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وون ا نا  دار ن أا   )٦٨٣-٦٨١ /١٢٨٤- ١٢٨٢(  

     ند.م                                  ن.د  

                          ح ا                                                  ران   

   اداب                                                اداب                                      

                                 را                                                   را   

                                     

ا  

ط  ت ال  ا اب وااوة   او ام  اان، و ه            

    اد   و٦٥٦ا/١٢٥٨         تا ا وه ا    ءأ او ،

 ك اور ا رت او ،  ا    أن  ن ،وا   ا و

  اك واا  ا، و وأن ام أوا دون ا    اد.

          م او  ح ة اوا ا موب ا  و

  ا        و ا ،ما وا  تا  ا   أ  ان ، وا 

ن  ه أ  او  دارم  ة  ،   )١٢٨٤-١٢٨٢/٦٨٣-٦٨١(ان أ دار

  ق، واوب واا ق ، وموا س اأ      ان واا  لا  ء ا ازا

 وا . ا    ات  ام أ دار ا و ا  وون   

.ا ا  

:ا  

ا م   دا  إن درا ات  دو   ا ذات أ   وأن   

        أن  ر  م ي أظوا ا ي ادار ا ن أا  ء

            ة   ،ة اا  قوا ا وم ،ا ام  دةو

و ،ا  ة ا  دار أن و    ن ا وون را ا إ إ 

              ت وإا ط  و وا  ة ا    صا أ  ه ا

. وا  

   ا دو ر و ا رت ارارة أن ا وا  تا  د او   

ل رس وااق  م وا  م أى، و ه ارا اا و درا ت           

ا  ان أ دار ا، و ه ا اق ان ا ،  د ه          

  تت     ادت وااا  ا ا ا ا  ا  م  ا

      ور ،ل اا  ق وا  ا م ل إف ا ا ت دوراأ أم إ ،ا

    ءس أم   م دت روا ا  ن اعا        ا  .دار أ ن إ 

  ا  إ و و ،وون ادار و أ مة ا ص ولا    ا
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ا واُ  ، ا ام ت اد ا دت  ام ا وا وإرل      

 دا.ا إ  يا ا   ا م وون، و دار إ نا    

  

دار ا وأ وون ا  ا  ما  ةول: ما ا  

  ان ا ار  ا  وون ا -أ

        ا ا وا ٦٤٨ /١٢٥٠     )ا وا  بأ  وذ ،٦٤٨-٥٦٧  /١١٧١-

)، وأول ط ه او م ة ار   ار م   أن  ه اأة    ١٢٥٠

ا ن اا  ط  )٦٥٥-٦٤٨ /١٢٥٧-١٢٥٠)(١.(  

         ) ا ا وون ا  ا  ن٦٨٩-٦٧٨ا /١٢٩٠-١٢٧٩       وون ا أ  ،(

   )ا ا   ا  ر ا كك ا  ا ا ا٢    ا اه اا (

)ا ٣ا ا ب اأ (         إ م  فُ ا رد  دل اا ا   

        ا م  ن ز ا  ا  ا وج ا ه، و اءا أ  نو ،ا

 أ أ        )، وزال   او   ١٢٧٧-١٢٦٠/ ٦٧٦  -٦٥٩ ان ا س( 

)٤ا)  ا   (٦٧٨/١٢٧٩  )را  هو (اء      ٥ا ا د إ ءت او ،(

)وا ا ا  ر ُ٦و.(  

   )    ا  و  اوون أ نا  ٦٨٠/١٢٨١ ،د ا  (

  )ا   ا وا ٧ )   وذ (٦٨٤/١٢٨٣ )ا   و (٨  ا  (

)ا٩ط ( ،ع اا ام ا و ،ا وا أ    ر ض ا 

ا    ام ا    ط  ه ، ة  ط  در ا  

     )   ام  ىا ا دون  دان اورا   همو اا ٦٨١ 

/١٢٨٢       يزي ا ا   واا ا  ة ط (  بل ا

     وون اق وظا  ادهة اوو  ضا   ا ا  ز ود ا

        اجا  وا  ف وا  ا ا اوا  و  ا ا اء  را

ن وون ة ا وا و  اة          و  ده ا، ا ا   اة ،

ا   ور ة ورم ء،  أن أز أاث  ا ان ا  ء 

             ،د ا  ت اا    ،ما ون ا  ت اا   ت

                اوون و نا دار و ن أا  تاا ط  وذ ه ا ا

)ا ا  ١٠.(  

٢- مدار ا ن أا  

ظ رات )   ١٢)  وة أ   وذ ر إن(  ١١ا أاء ال  اغ(     

      نر إا  اعورة ا نا ط و ،ا   ل دة توام ر

) وآراء ادر ١٢٨٢/ ٦٨١  ٢٦)، وأا أا  ار دار   وذ  ( ١٣ف(

 أو ا   إ              ورد " إن  و ا  أم ما ذ  ، 
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)"  ة  ن أي  ١٤إن ا را  .ا   أ ى أمدر أ    .(

 أاء ال و ) و١٥ ام  اب إ ااب،   ال ان  ار دار  اري(

    )ما و م ا ن ا ،١٦         ده ر در انا    .(

)٦٥١/١٢٥٣   ا  و  م  ُو  أ ر  ط   دار ن ،(

  ).١٧ ا   و أول   ا(اي ن  ا ا ، ام ا

           ام أ  و ،اما دار ا ان   ،ا  م   واه ا و ان

   د تواا  ،ا  ا تواه ا واذ  ن ،ا    ا ا  ر

      ام أو  ام لك ا روا ان ن انو ام رء ا لوف ان او  را

)خ ا    م دار ا ان وا ،ا ن إ ١٨ا.(  

        ،ن   دار ةوا ن ا رة وا          م  او ا  م

 (ن  ١٢٨٤-١٢٦٥/  ٦٨٠ -٦٦٤ او ام    ان ا دار، و وة أن (     

)، وذ ا اد " أم ن أول  أ    ١٩ااء واا  اء، و دار  ردن(

) "دة              ٢٠اء واا  و ار ا دار ن أا أ ،ا  و (

   )راد و  ا  وا  وأ ان  ٢١واو ،(        ا   نا 

) ٢٢.(  

   ن ا ا ا ن وو أن أراء     وأن أ  هة واو  ا   ن ط أ 

)ن ام  اردةا ون ا  وهذ  ا ل٢٣ا   و ،  ر اُ ن  (

ن  ااء ال،     أن دار  ا   اره، و  و ا ه ات، ا ا أر

)ة ا وا أ أم   اد ب إ لر دار أ ٢٤و.(  

  وا م اب اي أر ان أ دار إ اد:   

ون  ))   ا ا ا    ا و ن  أ اد ه اى و 

اارس واف و وه ا  ن   أ اء ا و  ذي    أوف        

          ا ) ا  ن و اد أ وأم ،ا اا  ن ارس ووا ا

ا ه ا ال ل أم (و    ا ا أن  و ا  ة إة ظ 

)(( دا ن إو  ن  د أ ورب وا  لور ٢٥.(  

    ود (و  ا ) ل اا  و ا  أم  م اد أظ إ ر و

أ            ا   ك ن أ  ،ا  رواظ ،ا  ط ا اد إ

ا ا  ادوا  أ ء  س، و  أم ف أن ا دا  وا            

 و إ   ى  حو  ل ا )٢٦ا.(  

ن اق دار   ان  ا ا ، وأ ل  ق اده،  أ ء     

            ب وإوا د اوا ع ال اج، وا  وأ ،ف واوارس واوا ا

ا ز  ن   ع اا ) ض ار وا  ا أ اء، وإ٢٧    و أنو (
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ا ان أ  ا  اق ال  ،ا ا أ اا ى ان ا  أن             

)   ن أ٢٨ا.(  

ا  دار ن أت ا /ما اوون ا  ا  ن  

  

  ١٢٨٢/ ٦٨١ ا ات   -  أ

     اد  ٦٥٦/١٢٥٨ ه، و  دهؤه وأوأ   انل ا دو  

  ا  م اا رس، و مإ    ا   أ  وه ا

   ان أ دار، و أ أ ور أك ط ا   وا ن    

         ةا  دون ا واأ مأن ا و ،ا  اك واا  أن 

 ط  اد، وو )  ت    وا ا ٦٥٨ا/١٢٦٠ و ،(

ا ما   ه ا   ،ه اات  ام و ا ادة  ا           

و ا ا طدت ا ا ن  مت اان د مذ ا  د ا وب د

) و ٢٩ا.(  

        ،ا  لا   ا أ  م لي اأ  وبو   دف ا  ر

          ة إ ولق أدى وا او ،اد ادار وأ ن أن ا ا أوا  ن أ و

 ت   ال وا وا ارب ء    اوب  ام وأظت ا   ا

) ٣٠.(  

     وذ وون ا نا إ  رزةت اه واا  د لدار إر ن أر ا

/ال  ٦٨١ء ات  ام ،ا اض ار وا  دي اة   إ ا ، وام

، أي   ا  واة، ك اف  ادر ن  ا إ ،  أ إ أن ١٢٨٢

) أ ان د      ٣٣) وا ءا(٣٢)  اس(٣١ا ن   ا اازي(

)ا   ا  وا ،و٣٤ا)رد  ٣٥) وز ا ل ا ا و (

)ا٣٦ا  ا  ا ا   ن من اا أن ر ى إدر اا  ء  ،(

) اس  ازي٣٧ا .(  

     اا   نو (ا ُ ) فُ يوا ا ا ا أن  ه اام  يإن ا

           ف أ   از نا أ    م ،دار ن أا   ا

) روا ، ٣٨س وا ط  وزاروا (      ام أ ا ا و وون نا  

) ا  ا  إ و و ،ا   روا از ا    ٣٩ا  أ (

)ن ا ك اا  ةا إ ا وو ، و ر اا إ ٤٠ن او (  

    ه اأ ن اا  وون و نا دار إ ن أا   ر  

 ان أ وه   ال اة   أوردمه  و ء ا واوف             

 وا ا أ  ج واا ٤١(و.(  
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      ))...ا  ر ا  ول ا ،دار ن أا   ا ل ا اوم

 ا ا ا ...ن أ إ ن . أ ، ن ا م و   ومر          

ن اا إ اار  وااف ام وادة  ا ن  أرم  ان ا ور

   أن د اُ  ) ده  ا أو  دا ُو ق م ات واا أ 

   وا ...ة واا أ   ت ذ  . ره ح   وأن ا  

       إذ ،ءا وا ا  ةا أ مم...ءا    ا مأوا  ر 

ة او ااة وا اة... و ح أوف ا  ا وا واارس ورة         

 اج، و    اج و و... و ا و  ، ع ا، وأم  أ

وأط أ  ار ا  رة  ار... ن و ا ن  ر   ح            

      ك او وة ا ا  و  آد  رأ وام ،ص     ال او ا 

  ا واد و ا و اف... وا ا د وااد و ا  اد         

  ).٤٢واد و ا وه))(

      ح لا ر رس  أن " ن أا ر   ا أ     ة ل

       ا ا ا و مما اط أ ء، إا  ه و ،ا  ها  اءة 

          ذ  ور  وا   ن ا دار إ  ا را ا   م

)"٤٣ا.(  

وداري أن ا م  ان و  و طت  د     ارخ ا أ اا    

)ن         ٤٤أن ا  ا ل إ أيا  قا  ن ا  وون نع اإط و ،(

وو د أ  وون و نا دار وأ أ  ا ح ا)  ٤٥ ،(

  ا م    ا او  ه ن أا ن اا  اب ا و

   ال، و  أز ت ا اا  ان وون إ ان أ دار: ((  

  ا ا ا   سا ود وا ا ء م ...ا   أ ،ن أا وون إ

 ... م  و أ   م   ا  يا  وم م  ةوا ،اأ ا د

     وا ا  ا ا با ا  و ب اا و    ا أ  ُ يا

  ود...  ا ا   وأن ذ   أن  م ا ء إ ها ...ا

  ا م ا ا  وا  ره ح ان    وا ل وا ا ا 

  أن )...د    اأ ل وا ا إ ا ٤٦.(  

و ار ا   ا أن ام م  مء ات واوب  ، أن         

    نا د ا إر دار، و ن أا  ورهو    ن اا

  د او  ذام  و ا   ا   ءأ ا م ل وات ا

            ا   ،ق ط  ن أا  ة أن ر ٦٨٠ا /١٢٨٢  وام 

  ٦٨٣/١٢٨٤.  
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      ما  وبء اإم إ  أدى ل ارة أن إر ق ، وواا ا  ذ

           ا و  مه و اءزي ا  ا  واو ن ا دار ن أا

     ل ام ماب اا إ ن أع اه أأ .ا ُ ته ا  دة وو ، ا

 .  و ا  اح ا أط ،ا  ت رظ و ع اق واا 

) ما  ت ا  ه اس. و٤٧ا.(  

  

  ان أ دار  إ إاءات -٢

      ن يرره اأ  ن ارا رض ،دار ن أا  ام     إ  

ا، و ا ا ن  ر ا    أ اا أ وذ ر  ا   ،دار 

  )ا    ا ر أنا   قا  اسا و ى    ٤٨ا اءاإ و .(

و ذا      ن اا ا ن را ر أ وذ   إ ا 

              ك أر وا ،ق اا     دو   ا   أ

)ا ا د  وذ ط إ ا ر٤٩و.(  

 أ  ة  و  ا  ت ن ا  ما   و أن اوت   

              ا ل اا أن رأدر ام إ  ، تم اا ط ،لاد ااء وا  

ن ا أرن ا أ ن        واة  دو ال ام ،ا   م ، ا

)ذت اا و   نه، وة واو  ش٥٠   ن إ  و . ا (

      ا ا ن وأر ا م   ،مل اف ا  ة داتم

ا  إزا )ش٥١.(  

       ،وا  ون اا  إ ا  دار ن أا   ر ا ا أدىو

  د اوء  ت ال ، و ُ ل أي ا  ه.

  

  ام ان أ دار  -٣

   ا  دت اا          نا   ة اا و ، ى مل اوا 

أ دار، وو أن أرن م  ا  ال  اش، ون واه أ  ا  إ أن          

  ن  ا ا ا ام  ن ا  ن، وأر ا  ا ،اءا أر ا

)ما و م ن   دار هل أاء ار ا٥٢ا.(  

            أ ادار و ن، أرأر أ دار وأ ن أا  بع او ٦٨٣و /١٢٨٤ 

ا   ة ا ، و م      ر   ا   ان 

           ط    ل  دار   انل او ا  ا أن ا ت اه ا

)ا و ا و ٥٣ا.(  

    ا  لا  ا م  ه  دار ل     أ  فب اوأ ات وا

  ، وب إ ء ا و ا  ا   ، ا ور ا واء  
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     ف وأوا  وأ ا   ىة أ ارس ء ارس وأا  ب  ء د

ا )ز ا ا  قم٥٤ج وا.(  

إن  ان أ أرت  ااء ال  اذ واطة،  اا  ى ان            

)  دار وا ا م رس، ا ا ان ل أرن  أ           ٥٥ا ي(

 نا              و    ،وا أي واوا  ا  ز م " وهو

) "٥٦.(  

      

ا أن أل ان أ ن  أ ط  مس ا، إ أم  م آ أرت  رل        

 و ام  واو ا ا ا ا   وا و ، فُو م  هأ  

        و أ  ندار وأر ن أا  ب اأت او إ  ش، وا  إ 

   )اق اا  ز ن وا و  ده  أ  ،نأر   با ٥٧  وو (

  ا وم  ان أ ، أن ر دة دار دوا  و  ا        ا

)  ٦٨٣/١٢٨٤)ن اأر  و (٥٨.(  

 أن  ذ ا ون أن دار   اق ا رن وأه   دا ا  ااء ار،    

            و م نروا أره واو  روا    ن ام أ  دا

)م٥٩ا.(  

     ن اأر  وذ ما وا ر    أدار و ن أا  ام و

 د ا  أ يا   ا اذا     ه نو    ن م ده

 اذ  ،ا  وا اي  وه   أ ، اد   ا ا ما    

 نو أن أرو . ط  را    ،ء واا  م ا   رةزه ا ن

     اوا ون ا  ،  الا    أ  لا  ر  ،ده ا

  اض ا زا ا أ ن وا  ط ،اوا   يا وا  دي ط إ

 ا ا ) الا أ  م  و ا  و ،ما و٦٠.(  

           ،اءا  ه  إ ا  تدت ا ،س ام  أ ان أأر  ن

ك ا ر اى     ات ا ظ د م  ، اات  و د ذ ام 

           م ا ات ا اأم     د ا   وءا إ و

 ، اراد ا اغ  طد ا  د ا   ،م ول أرن اب 

ا ى اا ) ة أ و ال وا    ن  وا ٦١.(  
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:ا  

١-     إ ا ض ا دي أدى إا  ي/اا ن اا  لر اأن ظ

 ا  اد    ة وه ا . ا  ا  

٢-              ن  ت ن ،ا   دو   ا  ل ور اظ  

  ا أت   دو ام وا   ه او أء  وأده.

٣-  يدار، ا ز  دأو   إ  هما  يا ا وا ،ة أو  ا 

    ات ث ا    ط    ان ر ن أا إ ا دار و

.ما وا  ا اك أ ام  

٤- ا  ما وا          وا م إ وا   ا وا  ،ق ا

  دو   ا   ،٦٤٨ا/١٢٥٠.  

٥-           نا إ ر ن أا أر  وا من امب ا دار نا  

  وون ا  ا.  ما  تاوب واة اا  أم  

   ا ا إ أ دار،  وا ر ة  ااء ا  ا              -٦

ن أا  ف إا م  ام وا ة ااد اأ  با ا م ،إ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ن  د.      من   د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٥٣                                                             )٢٠١٦ 

:اا  

١-     ،بد د :ا وو   ،ر اأ  اء، اا وت،  ١أ ،ج١٩٩٧،١٩٢، ص ٣    ، أ  ،

 ،ل واا ر  اتص ١٩٩٠ ،٧٣-٧٢. 

٢-  أ ام ا ن اا :ا ا      ا ،ا اري اس ا ا ن اا ا ا

      وون ا و ا  ُ  ،هة واو     ، كك ا ٦٧٨     اا ، ا .

 زي  ،ذا ا :ه ا ا ،وا ،نوت،٨ ،ج ٢٠٠٣ ،٢٦٧، ص ١٣. 

٣- ) :ا  ا ٦٤٧-٦٠٣ا/١٢٤٩-١٢٠٦        ا أ ،ا  ا ب اأ   أ    بأ و (

                ه ا   رو وآ  ان و  هوا ا و  ن م ،دلا  ا     ،د

٦٤٧/ة، ١٢٤٩ة، ااا دي، ا ي ا .ج ١٩٤١ ،٣٣٨، ص ٧. 

٤-            ه اا أ  ا  هاري أس ا ا ا ا  س   :ا  

   ا  وهأ  ٦٨١ار ،ا . ،وت، ١ا ،١٤١٣/ص ١٩٩٣ ،٤٠٤. 

 .٢١٧، ص ١٣ا ، اا وا، ج  -٥

 .٣٨٣ا ،ر ا، ص  -٦

، ١٣ ا: و  ان ارة  وام  ، ا  د ا. ا ي دي، ا ااة، ج      -٧

 .٣٠٧ص 

 .٣٨٣ا ،ر ا، ص  -٨

 .٣٩، ص ٥طا    : ا، وطا  رة ومرة  .ت اي،  اان، ج  -٩

  .١٧٤،ص١٩٩٩،   طش،ر ا  ود ا،دار اس،وت،٣٨٤ا ،ر ا، ص  -١٠

١١- ا         ق اد، اا ا اد .ا أر ز وا ن ول أذر    :غ

 ،  ،ممت اراوا ا  رات ،مص١٩٨٧ا،١٢٢.  

١٢- إ  إ وه ا  ما ق اد إط :نن       إإ  ن و  أو   ا ا 

      دو ا دو وأ  إ ا ا ء، وام  و   أو ن اا  ن أو ا 

مل اا  ، ا  :ُ .انا  م١٧، ص ا) ر  ،١.(  

  .٦١٦، ص ٥، ج ٢٠٠١ا ون، ر ا ون، وت،  -١٣

١٤-   ،نآة ا وت، ١٤١، ص ٤ذ ،انا ر  ،رطط ن ر ،ص ١٩٩٧ ،٤٣.  

١٥-       و ا وا  را اد ووا ء ارؤ  :يرا     ، ا  .برث واا

  ).١،  ر (١٥ ال ام، ص 

  .٨٦ص  ٢،ج١٩٦٠،٢اام ، اار، م إ ا  :دق مت، اد ا اد، اة،  -١٦

١٧-  ، درا  : ،كي، اوت، ١ا ،ج ١٩٩٧ ،٩٨٧، ص ٣، ق ١     ر اام ،ا ر  ،

  .١٧٨ ال، اة، (د.ت)، ص 

  .١٧٨ ر ا، امر ا  ال، ص  -١٨

  .٣٠٢، ص ١٩٨٦، از ا، ال، وت، ٢٣٧، ص ٧، ج ١٩١٥اي،  ا، اة،  -١٩

٢٠- ج ا ،ا  ،ي٢٣٧، ص٧.  

  .٤٠٨، ص ٢٠٠٧ا، رو أو اب   اار وامب، ت: د ا ، اة،  -٢١

  .١٤١، ص  ،٤ ١٩٩٢ام، ذ آة ان، اة،  -٢٢

)  ون اة دا ااطر ا.    ١٢٢٦-١١٥٤/٦٢٤-٥٤٩من ا : امن اي  ن (     -٢٣

  .١٢-ُ٩:از ا، ال، ص ص 

  .٢١٨، ص ١٩٩٨س اري اوادار، زة اة  ر اة، ت: دوم رردز، وت،  -٢٤



وون ا نا  دار ن أا  
 

  

 ٥٥٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  .٢١٩ص س اري اوادار، زة اة  ر اة،  -٢٥

  . ٢٧ا ،  ال ام، ص  -٢٦

  .١٤١ام، ذ آة ان، ص  -٢٧

، ا اد ا ،رات ا،      ٣٠٤-٣٠٣. ص ١٩٨٤ا ،ن اار، ت:  ا، م ا داود، اد،  -٢٨

 ،١٩٨٦د  ،٦٤٦، ص ٧.  

  .١٧- ١٦ا ،  ال ام، ص  -٢٩

٣٠-  ،ارا  ،ام٩٢، ص٢،ج٢ا.  

٣١-       ،ازي اا را   د  د ا  نف ذو اا ازي: اا ا 

  از ة وا من و٦٣٤ا ،           ،ا ام إ و   ءا  و ه طا

ء اس و ا ر  ان أ دار إ ا   .ة  (ة اج)و (ح اار)و (ح            

 ل واوا وا   نو ،(ا ا   ص   ٧١٠ ،ا ر ،ا :ُ   .

  .٢١٣، ص ٩، ا ي دي، ا ااة، ج ١٠٠

٣٢-                 ان، طا  ،اءا ا . ن ر و  وأرزن ا  و ود ا   :اس

 ،رص ١٨٤٠ ،٣٨٥.  

٣٣-  ة،       اا ،ا وا ر ، ا ا .وا  ن د نا أ  :ءا

.وا     أ  اب و  أ و ظ  ا ا ون       ١٦٩، ص ١٩٨١

.ك ا دأو   ج ،ا  ،ي١٨، ص ٤ا.  

٣٤- .   م :ا  ا  

  .٣٩، ص ٥رد  : ورة  د اة   دم ودارا وم .ت اي،  اان، ج  -٣٥

٣٦-  ن ا ا :اا ا ل ا ا          ن ا ، إ ي ارا ا 

           إ وأر م  دار ن أ وأ  اد  و ا ن او  ا ا

  ا   ،ن أا  وون نغ ا٦٨٣ا :ُ  . ص ،ا ر ،١٤٦.  

  .٦٣٦، ص ٧، ا اد ا ،رات ا ، ٢٢٣، ص ٢، ج ١٩٩٦ا اردي،  ا ،وت،  -٣٧

٣٨-  ،از   ،از   : ،ربا ي، موت، ١ا ،ا ج ٢٠٠٤، دار ا ،.٦٠، ص ٣١.  

٣٩- ا  .درا     م  :  

  .٢١٩س اري اوادار، زة اة  ر اة، ص  -٤٠

٤١-  ،اي، ط ا  :ت ، ا ر ، ٤٧٩، ص ١، ج ١٩٩٣ا.  

، ا اُ  : اي، اك، ج   ٢٥٦-٢٥٢، ص ص ٨، ج ١٩٧١اواداري،  اُرر، ت: اوخ رن، اة،  -٤٢

  .٦٧-٦٥، ص ص ٨، اي،  ا، ج ١٦١-١٥٨، ص ص ٢

٤٣-  ،ا ،و اوا ا ي، اا ا ص ١٩٨٤ا ،٢٢٥.  

  .٢٤٩، ص ٨ اُرر، ج  -٤٤

  .١٥٩اي، اك، ص  -٤٥

، ا اي، ر  اول، وت،       ٢٥٦-٢٥٢، ص ص ٨، اواداري،  اُرر، ج ٢٣٨، ص ٧اي،  ا، ج  -٤٦

  .٥٠٩-٥٠٦، ص ص ١٩٩٤

  .٦٠، ص ٣١اي، م ارب، ج  -٤٧

   .١٩٥،   طش، ر ا   ود ا، ص٦١٦ر ا ون، ص  -٤٨

  .١٨٠ر  ا، امر ا  ال، ص  -٤٩



 ن  د.      من   د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٥٥                                                             )٢٠١٦ 

٥٠-          رو ل ا ذت اذا، م  ا ا ط    ا  ت اما  :ذا

    ا و ان ام  مه ا  ،وا ء آأ  تام      ،مس ا :اُ  .رادةا ات و

  ،(د.ت) ،وت ،رفة ا٦٧٢-٦٥٩، ص ص ٥دا.  

  .١٩٦،   طش، ر ا   ود ا، ص ٦١٦ر ا ون، ص  -٥١

  . ٢٦ا ،  ال ام، ص  -٥٢

٥٣-  ،يج ا ،ا ٢٣٨، ص ٤.  

  .٢٩ن، ، س،  ا ،  ال ام، ص  -٥٤

 (ي ا ي  ن  ا  وة أ  ن  ا ااء    ١٢٩٤-١٢٥٧/٦٩٣-٦٥٥ي: ( -٥٥

    و ،ن اي ا  ،ن ر لا             ،د ا ون ا  شا ا  ن

               .أوج ا ا راطا و    اد  ي  و ر ة    ة

  .١٥٤، ص ٤، ج ١٩٦٧اا ، ر ا، اة، 

٥٦-   ،اما ،ار٩١، ص  ٢،ج٢ا.  

٥٧- .اق اا   ا اق ا  :اق اا  

  .٣٠٤-٣٠٣، ص ١٩٨٦، از ا، ال، وت، ٦١٦، ص ٥ر ا ون، ج  -٥٨

  .٦١٦، ص ٥ر ا ون، ج  -٥٩

٦٠- د او   ا ر ،شط   ص ،١٩٧-١٩٦.  

 .١٩٧ن، ، ص  -٦١

  

ادر واا   

 در اا  : او  

 ا  ا أ  ن داود أ :٧٣٠(ت ا/١٣٢٩(  

١- ا د :و  ،ا ر رب اموا ارا   با أو رو 

  .٢٠٠٨، ا ا ون ا ا، اة، 

  )١٤٧٠/٨٧٤ا ي دي: ل ا أ ا  (ت 

  .١٩٤١/١٣٦١ا ااة  ك  واة،  دار ا ا، اة،  -٢

  ) ١٤٠٦/٨٠٨ا  ون: ا  ون ( ت 

٣-     وا  ون، دار ا ا ر وا ب واا ر  أ واان اد

  .٢٠٠١واز ،وت، 

  )١٣٢٤/٧٢٥(ت ااودار: ا ر ا س اري اوادار 

  .١٩٩٨/١٤١٩زة اة  ر اة، ا اة ز ،وت،  -٤

  )١٣٣١/٧٣٢(ت ااوداري: أ   ا  أ ااوداري  

  .١٩٧١/١٣٩١ اُرر و ار، : أوخ رن، اة،  -٥

  )١٣٤٩/٧٤٨ا: ا  ا   أ  ن ذ ( ت 

  .١٩٩٣/١٤١٣، دار اب، وت،   : ،١ر ا ووت ا وا -٦

  )١٥١٩/٩٢٦ا : ة  أ   اوف   ا ( ت 



وون ا نا  دار ن أا  
 

  

 ٥٥٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

٧-   ،ي ا  : ، ا ر ر أوق ا١ ،ا١٩٩٣، ط.  

  )١٢٨٧/٦٨٥(ت  اوف  اي  ا اي: رس أ اج  اون ا ا

٨-   ،ا م نب أما :  ول، وا  روت، ٢ ،ما ادار ا ،

١٩٩٤.  

   )١٦٧٩/١٠٨٩ا اد ا: أ اح ا  أ (ت 

٩-   فأ ،ذ  رأ  رات ا        د : و  ،ؤورمدر اا ،

 ،ؤورم١ا ،١٩٨٦، د.  

   )١٣٣١ / ٧٣٢أ ااء : ا ا دا أ ااء ا ا   ه  أب ( ت 

١٠-  ،بد د :ا وو   ،ر اأ  ١اوت،  ، دار ا ،١٩٩٧ا.  

   )١٤١٨/ ٨٢١اي: ا أ اس أ اي ( ت 

  .١٩١٥/١٣٣٣ ا   ام، ا ا، اة،  -١١

  )١٣٨٣/٧٦٤ا   : ا ( ت 

١٢- ا م ،ا  : ،ارن ا ،اد ،طا ا ،١٩٨٤.  

  )١٣٧٣/٧٧٤ا : ا ا أ ااء ا ا  ا ا ( ت 

١٣-   ،ن زي  ،ذا ا :ه ا أ ،وا اوت،  ٨ا ،دار ا ،

٢٠٠٣.  

  أ ا  :يت ا ) ٨٤٥/١٤٤٢(  

   ١٤-   ، درا  : ،كدول ا  كوت، ١ا ،ا ١٤١٨، دار ا/١٩٩٧ .  

   )١٣٣٢/٧٣٣اي: ب ا أ  اب اي ( ت 

١٥-    ،از   : ،دبن ا  ربا م ،ازوت،   ١ ،ا دار ا ،

٢٠٠٤.  

   )١٣١٨/ ٧١٨اام: را  ا اام ( ت 

١٦-   :د، راا ا اد ،تدق م  :ا إ ل، ما ر وفا ارا 

  .١٩٦٠ اب، اة، 

 ا ردي: زا ردي ( ت اا  ا   ٧٤٩ /١٣٤٨(   

١٧-   ،رديا ا روت، ٥ ،ا ١٩٩٦، دار ا.  

  )١٣٢٦/٧٢٦ام: ا  ا    ام ( ت 

١٨-   ،نآة ا ة، ٢ذا ،ب ا١٩٩٢، دار ا.  

  

  

  

  

  



 ن  د.      من   د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٥٧                                                             )٢٠١٦ 

 اا : م:  

  ام :س

  ب داة ارف، س    و، دار ا ،وت، (د.ت).  -١

 :م  

  .٢٠١٣ال ا ا وا، ا اد ث، وت، -٢

اا : 

٣-   وا ا ا ر  ،وا ة، ١واا ،ا ا  ،١٩٦٧.  

ا ي: اا  

٤-   ،و اوا ا ١ا ،ح، اا  ،١٩٨٤.  

 ا اد :دا  

٥- ت اراوا ا  رات ،ما   ق اا ،  ،م١٩٨٧م.  

٦- ن ر :رطط  

  . ١٩٩٧ر اان  ا ا ،ج، 

  :شط  

٧-   ،د او   ا روت، ٢ ،زوا وا  ١٤٢٠، دار ا/١٩٩٩.  

 ر :ا  

  ل، دار ا ا  وا واز، اة، (د.ت). امر ا  ا -٨

  ا، ا از

  .١٩٨٦/١٤٠٦ال، دار ا ا  وا ،وت،  -٩

ا ا :  

  .١٩٨١ر او ا  اان، دار ارف، اة،  -١٠

١١-،م،  ،اءا ، ا ر ة، أط١٩٨٧ا                                          .  

ا  :  

  .٢٠٠١ ال ام ه دو ا   وا، ا  واز، اة،  -١٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وون ا نا  دار ن أا  
 

  

 ٥٥٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  

                                        ا رطا ا و  

  
ا ر أط ،م  ٣٠٥، ص         .  

                                  

    



 ن  د.      من   د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٥٩                                                             )٢٠١٦ 

  

  ا                                                  رط او ام  اان

  

  
 

                                          

  

  

                                                                                                                                 
                      

 

  

ا ر أط ،م  ، ٢٢٥ص                                            .  



وون ا نا  دار ن أا  
 

  

 ٥٦٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

 
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ن  د.      من   د.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨  ،( )٥٦١                                                             )٢٠١٦ 

  

 ىوة  

  ز)١٢٨٤-١٢٨٢ك /٦٨٣-٦٨١( دار ون  وم   ة مم مان  ن   د     

     ى دا رة   ر ارىو دوذ م   ذ و ن و ل و  انى مة م

و ذ دة            زررامم دة و  م موة  ان  ش  وةى  ا   

 ١٢٥٨ك/٦٥٦ ك  دواى  ك   موةرو م  ز  د ن دة  دة و   ام

 را  ن و .  واى ت ورى دة و  ن ط ورى دة و          رى  

     م وةى ش    وا م مط ردوو م ادان و ةدا نو

  دن  رة دة ن ن دة      م  انم  .اد دمدواى داط  ن و

  م انى مم ىة م   رةى  وة   .ا و م و ان و

  ل  د رى  و م و  دد  وم  ا دةدوى .

 روو  ن مان  ردوو    ا  و ن   ر    م وان   

مما زال ون وة  ر ون  وة ى  م مم  ل  موى ن د 

مةوا . ن    ز  رةى دا زرامم دةو  ما  ر    ١٢٨٤-١٢٨٢ك /٦٨٣-٦٨١دار 

   وةىازى و دوور  ىر  وزرادا د ةو  ىم  د

  م و م وة م   م ط   مان  ل و  و م و ا .

ةى  : ذم ن د     وة     ك طل دوو وة ران . وةر     

 رى ت . و         ة و دة  ن طردوو  ن و وة   وون  ن وةرة ى  ة 

: دووة          ردمن وة م و ل و  انى مم دو ة م     ن  م م

  ن دة رة  ن  طم وة س اون .ون  ن  ن د دار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وون ا نا  دار ن أا  
 

  

 ٥٦٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨   ،()٢٠١٦(  

  

 
Abstract 

Relations between Sultan Ahmed Tekudar and Sultan Qalawun Alfi 
(681-683H/1282-1284AD) 

 
The relations between Monguls and Mamluks were marked by war and hostility ever since 

the Ilkhanid State was established in Iran following Baghdad’s fall to Hulegu in ٦٥٦H/١٢٥٨ A.D. 

His sons and grandsons succeeded one another in governing this State, which designated 
Maragha as its capital. Thus, its dominions reached the borders of the Mamluk sultans in 
Egypt and the Levant (Sham). Inevitably there were frictions and clashes between the two 
sides particularly because the Ilkhanids began to threaten the Mamluks after the former had 
conquered Baghdad. 
 
The destructive and consequential wars between the two sides that culminated in the 
triumph of the Mamluks and the defeat of the Ilkhanids were not without influence on the 
ascension of a Muslim Mongul prince to power in the early days of the Ilkhanid state, namely 

Sultan Tekudar (٦٨٣-٦٨١H/١٢٨٤-١٢٨٢AD). He pursued a new policy of peace and harmony, shunned 

war and discord and strove to eliminate misunderstandings between the Mongols in Iran 
and the Mamluks in Egypt and the Levant. This research paper focuses on the relations 
between the two sultans the Mongul, Ahmed bin Tekudar and the Mamluk, Sayfuddin bin 
Qalawun Alfi.  
 
The paper consists of a preface and two sections: The first one discusses the lives of both 
sultans Ahmed bin Tekudar and Qalawun Alfi and how they rose to power. The second 
section focuses on the cordial relations between the two Monguls and Mamluks and the 
delegations that Tekudar sent to Qalawun. The results are stated in the conclusion. 

 


