم االطباء بالتأكيد اما قتال او اسرًا. ٖٓالبالد خاوية 
" اني اجتزت  (ٕٖ)التي كانت تضم بيمارستانًا كبيرًا. (ٖٔ)فذكر ياقوت الحموي عند وصفو لمري

ىـ وانا منيزم من التتار فرأيت حيطان خرائبيا قائمة ومنابرىا باقية .اال ٚٔٙفي  سنة خرابيا 
وبالمقابل لم تغاث المدن المنكوبة باي مساعدات طبية من  (ٖٖ)انيا خاوية عمى عروشيا ." 

مدن او اقاليم مجاوره بسبب ما ساد كل البالد من بالء انتشر بمختمف االرجاء في آن واحد 
 تقريبًا 

ن اساليب العالج التي اتبعيا من بقوا في البالد ىي المجوء الى استخدام م -
انواع خاصة من االطعمة البسيطة التي في متناول ايدييم وحسب المتوفر ومنيا السكر 
االسمر و البصل لمقضاء عمى الروائح واستخدام الدخان وانواع من البخور لقتل الحشرات 

كان الناس يكثرون من شم البصل لقوة الجيفة وكثرة الذباب التي كانت تتجمع عمى الروائح ، ف
ىذا االمر انطبق غالبا عمى  (ٖٗ)الذي كان يمأل الفضاء و يسقط عمى المأكوالت فيفسدىا .

االشخاص الذين رجعوا وسكنوا المدن من جديد ومنيم اىالي سمرقند كمثال توضيحي اذ ان 
ما يقارب الثالثين الفا منيم ضموا الى معية ابناء جنكيزخان واىل بيتو وىم ارباب الصناعات 

منيم فقد أذن ليم والحرف ، وما يقارب ىذا العدد سيقوا لمعمل في الحصار، اما الباقون 
بالرجوع الى المدينة بعد دفع فدية مقدارىا مائتا الف دينار . لكنيم تعرضوا لمكرد اكثر من مرة 

 (ٖ٘)حسب قول بارتولد حتى عادت خرابًا 
 المبحث الثاني:أثر المغول في أنتشار االوبئة والطاعون

ت اقتصادية عند البدء بالحديث عن الموت الذي حممة المغول وما رافقة من تبعا
وادارية وسياسية وصحية وبما تركوه بعد غزوىم واجتياحيم لمعالم بدءًا من عيد جنكيز خان 
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وصوال الى عيد ىوالكو وخاصة الفترات التي سادىا وباء الطاعون فنبدأ بذكر اثرىم عمى اول 
الع المدن التي بدأوا بإفنائيا وىي مدن المشرق موضوع البحث ،  فكما ىو معموم عند االط

عمى موجة االجتياح المغولي لمعالم ان المغول عامموا  اعدائيم معاممة قاسية ، فإذا اجتاحوا 
مدينة قتموا أىميا دون رحمة ، مع االبقاء عمى اصحاب الحرف والصناعات وبعض االىالي 
بالمدينة الستخداميم كدروع بشرية في حرب أخرى في المدينة التالية وقتل من أعياه التعب 

م و بخارى وسمرقند ٜٕٔٔىـ= ٙٔٙكما حدث مع سكان خوارزم سنة  –ز عن المشي وعج
ثم عبروا نير جيحون واستولوا عمى خراسان قتال وسبيًا  –م  وغيرىما ٕٕٔٔىـ/ ٚٔٙسنة 

وتخريبًا وابادًة الى حدود العراق..حتى لم يعد يقال " كم اباد ىؤالء من بمد وانما يقال كم بقي 
فعل قد ممئوا االرض التي حموا فييا دمارا وخرابًا وجثثًا مكدسة تمتيميا ، وىم بيذا ال(ٖٙ)"

 السوائم والعقبان والذباب ، وقرى غارقة بالمياه بعد كسر وىدم سدودىا .الخ 
فكيف ال تؤثر عمى انتشار االمراض بين من تبقى من البشر ان كان ىناك بقية . 

خاوية عمى عروشيا ، كأن لم تغن باألمس ،  واصبحت البالد التي مروا بيا خالية من االنيس
فقتموا وسبوا واحرقوا وعمموا ما لم يسمع بمثمو  وىذا ما ذكر في بطون الكتب التاريخية بان " 
حادثة التتار من الحوادث العظمى .فيذه الحادثة التي استطار شررىا ، وعم ضررىا ، 

خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بالد وسارت في البالد كالسحاب استدبرتة الريح ، فإن قومًا 
، فيممكونيا ويبيدون اىميا ، ثم تعبر طائفة  (ٜٖ)وسمرقند (ٖٛ).ومنيا الى بخارى(ٖٚ)تركستان 

الى (ٔٗ)، فيفرغون منيا ممكًا  وتخريبا وقتاًل واباده ، والى الري وىمذان (ٓٗ)منيم الى خراسان 
ونيا ويستبيحونيا في أقل من سنة ونواحييا، ويخرب (ٕٗ)حد العراق ، ثم يقصدون اذربيجان 

فممكوا مدنو ، وعبروا من  (ٖٗ).أمر لم يسمع بمثمة . ثم ساروا من اذربيجان الى دربندشروان 
وىم من أكثر الترك  (٘ٗ)، ثم قصدوا بالد قبجاق(ٗٗ)عندىا الى بالد الاّلن والمَّكز فقتموا واسروا

تار عمييا .ومضت طائفة أخرى غير عددًا ، فقتموا من وقف ، وىرب الباقون ، واستولى الت
وكرمان ، ففعموا مثل ىؤالء ، بل أشد .ىذا ما لم  (ٚٗ)وأعماليا ، وسجستان (ٙٗ)ىؤالء الى غزنة

وبيذا نجد سعة المساحات الجغرافية التي احتميا ودمرىا المغول  (ٛٗ)يطرق االسماع مثمة"
والتي مدت دولتيم من حدود الصين شرقًا الى ايران وبالد العراق وبالد الروس غربًا ، و بالد 
اليند جنوبًا. فبيذا تعتبر مدن المشرق االسالمي من اول المدن التي تعرضت لميجوم المغولي 

قاليم الغربية وصوال الى بالد الشام .لكن لم ترد تفاصيل واضحو الشرس ومنيا انتشر الى اال
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تحدثت بدقة عن االوبئة التي خمفتيا الحروب المغولية عمى المدن اال ما ندر من اشارات في 
 بطون الكتب وىو ما صعب االمر في تتبع ودقة المعمومة .

 اساليب القتال التي اتبعها المغول 
بالد والمدن ومراكز الحضارة والثقافة بتيارات مدمرة عاتية، اجتاحت القوات المغولية ال

فما كانت تستسمم ليم مدينة فيعفون عن اىميا وال يقتمونيم ويسترقونيم فيما بعد مع االبقاء 
عمى اصحاب الحرف والصناعات وبعض االىالي بالمدينة الستخداميم كدروع بشرية في 

كما حدث مع  –اه التعب وعجز عن المشي حرب أخرى في المدينة التالية وقتل من أعي
، واخرى تدافع عن حياضيا  (ٜٗ) -م وغيرىما ٕٕٔٔىـ = ٚٔٙسكان بخارى وسمرقند سنة 

فيقتمون سكانيا جميعًا دون استثناء بعد اقتحاميا، وفي كل االحوال ينزلون الخراب والدمار 
ى ، وتحرق المدن ، وتنيب فتزداد اعداد القتم (ٓ٘)بكل مكان يحمون بو وينيبونو بكل الوسائل

خيراتيا .وبالتالي تزداد نسب االمراض ومن ثم المجاعات مما يكون المسبب االول لظيور 
االوبئة وىالك من لم ييمك او يقتل عمى ايدي المغول .ويعيش من قسم اهلل سبحانو وتعالى لو 

ية في القتل بحياة جديدة بعدما عاناه ، وفي ىذا المبحث سنتطرق الى االساليب المغول
والتخريب لالطالع عمى اعداد القتمى التي تركيا الغزو والمغولي عمى اراضي المدن المحتمة 
وتأكيد نظرية ان ىذه الجثث والجيف لمحيوانات كانت احد أىم االسباب في انتشار االوبئة 

اشر بشكل غير مب –واالمراض في البالد . والتي تظير مباشرًة بعد المعركة او بعد فتره  
  -نتيجة لممجاعات وما يرافقيا 

واول المدن التي سنذكرىا في االجتياح مدن ما وراء النير، مدينة اترار التي اجتاحوىا 
في عيد الدولة الخوارزمية من ومنيا انطمقوا لباقي المدن  ، وتالىا ذكر مصير اىل كركانج 

غرقًا أو تحت االنقاض ألن  قصبة خوارزم التي كان اىميا اكثر تعاسة "فمن اختفى منيم مات
المغول فتحوا السكر الذي كان يمنع ماء جيحون عن المدينة وغرق البمد جميعو وتيدمت 

وىذا ىو ما نتحدث عنو   (ٔ٘)االبنية وظل الموضع مغمورا بالماء فمم ينُج من اىمو احد البتة "
كر ان معدل من من بقاء الجثث تحت االنقاض وتحمميا . فمن لم يقتل يتعرض لألسر حتى ذ

قتل في خوارزم عدا االسرى من الحرفيين والنساء واالطفال وصل حسب راي الجويني المرافق 
لمحممة انو وقع لكل جندي مغولي ) وكان عددىم خمسين الفا ( ان يقتل اربعة وعشرين نفسا 
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ح واضاف بارتولد انو يبدوا ان الجويني قد سمع عن عدد أكبر من ذلك لكنة لم يصدقو فجن
 (ٕ٘)عن تدوينو 

وعند حصار بخارى كما روى الجويني  بدأ المغول بحرق المدينة المصنوعة اغمب 
ابنيتيا من الخشب بواسطة المنجنيق واالقواس والنبال واستمر الحال عمى ذلك اياما . وفي 
النياية اشتدت االزمة وُعذر المحاصرون من الخمق والخالق بيجوميم المستعر ، فأمتأل 

ودخل جنكيزخان  (ٖ٘)بجثث الحيوانات وبقايا الجمادات فأحرقوا القمعة واستولوا عمييا الخندق 
م بعد ٜٕٔٔ -ىـٙٔٙمدينة )بخارى( بعد أن أعمنت استسالميا في عيد االضحى سنة 

شخص خربوا مسجدىا الجامع  ٓٓٗمقاومة لمدة اثنتا عشر يومًا بقوة تعدادىا ال يتجاوز الـ 
اسروا عمماءىا وجمع الناس وخطب فييم بقولو ). انما ىو سوط اهلل الفخم ودورىا ونيبوىا و 

فأصبحت خاوية عمى عروشيا كأنيا لم تغن  (ٗ٘)الذي بعث بو الييم لينزل بو عذابو .(
بما فييم السكان بشكل عام من  (ٙ٘)حتى وصل عدد القتمى اكثر من ثالثين الفا (٘٘)باألمس 

 اطفال ونساء وشيوخ .
-ىـٚٔٙسنة  –اعظم مدن ماوراء النير  –رى إلى )سمرقند( وجاء الدور بعد بخا

م ، فسار جنكيز ومعو االسرى والتجار الذين ساقيم في مقدمة قواتو ليتمقوا الصدمة ٕٕٔٔ
االولى عند احتدام القتال،  وفعموا بيا ما فعموه  ببخارى من قبل لينطمقوا بعدىا صوب مناطق 

ومما ذكر عن اليوم الثالث من حصار اطراف سمرقند انيا انتيت بكارثة شنيعة (ٚ٘)اخرى
حسبما رواه ابن االثير فقد نصب المغول كمينا لممسممين قضوا عمييم فيو الى اخر رجل منيم 

. ثم تمكنوا من اقتحام القمعة بعد  (ٜ٘)وقيل خمسين الفا  (ٛ٘)حتى بمغت الخسائر سبعين الفا 
واغراق ما حوليا  فيرب عدد من المدافعين والبالغ عددىم االلف وتجمعوا   (ٓٙ)ىدميم السكور

  (ٔٙ)في المسجد الجامع لكنيم قتموا عن آخرىم ثم احرق المسجد 
. ثم اكمل المغول تحركاتيم في ما وراء النير ووصموا الى مدينة سغنان التي قتل 

المغول عنوة وذبحوا اىميا عن والييا المبعوث المغولي وبعد حصار لمدة سبعة ايام اقتحميا 
بعدما قتل  (ٖٙ)انتقامًا لقتل مبعوثيم ،  وىو نفس ما قاموا بو في بوشنج  (ٕٙ)بكرة ابييم 

وىو نفس المصير الذي  (ٗٙ)حاكميا  احد قادة المغول ، فيدموا المدينة وذبحوا االىالي جميعًا 
عمائة من ارباب الحرف م  حيث ذبح االىالي باستثناء اربٕٕٔٔىـ/ ٚٔٙلحق باىل مرو سنة

والصناعات ، ثم عّين حاكما عمى المدينة وامره بجمع بقية السكان ممن نجوا من المذبحة 
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اما  (٘ٙ).غير ان ىؤالء الناجين قد تعرضوا ليجوم جديد من طرف قوات مغولية اخرى 
د قادة نيسابور التي استولى عمييا المغول من نفس العام لكنيم نقموا عمييا لقتل االىالي اح

الذي قتل بسيم عند اسوار المدينة  دون عمم اىميا (ٙٙ)المغول ايضًا والمدعو تقجار) تغاجار( 
بشخصو فرفض تولوي بن جنكيزخان قبول التماس االىالي بالعفو عنيم فقام بذبح اىميا عدا 

زوجة تقجار ابنة جنكيزخان كانت مرافقو لمجيش ، فدخمت اربعمائة من الصناع ، وقيل ان 
وتم حرق المدينة وتدميرىا مدينة بنفسيا فمن وجدتو حيًا امرت بقتمو في الحال انتقامًا لزوجيا ال

الى اساسيا حيث امروا االسارى فبسطوىا بالمجاريف حتى صارت ممساء ال مدرة فييا وال 
صخرة يأمن منيا الفرس العثرة فمعبوا فييا باالكرة ، ثم خمف تولوي وراءه بين انقاض المدينة 

وقيل ان التتر سمعوا ان قتمى  (ٚٙ)ميرا مغوليًا ألستأصل من بقي من أىميا عمى قيد الحياة . ا
اىل مرو نجا منيم الكثير، حيث كان بعضيم من ييرب والبعض من يمقي نفسة بين القتمى 
فينجو  فأمروا بالمحاق بيم الى نيسابور حيث كان مصير نيسابور اكثر بشاعة من اىل مرو 

بعد ان امر تولي بن  (ٛٙ)ىل نيسابور ان تقطع رؤوسيم لئال يسمم منيم احد " فأمروا " بأ
جنكيزخان بان تصبح االرض متساوية يمكن زراعتيا وان يقضوا عمى كل َحّي فييا حتى لو 
كان كمبًا أو ىرًا ، واضاف الجويني "انيم فصموا رؤوس القتمى عن اجسادىم ، وجمعوا رؤوس 

واالطفال في ناحية أخرى .حتى كانت الذئاب والذباب تحتفل في الرجال في ناحية والنساء 
صدور الجثث، وعّيدت العقبان من كثرت ما أكمت من لحم الغيد ، وبنت النسور من نحور 

 فكيف ال نتحدث عن االوبئة في ىكذا مناخ وىكذا ابتالء.!   (ٜٙ)الحور سورًا" 
لبالد الكرج و دربْندِشروان  وذكر عن تعامميم مع الجثث والجيف ما جاء في حصارىم 

م  حيث حاصروا قمعتيا ولما استحكمت عمييم ٕٕٔٔىـ= ٚٔٙوبالتحديد مدينة شماخي سنة 
" جمعوا كثيرًا من الجمال والبقر والغنم وغير ذلك ، ومن قتمى الناس منيم وممن قتل من 

المدينة  غيرىم ، والقوا بعضو فوق بعض ، فصار مثل التل وصعدوا عميو ، فاشرفوا عمى
وقاتموا اىميا فصبروا .لثالثة أيام . فأنتنت تمك الجيف وانيضمت ، فمم يبق لمتتر عمى السور 

اي ان الحرب طوال اياميا وىم يصعدون عمى الجيف  (ٓٚ)استعالء وال تسمط عمى الحرب ." 
 من الحيوانات وجثث القتمى حتى تمفت ؟! .

م بعد مواجيات ٕٕٕٔىـ = ٛٔٙنة ومما ذكر عن فناء اىل ىمذان من قبل التتار س
عنيفة بين الجانبين وصمت الى القتال في الدروب  بقول ابن االثير " فبطل السالح لمزحمة ، 
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واقتتموا بالسكاكين فقتل من الفريقين ما ال يحصيو اال اهلل تعالى وقوي التتر عمى المسممين 
بقي القتل في المسممين عدة ايام ، فأفنوىم قتال ولم يسمم اال من كان عمل نفقا يختفي فيو ، و 

 (ٔٚ)ثم القوا النار في البمد وأحرقوه ورحموا عنة ." 
ىـ = ٕٛٙواستمر الحال عمى ما ىو عند المغول فذكر ابن االثير في احداث سنة 

م بعد انيزام جالل الدين خوارزمشاه اماميم دخوليم ديار بكر والجزيرة وتوالوا عمى ٖٕٔٔ
مدنيم " فبذلوا فييم السيف وقتموىم حتى كادوا يأتون عمييم ، فمم يسمم منيم إال من أختفى " 

 (ٕٚ)آمل زاد عمى الخمسة عشر الف قتيل   وذكر ان عدد قتمى
م ان التتار نزلوا الى اربل وحاصروىا ٖٕٚٔىـ = ٖٗٙومما ذكر عن اعماليم سنة 

  (ٖٚ)واخذوىا بالسيف حتى جافت المدينة بالقتمى .
م وصمت جيوش ىوالكو حفيد جنكيز ٕٛ٘ٔىـ = ٙ٘ٙوفي التاسع من المحرم سنة 
دة أربعين يومًا ، فقتل المغول من المسممين عددًا كبيرًا خان بغداد وأعمل السيف في أىميا لم

حيث  (ٗٚ)وقتل الخميفة المستعصم باهلل وكثيرًا من ال بيتة ولم ينُج من ايدييم اال العدد القميل 
واختمف في   (٘ٚ)وصل عدد القتمى الى الف الف نسمة ، و صار الدم في أزقتيا كأكباد االبل 

ا الف الف وقيل ثمانمائة الف وقيل الف الف وثمانمائة الف، عدد القتمى فمنيم من ذكر اني
وقيل الفي الف   قتيل ، اذ تجاوز العدد المميون نسمة بكثير ، ولم يسمم إال من اختفى في 

و ىمك منيم الكثير جوعًا وخوفًا وقد فصل ابن كثير بروايتو لألمر بقولة "  (ٙٚ)بئر او قناة 
قدروا عميو من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكيول  مالوا عمى البمد فقتموا جميع من

والشبان ، ودخل كثير من الناس اآلبار وأماكن الحشوش ، وقنى الَوَسخ ، وكمنوا كذلك أيامًا 
ال يظيرون ، وكان الفئام من الناس يجتمعون في الخانات ، ويغمقون عمييم االبواب ، فتفتحيا 

، ثم يدخمون عمييم فييربون منيم الى أعالي المكان ، فيقتمونيم التتار اما بالكسر او بالنار 
نا اليو راجعون ، وكذلك  في األسطحة ، حتى تجري الميازيب من الدماء في االزقو ، فإنا هلل وا 
في المساجد والجوامع والربط ، ولم ينُج منيم احد سوى أىل الذمة من الييود والنصارى 

مانًا بذلوا عميو أموااًل جزيمة حتى سمموا وسممت امواليم ، .وطائفة من التجار أخذوا ليم أ
وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كميا كأنيا خراب ليس فييا أحد اال القميل من الناس ، 

وبعد ان نودي باألمان خرج من تخمف منيم وقد تغيرت  (ٚٚ)وىم في خوف وجوع وذلة وقمة "
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الىوال والمصائب .وىم اشبو بالموتى لما ناليم من الوانيم وذىمت عقوليم لما شاىدوا من ا
 (ٛٚ)الخوف والجوع والبرد 

ىنا جثث في الطرقات واالبار وفوق اسطح المنازل والدماء تجري في الطرقات ، 
فكانت القتمى في الدروب كالتمول ووقعت مياه االمطار عمييا ووطأتيم الخيول فاستحالت 

والحشرات والحيوانات تتقفز عمييا مما ادى الى  (ٜٚ)صورىم وصاروا َمَثمو بتشوه الخمقة .
تعفنيا وتحمميا ، فضال عن الجثث التي تخمفت في اآلبار والقنوات والسراديب والتي ان لم 
يكن تأثيرىا في اليواء واالرض فان تأثيرىا  بالمياه المنقولة لمعامة في االنيار او االبار 

 االوبئة ؟ في ىكذا ظروف ؟  والقنوات ؟ !!! فما ىي األمراض ؟ وما ىي
فوقع اثر ذلك الوباء في من تخمف بعد القتل من شم روائح القتمى وشرب الماء 
الممتزج بالجيف والعفونات االخرى .وكان الناس يكثرون من شم البصل لقوة الجيفة وكثرة 

اب فذكر " انو اص  (ٓٛ)الذباب ، فإنو يمأل الفضاء وكان يسقط عمى المأكوالت فيفسدىا .
م  بالشام وباٌء شديد ، وذكروا ان سبب ذلك ٕٛ٘ٔىـ = ٙ٘ٙالناس في ىذه السنة اي سنة 

من فساد اليواء والجو ،الذي فسد من كثرة القتمى ببالد العراق ، وانتشر العدوى الى بالد الشام 
  (ٔٛ)والسيما دمشق وحمب  " 

ق نفسة؟  فمم يقف وىنا وصل الوباء الى الشام مع المغول فكيف لم ينتشر في العرا
المغول عند حدود العراق الغربية بل تابعوا حركتيم التوسعية في بالد الشام ، فاستولوا عمى 
الجزيرة الفراتية ، ثم تقدموا نحو حمب وحاصروىا الى ان اضطرت الى التسميم مع قمعتيا في 

بوا وفعموا فمما ممكوىا "غدروا باىل حمب وقتموا ونيبوا وس (ٕٛ)م ٕٓٙٔىـ/ ٛ٘ٙصفر سنة 
وبقي القتل والنيب فييا من نيار االحد الى نيار  (ٖٛ)تمك االفعال القبيحة عمى عادة فعميم "

الجمعة .ثم سقطت دمشق ، بعدىا تابع المغول توجييم نحو فمسطين قاصدين مصر لكن 
م. ٕٓٙٔىـ = ٛ٘ٙقطز سمطان المماليك انزل بيم ضربة قاسية في موقعة عين جالوت سنة 

ا ذكرت ىذه الحادثة لذكر البالد التي انتيى عندىا الغزو المغولي وعودتم الى الوراء وىن  (ٗٛ)
 اي الى بالد المشرق .

ىـ = ٛ٘ٙويذكر الجويني الوضع العام بقولو : وما جاءت الشيور االخيرة من سنة  
م حتى "عادت البالد الى استقرارىا وعمارتيا او كادت ، عدا خراسان والعراق فقد ٕٔٙٔ
يبت كل مدينة منيا بحّمى مطبقة وسعير مقيم . فمن االن الى يوم الحشر اذا توالدت اص
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وربما قصد   (٘ٛ)الناس فمن يصل عددىم الى ُعشر ما كانوا عميو قبل اليجوم المغولي "
بالحمى ىنا المعنى الحرفي او المعنى المجازي وفي كال الحالتين فالوضع اسوأ من ان 

نى انتشار الوباء، اما الوصف الثاني فيو اشارة الى االنييار العام يوصف ففي االول منيا بمع
 الذي مني بو المشرق بكل مفاصمة ؟ !!

فانيم  " نيبوا وأغاروا وقتموا أعدادًا ال حصر ليا ، وغنموا مااًل ال يقدر ، ثم فتحوا 
البالد عامرة  مدنًا عديدة أخرى فأدوا فييا قموب الثكالى وأراحوا أرواح رجاليا ، بحيث تركوا

 (ٙٛ)بالجثث والقتمى " 
مع العمم ان القتل وعدد القتمى الذي يذكر ما ىو اال اشارات قميمة جدا واقتباسات 
لمبحث كأمثمة وليست روايات متسمسمة لممدن التي إجتاحيا المغول والبد من االشارة الى ان 

ودرسنا المواجيات التي كانت المغول واعداد قتالىم ىي االخرى ليست بالقميمة اذا ما الحظنا 
تنشب بين الجانبين ودفاع اىالي البالد عن مدنيم اذ كثيرا ما نرى عبارة " وقتل من التتر 

" وقتل من الفريقين خمق كثير " مما ترك اعداد ىائمة لمقتمى عمى اراضي  (ٚٛ)خمق كثير "
لجبل واذربيجان و االقاليم التي مروا بيا كبالساغون وما وراء النير وخراسان والري وا

م ، اال بعد ان ٕٕٙٔىـ = ٕٗٙ، فمم يمت جنكيزخان سنة  (ٜٛ)وغيرىا الكثير  (ٛٛ)الكرج
امتدت دولتيم من حدود الصين شرقًا الى ايران وبالد العراق وبالد الروس غربًا ، والى بالد 

استنزفت اليند جنوبًا ، وخمفة من ىم العن منو واستمرت ىجماتيم عمى البمدان المشرقية .  
خالل سنواتيا المتعددة ماليين االرواح من البشر عمى طول االراضي التي اجتاحوىا  بوحشية 
لم يسبق ليا مثيل ، وتبعو ابناؤه وأحفاده حتى وصل االمر الى ىوالكو ومن تبعو في سمسمة 

 طويمو من الحروب كان ختاميا اسقاط الخالفة العباسية في بغداد وصوال الى بالد الشام .
 استخدام الطاعون والجثث كسالح مغولي    

عرف اإلنسان االستخدام الُمّتعمد لألمراض واألوبئة التي ُتحدثيا الفيروسات وغيرىما 
من الكائنات الحية كسالح حربّي إلبادة أو إنياك العدو، وىكذا صار لكممة الحرب البيولوجية 

ت بعنوان الحرب البيولوجية أظير المعاصرة تعريًفا. ومما يتصل بموضوع بحثنا دراسة نشر 
عدة حوادث تاريخية ألوبئة المتسبب االول فييا االنسان من التاريخ القديم حتى الوقت 
الحاضر.  فمما ذكر في القرن السابع اليجري أّن جنكيزخان جّند طاعون الماشية ضمن 

ث ُيصاب الحيوان جنوده التي ال ترحم. اذ  فتك الطاعون بحيوانات البمدان التي دخموىا، حي
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أيام، مما ادى الى ىالك  ٓٔبفقدان لمشيية ثم الحمى الشديدة ثم الموت بعد فترٍة ال تتجاوز 
كل الحيوانات في البالد التي دخميا . واخبار ىذه االساليب ازدادت بشكل ممحوظ عند المغول 

 لكن في فترات متأخرة عن موضوع البحث ال مجال لذكرىا 
 النتائج

استعرضنا في البحث دراسة لوباء الطاعون الذي اجتاح بعض مدن المشرق 
   -االسالمي اثناء الغزو المغولي بدًا من القرن السابع اليجري فتبّين لنا :

ان كتب المغة حددت معنى الطاعون واوضحت سبب الخمط بين تسميتي  .ٔ
عون أخص من الوباء، الوباء والطاعون حيث أطمق عمى الطاعون وباء وبالعكس . لكن الطا

و لما كان الوباء ينشأ عنو كثرة الموت ، والطاعون كذلك أطمق عمييما نفس التسمية . 
 واختصرت غالبا بتسميتو وباء الطاعون 

من خالل الدراسات القديمة والحديثة اتضح ان الوباء لو سببين او مصدرين  .ٕ
 قصد (  رئيسيين ىما البيئة اوال واالنسان ثانيًا ) بقصد او بدون

ومن اسباب انتشار الطاعون ، كثرة االضطرابات والفتن والحروب وانتشار   .ٖ
جثث القتمى في البالد ، وحرق المدن وتركيا خاوية ال تصمح لعيش من ينجوا من القتل  من 
جية،  والكوارث الطبيعية من جية ثانية . فيمجأ الناس الى اكل الحيوانات كالكالب والقطط 

 ي تعتبر من االسباب الرئيسية لمطاعون واكل الميتة الت
االساليب التي اتبعيا المغول في التعامل مع المدن التي تعرضت لمغزو   .ٗ

والتي جاء في مقدمتيا الحصار إلضعاف المدن اقتصاديا وعسكريا وابادتيا بشكل بطيء وىو 
نيب مدنيا وبعد ما نجح في اغمب حروبيم . ثم احراقيا او اغراقيا .واخيرًا قتل واسر سكانيا و 

المذبحة التي قام بيا المغول ىبط عدد السكان الى الربع مما كانوا عمية .مما ترك خمفيم 
اكداس من الجثث البشرية والحيوانية ، ومدنًا مدمرة وانقاضًا. مما تسبب بتموث المياه واليواء 

ات. الخ وىو سبب من جراء تفسخ الجثث وتحمميا ، وما تناولتو الحيوانات منيا .ونقمتو الحشر 
غني عن التعريف النتشار االوبئة والطواعين . التي اصابت من بقي حيًا ومختبئًا بين 
االنقاض وبين الجثث وداخل القنوات المائية .الخ ومن تمت اعادة الى المدن المنكوبة من 

 اجل زراعتيا ودفع الضرائب المترتبة عمييم لممغول 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2222 آذار

 

)ٜٔٚ ) 
 

ل المدن التي تعرضت لميجوم المغولي تعتبر مدن المشرق االسالمي من او  .٘
ىـ  ومنيا انتشر الى االقاليم ٙٔٙالشرس في عيد جنكيزخان واوليا مدن اقميم خوارزم سنة 

الغربية وصوال الى بالد الشام .لكن لم ترد تفاصيل واضحو عن االوبئة التي خمفتيا الحروب 
 المغولية عمى المدن اال ما ندر من اشارات في بطون الكتب .

عرفت طرق العناية والحجر لممرضى المصابين بالطاعون في المدن العربية  .ٙ
االسالمي بتوفر المستشفيات ) البيمارستانات( في العصور االسالمية وخاصة العباسي في 
مدن المشرق والمغرب االسالمي ، لكن ىذه البيمارستانات قد عدمت وىدمت ىذه الفترة بفعل 

مؤسسات ، فمم يكن ليا دور يذكر . فمجأ العامة الى عالجات الغزو كغيرىا من البنايات وال
 طبيعية وغذائية لمتخمص من مخمفات الحروب في داخل وخارج المدن .

  االحاالت

  
 

                                                 
ىـ( ، بذل الماعون في فضل الطاعون، تحقيق ٕ٘ٛابن حجر العسقالني ، الحافظ احمد بن عمي )ت (ٔ)

 ٜٙاحمد عصام عبدالقادر الكاتب ، مط دار العاصمة ، الرياض ، بال تاريخ ، ص 
ابن منظور ، لسان العرب ،تح عبداهلل عمي الكبير و محمد احمد حسب اهلل و ىاشم محمد الشاذلي ،   (ٕ)

  ٔ٘ٚٗ، ص ٖ٘مط دار المعارف ، بال تاريخ ، ج
، مط دار العمم لمماليين ٖالجوىري ، اسماعيل بن حماد  ، الصحاح ، تحقيق احمد عبدالغفور عطار، ط (ٖ)

 ٜٚ،ص  ٔ، ج ٜٗٛٔ، بيروت ، 
 ٖٓٔابن حجر العسقالني ، بذل الماعون في فضل الطاعون، ص  (ٗ)
؛ السيوطي ،  ٗٓٔ، ص  ٖٓٔ، ص ٜٜابن حجر العسقالني ، بذل الماعون في فضل الطاعون ،ص (٘)

 ٚىـ(، ما رواه الواعون في اخبار الطاعون ، مط دار القمم ، دمشق ، بال تاريخ ، ص ٜٔٔجالل الدين )ت 
 ٜٗٔ، ص 

 ٛرواه الواعون ، ص السيوطي ، ما  ٙ
بفتح الميم وتخفيف الراء وتشديد القاف ، ما رق من اسفل البطن واحدىا مرق ، وىو ما سفل   -المراق : ٚ

  ٙٛٔٗ، ص ٙٗ، ج ٙمن البطن من المواضع التي يرق جمودىا ) ابن منظور ، لسان العرب ، مج 
 ٕ٘-ٔ٘، ص  ٛما رواه الواعون ، ص   ٛ
 ٘٘، ص ٓٔاعون ، ص السيوطي ، ما رواه الو  ٜ
ينظر : البخاري ، صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير، باب الشيادة ؛   ابن حجر العسقالني ، بذل  (ٓٔ)

   ٖٕٔ -ٜٓٔالماعون في فضل الطاعون ، ص 
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؛ السيوطي، ما رواه الواعون ، ٘٘ٔ -ٖٕٔلمتفاصيل ينظر : بذل الماعون في فضل الطاعون ، ص  (ٔٔ)

  ٜٗص 
بو لقطيب ، حسين، جوائح واوبئة مغرب عيد الموحدين ، مط النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ،  (ٕٔ)

  ٕٕ، ص ٕٕٓٓ
 ٓٔالسيوطي ، ما رواه الواعون ، ص  ٖٔ
مثال ذكر الرازي ان الحصبة والجدري من جنس االمراض الوافدة ويحدثان مع ىبوب ريح الجنوب الكثيرة  (ٗٔ)

ىـ( ، الحاوي في الطب ، مراجعة ٖٖٔابو بكر محمد بن زكريا )ت  وخاصة ان ىبت في الصيف ... )
 (ٚ، ص ٚٔ، جٙ، مج ٕٓٓٓوتصحيح محمد محمد اسماعيل ، مط دار الكتب العممية ، بيروت ، 

ىـ( ، الموجز ٚٛٙابو الحسن عالء الدين عمي بن ابي الحزم الخالدي المخزومي القرشي الدمشقي )ت (٘ٔ)
؛  ابن حجر العسقالني ، بذل  ٗٚو د. يحيى مراد ، بال مط ، بال تاريخ ، ص في الطب ، قدم لو وعمق عمي

  ٔٓٔ -ٓٓٔالماعون في فضل الطاعون  ، ص 
 ٚٗٔ؛ ما رواه الواعون ، ص  ٚٓٔ -٘ٓٔ، ص بذل الماعون في فضل الطاعون لمتفاصيل ينظر :  (ٙٔ)

 ٕٚٚٙ، ص ٖٓلسان العرب ، ج ٚٔ
 ؛  ٕٕٗابن حجر العسقالني ، بذل الماعون في فضل الطاعون ، ص  (ٛٔ)
ىـ(،  اغاثة االمة بكشف الغمة ، ٘ٗٛالمقريزي ،تقي الدين احمد بن عمي بن عبدالقادر بن محمد )ت  (ٜٔ)

  ٕٓ -ٜٔم ، ص ٜٜٜٔقدم لو ياسر سيد الصالحين ، بال مط ، 
رتولد،فاسيمي  فالديميروفتش ، تركستان من الفتح با؛  ٛٛ، ص ٚٔابن كثير ، البداية والنياية ، ج  (ٕٓ)

 ٖٔٙ، ص  ٜٓٛٔحتى الغزو المغولي ، مط كاظمة ، الكويت ، 
ذكر السيوطي انيم لم يحتاجوا الى الميرة ومدد يأتييم فانيم معيم االغنام والبقر والخيل يأكمون لحوميا ال  (ٕٔ)

 ( ٘ٔٚغير ) تاريخ الخمفاء ، ص 
 ٗٔٗ، ص ٓٔالكامل في التاريخ، ج (ٕٕ)
مدينة بين اربل وبغداد معروفة ) ياقوت الحموي، االمام شياب الدين ابي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل  (ٖٕ)

( .. ٜ٘ٗ، ص ٕ، ج ٜٚٚٔىـ( ، معجم البمدان ، مط دار صادر ، بيروت ، ٕٙٙالرومي البغدادي)ت 
 (ٕٕٕ، ص ٖتموا خمقا كثيرا ) الذىبي ، العبر ، جىـ  فنيبت وسبت وافسدت وقٖ٘ٙوصميا المغول سنة 

  ٘ٛٔ، ص ٖالذىبي ، العبر ، ج (ٕٗ)
 ٚ٘ٗ، ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (ٕ٘)
 ٛ٘ٗ، ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (ٕٙ)
؛   ٕٙٚ، ص ٖٜٜٔىونكة ، زيغريد ، شمس العرب تسطع عمى الغرب ، مط دار الجيل ، بيروت ،  (ٕٚ)

   ٖٓشمدون ، االوبئة والتاريخ ، ص 
 ٖٖ -ٖٔلمتفاصيل ينظر : شمدون ، االوبئة والتاريخ، ص  (ٕٛ)
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،  ٜٔٛٔ، مط دار الرائد العربي ، بال مكان، ٔاحمد عيسى بك  ، تاريخ البيمارستانات في االسالم ، ط (ٜٕ)

  ٕٙٙص 
 ٜٕٙاحمد عيسى بك  ، تاريخ البيمارستانات ، ص  ٖٓ
يورة وعامرة من اميات البالد واعالم المدن قصبو بالد الجبال بينيا وبين نيسابور مائة الري مدينة مش ٖٔ

وستون فرسخًا والى قزوين سبعة وعشرون فرسخًا ..والري مدينة ليس بعد بغداد في المشرق اعمر منيا ) 
 (ٙٔٔ، صٖياقوت الحموي ، معجم البمدان، مج

 ٕٙٙاحمد عيسى بك، تاريخ البيمارستانات ، ص  ٕٖ
 ٚٔٔ، ص ٖمعجم البمدان ، مج  ٖٖ
 ٙٗ، ص ٔالعزاوي ، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين ، ج (ٖٗ)

 ٜٛ٘تركستان ، ص  ٖ٘
؛  الذىبي  ٔٔٗ، ص  ٙٓٗ -٘ٓٗ، ص ٓٔلمتفاصيل ينظر : ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج  (ٖٙ)

خبر من غبر ، مط دار الكتب العممية ىـ( ، العبر في ٛٗٚ،شمس الدين محمد بن احمد بن ابي قايماز )ت 
؛  ابن كثير ،عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي  ٕٚٔ، ص ٖ، جٜ٘ٛٔ، بيروت ، 

 ٛٛ، ص ٚٔم، ج ٜٜٛٔىـ(،  البداية والنياية ، تح عبداهلل بن عبدالمحسن التركي ، مط ىجر ، ٗٚٚ)ت 
 (ٖٕ، صٕك ) ياقوت الحموي، ، معجم البمدان ، ، جىو اسم جامع لجميع بالد التر  -تركستان : ٖٚ
بخارى : بالضم ىي اعظم مدن ما وراء النير واجميا ، يعبر الييا من آمل الشط ، بينيا وبين نير  ٖٛ

ا الوجو ، كانت قاعدة السامانية ..مدينة قديمة نزىة كثيرة البساتين ، ليس بما وراء ٔجيحون يومان من ه
ىـ ٚٛيا احسن قيامًا بالعمارة عمى ضياعيم منيا ..فتحت عمى يد قتيبة بن مسمم سنة النير وخراسان بمدة اىم

 -ٖٖ٘، ص ٔوفييا عمماء وخمق كثير من أئمة المسممين ..) ينظر، ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج
ٖ٘ٙ) 

صغد.. سمرقند : مدينة مشيورة من بالد ما وراء النير يقال انيا من بناء ذي القرنين وىي قصبة ال ٜٖ
وصفت كأنيا السماء لمخضرة وقصورىا الكواكب لإلشراق ونيرىا المجرة لالعتراض وسورىا الشمس لإلطباق 

 ( ٕٓ٘ -ٕٙٗ، ص ٖ.. )ينظر، ياقوت الحموي، معجم البمدان ، جج
خراسان : بالد واسعو اول حدودىا مما يمي العراق أزاذوار قصبة جوين وبييق ، وآخر حدودىا مما يمي  ٓٗ

طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان ، وليس ذلك منيا انما اطراف حدودىا ، تشتمل عمى اميات من اليند 
البالد منيا نيسابور وىراة ومرو وىي قصبتيا وبمخ وطالقان ونسا وابيورد وسرخس وما تخمل ذلك من المدن 

ينظر، عنو ( ..)   دون نير جيحون ..فتحت اكثر بالدىا عنوة ايام الخميفة عثمان بن عفان ) رضي اهلل
 ( ٖٗ٘ -ٖٓ٘، صٕ، ج ياقوت الحموي، معجم البمدان

ىـ ..) ٕٗىمذان : من مدن الفرس واكبر مدن الجبال ضمن االقميم الرابع  ، فتحيا المغيرة بن شعبة سنة   ٔٗ
 ( ٚٔٗ-ٓٔٗ، ص ٘ينظر، ياقوت الحموي، معجم البمدان ، ج
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عة مشرقًا الى ارزنجان مغربًا ، ويصل حدىا من جية اذربيجان من مدن االقميم الخامس حدىا من برذ ٕٗ

الشمال ببالد الديمم والجبل وىو اقميم واسو من اىم مدنو تبريز وىو قصبتيا وكانت مراغة قصبتو سابقًا ومن 
مدنو خوي، وسمماس ، وارمية ، واردبيل ، ومرند ، وغيرىا غزير المياة والبساتين والقالع ..فتحت ايام عمر 

 ( ٜٕٔ -ٕٛٔ، ص ٔ، ج ينظر، ياقوت الحموي، معجم البمدان) رضي اهلل عنو( .. ) بن الخطاب
 ( ٜٗٗ، صٕدربند : ىي باب االبواب )ينظر، ياقوت الحموي، معجم البمدان، ج   ٖٗ
نزليا المغول فسيطروا أواًل عمى بالد المكز وقتموا عددًا كبيرًا منيم بعضيم من المسممين والبعض اآلخر  ٗٗ

واوقعوا بمن عداىم من اىل تمك البالد، وقتموا عدًا كبيرًا منيم ونيبوا خيراتيم. ومن ثم ساروا الى كفار 
القفجاق، وىم آمنون متفرقون، فأوقع المغول بيم، وفرضوا سيطرتيم عمى بالدىم وقتموا عدد كبير منيم واخذوا 

منيم في اليرب الى الغياض وبعضيم منيم اضعاف ما حمموا الييم من المال والثياب، بينما نجح عدد اخر 
لجأ الى الجبال وبعضيم لجأ الى بالد الروس، واستقر المغول في مدينة سوداق، من بالد القفجاق حتى سنة 

م، إذ استطيبوا خيراتيا وخصوبة ارضيا وطيبة ىوائيا، إذ ليا اماكن دافئة في فصل الشتاء  ٖٕٕٔىـ/  ٕٓٙ
ائي، سعاد ىادي ، مدونة اريد عمى الموقع االلكتروني  ) الط .واماكن باردة في فصل الصيف

-a5ad-4cc7-3048-LY/Posts/Details/3886a33a-https://portal.arid.my/ar
1d6f8c9166f0  ) 

ق او القفجاق او القبشان وتعرف ايضًا بأسم القبيمة الذىبية ، وىو اقميم بحوض قبجاق |: ىي بالد القبجا  ٘ٗ
نير الفولجا بالجنوب الشرقي من روسيا الحالية وشمال البحر االسود والقوقاز ، واىمة من الترك ، كانوا اىل 

المماليك  حل وترحال عمى عادة البدو وفي ضيق من العيش ، وبالدىم كانت فرضة وسوقًا عظيمة لمرقيق
 الترك  . 

غزنة : ىي مدينة عظيمة ووالية واسعة من طرف خراسان ، وىي الحد بين خراسان واليند في طريق فيو   ٙٗ
ينظر، ياقوت الخيرات واسعة اال ان البرد فييا شديد جدا .. نسب الييا ما اليعد وال يحصى من العمماء ..)  

 ( ٕٔٓ، ص ٗ، ج الحموي، معجم البمدان
كبيرة ووالية واسعة واسم مدينتيا زرنج من مدن خراسان )ينظر، ياقوت الحموي، معجم البمدان ، ج ناحية  ٚٗ
 ( ٕٜٔ -ٜٓٔ، ص ٖ
؛  السيوطي ، جالل الدين عبدالرحمن بن ابي بكر  ٜٓ – ٜٛ، ص ٚٔابن كثير ، البداية والنياية ، ج  (ٛٗ)

  ٘ٔٚ -ٗٔٚ،  ٖٕٔٓىـ( ، تاريخ الخمفاء ، مط وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ، قطر ، ٜٔٔ) ت 
؛ ابن كثير ،  ٔٔٗ، ص  ٙٓٗ -٘ٓٗ، ص ٓٔلمتفاصيل ينظر : ابن االثير ، الكامل في التاريخ ، ج  (ٜٗ)

 ٛٛ، ص ٚٔالبداية والنياية ، ج 
؛   الساداتي ، احمد محمود ، تاريخ الدول االسالمية باسيا وحضارتيا،  ٚٛ٘بارتولد ، تركستان ، ص  (ٓ٘)
 ٖٜٔ، ص ٜٜٚٔ، مطبعة دار الثقافة، القاىرة، ٔط
 ٘ٔٙ؛ تركستان  ، ص  ٕٕٗ، ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (ٔ٘)

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/3886a33a-3048-4cc7-a5ad-1d6f8c9166f0
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 ٗٔٙركستان  ، ص ت(ٕ٘)
 ٔم( ،تاريخ جيانكشاي)فاتح العالم( ،نقمو إلى الفارسية د.محمد التونجي ، طٕٙٚٔىـ/٘ٚٙعطا ممك )ت(ٖ٘)

 ٛٔٔ،ص ٔ، ج م ٜ٘ٛٔ،مط دار المالح ، بال مكان ،
فامبري، ارمينوس، ؛  ٘ٛ٘-ٕٛ٘. بارتولد، تركستان ، ص  ٖٗينظر : النرشخي ، تاريخ بخارى ، ص  (ٗ٘)

منذ اقدم العصور حتى العصر الحاضر، ترجمة وعمق عميو د. احمد محمود الساداتي، راجعو  تاريخ بخارى
لسترنج ، كي، ؛  ٕٚٔ-ٓٚٔ، ص   ٕٚٛٔوقدم لو د.. يحيى الخشاب، مطابع شركة االعالنات الشرقية، 

ص  ،م ٜٗ٘ٔبمدان الخالفة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس، و كوركيس عواد، مطبعة الرابطة ، بغداد، 
المب ،ىارولد ، جنكيزخان، ترجمة بياء الدين نوري، مطبعة السكك الحديدية العراقية، )بغداد، ؛   ٙٓ٘
عباس اقبال ، تاريخ ايران المفصل منذ استيالء المغول إلى تشكيل الدولة . ٙٔٔ-ٜٓٔ، ص م ٕٜٛٔ

 .ٜٕ-ٕٛ، ص ٔ، جم ٕٜٛٔىـ/ ٖٚٗٔالتيمورية، مطبعة سبير بابان يافت، طيران، 
  ٘ٓٗ، ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (٘٘)
 ٜٔٔ، ص ٔالجويني ، تاريخ جيانكشاي ، ج (ٙ٘)
ينظر المقريزي، السموك في معرفة دول المموك ، صححو ووضع حواشية ،محمد مصطفى زيادة ،  (ٚ٘)

-ٙٚ٘. بارتولد، تركستان، ص  ٗٚٔ-ٖٚٔ. فامبري، تاريخ بخارى، صٕ٘ٓ، ص ٔ، قٔم ، جٖٜٗٔ
 .ٕٖ-ٖٓ، ص ٔ. عباس اقبال، تاريخ ايران المفصل، جٛٛ٘

  ٘ٓٗ، صٓٔالكامل في التاريخ، ج(ٛ٘)
  ٚٛ٘، تركستان ، ص بارتولد  (ٜ٘)
السكر : المسناة والجمع سكور ، والسكر سد سد الشق ومتفجر الماء .. ) ابن منظور، لسان العرب ،  (ٓٙ)

 ( فالسكر ىو السد  ٕٛٗٓ، ص ٕٔ، ج ٖمج 
 ٛٛ٘بارتولد، تركستان ، ص  (ٔٙ)
 ٜٛ٘بارتولد، تركستان   ، ص  (ٕٙ)
جر من نواحي ىراة ) ياقوت الحموي ن معجم البمدان احدى مدن خراسان ..بمدة نزىو خصبة في واد مش (ٖٙ)

 (ٛٓ٘، ص ٔ، ج
 ٓٓٙبارتولد ، تركستان  ، ص  (ٗٙ)
  ٕٓٗ، ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (٘ٙ)
  ٔٚٔ، ص ٔالجويني ، تاريخ جيانكشاي ، ج  (ٙٙ)
 ٕٚٙ، ص  ٕٛ٘؛ بارتولد ، تركستان، ص  ٛٙٔ،ص  ٜ٘ٔ، ص ٔالجويني ، تاريخ جيانكشاي ، ج (ٚٙ)
 ٕٔٗ،ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (ٛٙ)
 ٔٚٔ، صٔلمتفاصيل ينظر : تاريخ جيانكشاي ، ج (ٜٙ)
 ٙٔٗ، صٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (ٓٚ)
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 ٗٔٗ، ص ٓٔالكامل في التاريخ، ج  (ٔٚ)
 ٕٜٗ، ص ٓٔالكامل في التاريخ، ج (ٕٚ)
 ٕٛٔ، ص ٖالذىبي ، العبر ، ج (ٖٚ)
،ص  ؛ صبحي عبد المنعم ، سياسة المغول االيمخانيين تجاه دولة ٚابن كثير ، البداية والنياية ، ج (ٗٚ)

،  ٕٔٓٓم( ، مط العربي لمنشر ، القاىرة ، ٖٖ٘ٔ -ٖٙٔٔىـ /  ٖٙٚ -ٙٔٚالمماليك في مصر والشام ) 
 ٙٔص

ىـ(  ،مختصر اخبار الخمفاء، مط االميرية ، بوالق ، ٗٚٙن الساعي ، عمي بن أنجب البغدادي ) ت اب (٘ٚ)
 ٕٚٔىـ ،   صٜٖٓٔمصر، 

 ٕٛٚ، ص ٖ؛ الذىبي ، العبر ، ج ٙٔٚالسيوطي ، تاريخ الخمفاء ، ص  (ٙٚ)
 ٖٓٙ، ص ٚٔالبداية والنياية ، ج (ٚٚ)
العزاوي ، عباس ، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين ،مط الدار العربية لمموسوعات ، بيروت ، لبنان،  (ٛٚ)

 ٗٗ، ص ٔ، جٕٗٓٓ
  ٗٗ، ص ٔالعزاوي ، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين ، ج (ٜٚ)
 ٙٗ، ص ٔالعزاوي ، موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين ، ج (ٓٛ)
؛ ابن تغري بردى،  ٕٛٚ، ص ٖ؛ الذىبي ، العبر ، ج ٖٖٙ، صٚٔاية ، جابن كثير ، البداية والني (ٔٛ)

ىـ( ، النجوم الزاىرة في اخبار مصر والقاىرة ، قدم لو ٗٚٛجمال الدين ابي المحاسن يوسف االتابكي ) ت 
 ٙ٘،ص ٚ، ج ٕٜٜٔمحمد حسين شمس الدين ، مط دار الكتب العممية ، بيروت، 

 ٜٔول االيمخانيين تجاه المماليك ، ص صبحي عبدالمنعم ، سياسة المغ (ٕٛ)
 ٓٚ، ص ٚابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، ج  (ٖٛ)
؛   ابراىيم    ٗٚ، ص ٚ؛ ابن تغري بردي ، النجوم الزاىرة ، ج  ٕٚٛ، ص ٖالذىبي ، العبر ، ج (ٗٛ)

ر ، بيروت ، ، مط الشركة العالمية لمطباعة والنشٔ، ط  -السياسي والحضاري  –ايوب ، التاريخ العباسي 
 ٕٕٓ، ص ٜٜٛٔ

 ٔٔٔ، ص ٔتاريخ جيانكشاي ، ج (٘ٛ)
 ٗٛٔ، صٔالجويني ، تاريخ جيانكشاي ، ج (ٙٛ)
 ٖٔٗ، ص ٓٔابن االثير ، الكامل في التاريخ، ج (ٚٛ)
 ٙٓٔ، ص ٚٔابن كثير ، البداية والنياية ، ج  (ٛٛ)
كثير ، البداية والنياية ؛  ابن  ٕٛٚ،  ٕٛٔ، ص ٓٛٔ، ص ٖلمتفاصيل ينظر : الذىبي  ، العبر ، ج (ٜٛ)

 ٜٙ -ٜ٘، ص ٚٔ، ج 
 The Holy Quran 
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