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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىغيرها، وعدم الدفع به ا ل لمية ا وا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرويمکن ل

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىالعلمي علللتحکيم تخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 ،وسلامة الهوامش، ودقة  کفاءة المراجع وصحة التوثيق
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

 ،رة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقةسعد جمؾس إدايُ 

أن  ،خ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقةبالتعاون مع أرسة سؿـار التاري

احلولقة رقم  ،لؽل ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط امؼد  ي

 م.0202هـ/4114( لعام 8)

يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من  ،د من احلولقةوهذا ادجؾَّ 

 ،، تتـاول عدًدا من موضوعات التاريخ اإلسَلميالبحوث اُدَحّؽؿة

"ادفؿشون يف األكدلس من واقع كتب الـوازل ادعقار  :أوهلا. والوسقط

"السقاسة اخلارجقة ألرسة يوان  :الثاين، وعرض لؾوكرشييس كؿوذجًا"

فعن "حتديد مؽان  :الثالث البحث، أما ادغولقة جتاه الرشق األقىص"

 تـاولو. دولة سَلطني اداملقك البحرية" ادعركة وزماهنا يف عرص

"الدين واألدب وحركة التللقف والرتمجة يف احلبشة يف  :الرابع البحث

احلج إىل عن " :األخرياخلامس والبحث . وجاء عفد األرسة السؾقامكقة"

 .مؽة الطريق والشعائر دراسة مؼاركة بني رحؾتى فارتقام وبتس"

 ،سفامات الباحثنيإل ـاء والشؽرفـتؼدم بلرقى كؾامت الث... وبعدُ 

قد أضاف إىل  اجلفدُ  مجقًعا من جفدهم وفؽرهم، وأن يؽونَ  راجني أن كػقدَ 

  اء.الباحثني والؼرَّ  هذه األبحاث رضاءَ  وأن حتوزَ  ،ادؽتبة التارخيقة جديًدا

صون ببحوثفم يف أعداد احلولقة فم الباحثون ادتخص  أن يس وكلمُل 

ٓقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف ى االؼادمة، وأن كتؾؼَّ 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

،،،ثم الوطن العزيز من وراء الؼصد واُلُلُ  

 أرسة التحرير
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 اًمسٞماؾمة اخلارضمٞمة ألرسة يقان اعمٖمقًمٞمة

 دماه دول اًمنمق األىمَم

The Foreign Policy of the Mongol Yuan Dynastytowards 

Far Eastern Countries 

 0*()ُمروة صَلح اًمديـ حمٛمد

 :اعمٚمخص

يتحدث ُمقضقع اًمسٞماؾمة اخلارضمٞمة ألرسة يقان اعمٖمقًمٞمة دماه دول  

اًمنمق األىمَم قمـ ؾمٞماؾمة دول ُمٖمقل يقان دماه يمؾ ُمـ يمقريا واًمٞماسمان 

 وضمزر ضمٜمقب ذق آؾمٞما

اعمٚمٙمٞمة اًمٙمقرية؛ َلي قمغم شمرؾمٞمخ قمَلىمتف ُمع اًمٕمائٚمة سموىمد قمٛمؾ ىمق

ومزوج إطمدى سمٜماشمف ًمقزم اًمٕمٝمد اًمٙمقري يمل يْمٛمـ والء اًمبَلد ألرسشمف 

 احلايمٛمة ذم اًمّملم، وهٙمذا أصبحت يمقريا ُمستٕمٛمرة ُمٖمقًمٞمة صٞمٜمٞمة.

أُما سماًمٜمسبة ًمٚمٕمَلىمة ُمع اًمٞماسمان ومٚمؿ شمٙمـ اًمٕمَلىمات ودية يمام يماٟمت ُمع 

ة األومم ؾمٜمة يمقريا، وم٘مد ؾمٕمك ىمقسمَلي قمدة ُمرات ًمٖمزو اًمٞماسمان، ويماٟمت اعمر

                                                           

 ضماُمٕمة أؾمٞمقط. -ديمتقراه ذم اًمتاريخ اإلؾمَلُمل، يمٚمٞمة اآلداب( *)



 ُمروة صَلح اًمديـ حمٛمد            02

م، أُما سماًمٜمسبة 0080ه/ 982م، أُما اًمٖمزو اًمثاين ومٙمان ؾمٜمة 0001ه/ 906

جلزر ضمٜمقب ذق آؾمٞما وم٘مد اؾمتٓماع ىمقسمَلي ومرض ؾمٞمادشمف قمغم ضمزيرة 

سمقرُما، وىمام سمحٛمٚمة ٟماضمحة قمغم ممٚمٙمتل ؿماُمباو وأٟمام )ومٞمتٜمام(، سمٞمٜمام ومِمٚمت 

 محٚمتف قمغم ضمزيرة ضماوة.

 شمٙمٞمٞمػ االؾمؽماشمٞمجٞمات اعمٖمقًمٞمة وظمَلصة اًم٘مقل، وم٘مد ومِمؾ ىمقسمَلي ذم

اًمٜماضمحة ذم همزوات اًمؼم سماًمِمٙمؾ ٟمٗمسف ذم همزوات اًمبحر، ومٚمؿ شمٜمجح اًمتٜم٘مٞمات 

اًم٘مديٛمة اًمتل اؾمتخدُمٝما ضمده ضمٜمٙمٞمز ظمان ذم محَلشمف اًمبحرية قمغم يمؾ ُمـ اًمٞماسمان 

وضماوة، سمرهمؿ أن ىمقسمَلي ؾمٕمك سمِمٙمؾ يمبػم إمم حتقيؾ اًمّملم اعمٖمقًمٞمة إمم ىمقة 

 ٞمد اؾمتخدام ومٜمقن األؾمٓمقل واجلٞمقش اًمبحرية.قمسٙمرية حمٞمٓمٞمة دم

Abstract 

The topic of the Mongol Yuan Dynasty's foreign policy 
towards the Far Eastern countries deals with the policy of the 
Mongol Yuan countries towards Korea, Japan, and the 
Southeast Asian islands. To strength his relationship with the 
Korean royal family, Kublai married one of his daughters to 
the Korean crown prince to ensure the country's loyalty to his 
ruling family in China. Accordingly, Korea became a Chinese 
Mongol colony. 

As for the relationship with Japan, it was not as friendly as 
it was with Korea. Kublai repeatedly attempted to invade Japan, 
first in (673 AH / 1274 AD) and second in (680 AH / 1281AD). 
As for the islands of Southeast Asia, Kublai gained supremacy 
over the island of Burma and he successfully campaigned 
against Shambau and Anam (Vietnam), while his campaign on 
the island of Java failed. 

To sum up, Kublai failed to adapt successful Mongol 
strategies for land invasions in the same way as for naval 
invasions. The ancient techniques used by his grandfather, 
Genghis Khan, in his naval campaigns on both Japan and Java 
failed, although Kublai greatly sought to transform Mughal 
China into an ocean military proficiency in the arts of the fleet 
and naval armies. 
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 ُم٘مدُمة:

اًمنمق األىمَم؛ ومٝمل حتتؾ شمٕمد اًمّملم أطمد أهؿ دول وُمٜماـمؼ  

اًمٞماسمان وضمزر يمقريا واعمساطمة األيمؼم ُمـ أراضٞمف اًمتل شمِمٛمؾ يمًَل ُمـ اًمّملم و

ومٞمام سمٞمٜمٝما، وىمد وم٘مد ارشمبٓمت يمؾ ُمٜمٝما سمٕمَلىمات وـمٞمدة ضمٜمقب ذق آؾمٞما، ًمذا 

طماول اعمٖمقل ُمٜمذ أن ومرضقا ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم ُمٜماـمؼ ؿمامل اًمّملم ضؿ هذه 

اًمتل يماٟمت شمٕمرف اًمّملم سم٠مرايض  اعمتّمٚمةوظماصة أرايض يمقريا  ،اعمٜماـمؼ

ىمدياًم سم٢مىمٚمٞمؿ ؾمٞمَل، يمام طمرص ىمقسمَلي قمغم إقمداد اجلٞمقش واألؾمٓمقل 

وضٛمٝما إمم  ذق آؾمٞما اًمبحري ًمٚمسٞمٓمرة قمغم أرايض اًمٞماسمان وضمزر ضمٜمقب

. وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ٟمجاح ىمقسمَلي ذم ضؿ إُمؼماـمقرية اعمٖمقل اًمتل أؾمسٝما

 ٚمحٙمؿ اعمٖمقزم.ن ًمأرايض يمقريا وم٢مٟمف ومِمؾ ذم إظمْماع أرايض اًمٞماسما

ذم طمرب اًمٞماسمان وضماوة وُمـ هٜما وم٘مد وضٕمت هزائؿ ىمقسمَلي اًمبحرية 

طمًدا ًمٚمتقؾمٕمات اإلُمؼماـمقرية اعمٖمقًمٞمة اًمتل مل شمٙمـ ًمتٛمتد قمؼم اًمبحار ًمٜمحق 

 أسمٕمد ُمـ يمقريا وسمٕمض اجلزر اًمّمٖمػمة اًم٘مريبة ُمـ ؾمقاطمؾ اًمّملم.

 همزو ىمقسمَلي ظمان ًمٙمقريا:  -أواًل 

يمقريا، ًمٙمٜمٝمؿ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ ذًمؽ ذم  طماول أؾمَلف ىمقسمَلي همزو 

ورومْمت االؾمتسَلم  اًمبداية، وم٘مد يماٟمت قمائٚمة شمِماو اًمتل حتٙمؿ اًمبَلد ُمٕمادية

ًمٖمزو أرايض  هلؿ، ومبٕمد وصقل ُمٜمٙمقظمان ًمٕمرش اخلاىماٟمٞمة أرؾمؾ أطمد ىمقاده

م، وم٠مرس اعمٖمقل قمدًدا يمبػًما ُمـ اجلٜمقد 0056/  ـه950يمقريا ؾمٜمة 

م قمؼمت ضمٞمقش ُمٖمقًمٞمة أظمرى ٟمحق 0058/  ـه959اًمٙمقريلم. وذم قمام 

اد ٘مٞم٘مف ىمقسمَلي سم٢مرؾمال محٚمة إمم هٜماك إلمخؿميمقريا طمٞمث يمٚمػ ُمٜمٙمقظمان 

ج احتتىمقات اعمٖمقل  شمٙمـ ، وإظمْماقمٝما ًمٚمحٙمؿ اعمٖمقزم. ملاالضٓمراسمات سمٕمض
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عمٝمامجة األرايض  (0)(Kanghwaإمم جمٝمقد يمبػم ًمٕمبقر اًمبحر إمم ضمزيرة يماٟمجق )

واالضٓمراسمات ضد طمٙمؿ أرسة شمِماو، واضٓمر وزم  اًمٙمقرية ٟمتٞمجة اًمتٛمرد

اًمٕمٝمد إمم شمٖمٞمػم ُمقىمٗمف ُمـ اعمٖمقل ظماصة سمٕمد أن أـماح اٟم٘مَلب قمسٙمري 

( إمم اًمّملم سمٜمٗمسف Chonسمزقمٞمؿ أرسة شمِماو، ومساومر وزم اًمٕمٝمد األُمػم شمِمقن )

ًمٕمرض اؾمتسَلُمف ًم٘مقسمَلي، وًمٞم١ميمد قمغم اؾمتسَلم اًمٙمقريلم ًمٚمسٚمٓمة 

 .(0)األُمػم شمِمقن ذم اًمّملماعمٖمقًمٞمة، وىماسمؾ ىمقسمَلي 

ٟمتٞمجة ًمقصقل األُمػم شمِمقن إمم اًمبَلط اعمٖمقزم ؾمادت قمَلىمة ودية سملم 

ىمقسمَلي واألُمػم اًمٙمقري، وضٛمف ىمقسمَلي إمم ظماصتف، وظمَلل وىمت ىمٚمٞمؾ 

شمقذم يمؾ ُمـ ُمٜمٙمقظمان واعمٚمؽ اًمٙمقري، وم٘مام ىمقسمَلي سم٢مرؾمال شمِمقن وزم 

 ذًمؽ ُمـ ظمَلل اقمتامده اًمٕمٝمد اًمٙمقري إمم يمقريا القمتَلء اًمٕمرش، ودقمٛمف ذم

قمغم والء ُمٗمقض ُمٖمقزم يمان ىمائاًم سماألرايض اًمٙمقرية، سماإلضاومة إمم أٟمف يمان 

 ىمد أرؾمٚمف إمم هٜماك ذم صحبة ومرىمة ُمـ اجلٞمقش اعمٖمقًمٞمة.

متٙمـ سماًمٗمٕمؾ األُمػم شمِمقن ُمـ اقمتَلء قمرش سمَلده حتت اؾمؿ اعمٚمؽ 

أرؾمؾ وزم ، ورسقمان ُما أفمٝمر والءه ًم٘مقسمَلي، طمٞمث (6)(wonjongوٟمجقٟمج )

اًمٕمٝمد اًمتازم إمم ىمقسمَلي يمرهٞمٜمة ضامًٟما إلظمَلصف، يمام أرؾمؾ اعمٚمؽ اًمٙمقري 

سمٕمثات طماُمٚمة ضمزية دورية إمم سمَلط ىمقسمَلي، ورد ىمقسمَلي سمدوره سماهلدايا 

                                                           

دو(، وهل ضمزيرة صٖمػمة (: ُمـ اعمرضمح أن اعم٘مّمقد هبا ضمزيرة )يمقضمل Kanghwa) يماٟمجق (0)

شم٘مع سمجاٟمب اًمساطمؾ اجلٜمقيب اًمنمىمل سمٙمقريا. ش. سمدران: أـمٚمـس اًمٕمـامل اًمٙمبـػم، ظمريٓمـة 

 (.01اًمّملم وُمٜمٖمقًمٞما رىمؿ )

(2) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p.p. 75, 76. 

 .009ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص 

Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 436. 

 .009: ذيمرت سماؾمؿ )ومقٟمٖمقٟمغ(. ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص وٟمجقٟمج (6)
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اًمسخٞمة، وإشماطمة ومرص اًمتجارة أُمام اًمتجار اًمٙمقريلم، يمام ؾماقمد ىمقسمَلي 

ائد قمسٙمري يدقمك ايؿ طمٚمٞمٗمف أيًْما وىمت االضٓمراسمات اًمسٞماؾمٞمة قمٜمدُما ىمام ىم

( سماٟم٘مَلب ضد وٟمجقٟمج، ومتحرك ىمقسمَلي ومقًرا عمساقمدة Im - Yonيقن )

طمٚمٞمٗمف اًمٙمقري، ومبٕمث سمٙمتٞمبة ُمـ اجلٞمش اعمٖمقزم حتت ىمٞمادة اسمـ وٟمجقٟمج 

اًمذي يمان رهٞمٜمة ذم سمَلـمف، ومقاضمٝمت اجلٞمقش اعمٖمقًمٞمة ىمقات ايؿ يقن 

وشمؿ ـمرد آظمر وأقمادت وٟمجقٟمج إمم قمرؿمف، وقماد االؾمت٘مرار إمم اًمبَلد، 

 طمارج اًمساطمؾ اجلٜمقيب ًمٚمبَلد. (1)(Chejuاعمتٛمرديـ إمم ضمزيرة ؿمٞمجق )

قمٛمؾ ىمقسمَلي سمٕمد ذًمؽ قمغم شمرؾمٞمخ قمَلىمتف ُمع اًمٕمائٚمة اعمٚمٙمٞمة اًمٙمقرية، 

ج إطمدى سمٜماشمف ًمقزم اًمٕمٝمد اًمٙمقري اسمـ وٟمجقٟمج يمل يرث طمٗمٞمده اًمٕمرش  ومزوَّ

ذم اًمّملم، وشمبادل ذم هناية اعمٓماف، ويْمٛمـ والء اًمبَلد ألرسشمف احلايمٛمة 

اجلاٟمبان اهلدايا واًمٕمٓمايا، سماإلضاومة إمم إرؾمال اجلزية يمؾ قمام إمم أرايض 

 اًمّملم اقمؽماوًما سمسٚمٓمة يقان قمٚمٞمٝمؿ. 

وهٙمذا أصبحت يمقريا ُمستٕمٛمرة ُمٖمقًمٞمة صٞمٜمٞمة، جيري ومٞمٝما محاية 

اعمّماًمح اعمٖمقًمٞمة سمقاؾمٓمة وطمدات ُمٖمقًمٞمة صٞمٜمٞمة قمسٙمرية، وماؾمت٘مرت األُمقر 

ٙمقرية، واؾمتٓماع ىمقسمَلي شمٕمزيز اًمقضمقد اعمٖمقزم هبا ُمـ ظمَلل ذم األرايض اًم

ؾمٚمٓمة اعمٗمقضلم اعمٖمقل اًمذيـ يماٟمقا يِماريمقن اًمسٚمٓمة ُمع اعمٚمؽ، األُمر اًمذي 

 .(5)ضمٕمؾ ىمقسمَلي ممثًَل ًمٚمسٚمٓمة اًمٗمٕمٚمٞمة اًم٘مائٛمة وراء اًمٕمرش

                                                           

(: ضمزيرة صٖمػم شم٘مع قمغم اًمساطمؾ اجلٜمقيب ًمٙمقريـا، ويٗمّمـؾ سمٞمـٜمٝمام Chejuضمزيرة ؿمٞمجق ) (1)

 ُمْمٞمؼ ؿمٞمجق.

 (.01)ش. سمدران: أـمٚمس اًمٕمامل اًمٙمبػم، ظمريٓمة اًمّملم وُمٜمٖمقًمٞما رىمؿ 

(5) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p.p. 76, 77. 

 .000، 009ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص 

Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 436, 437.  
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 :(9)همزو ىمقسمَلي ًمٚمٞماسمان -صماٟمٞمًا

عمَلطم٘مة ُما شمب٘مك ُمـ يمان ضمٞمش ىمقسمَلي جيري االؾمتٕمدادات اًمٜمٝمائٞمة 

ومٚمقل ُم٘ماوُمة ؾمقٟمغ قمغم احلدود اًمساطمٚمٞمة، وم٘مد وضمد ىمقسمَلي ٟمٗمسف ُمْمٓمًرا 

إمم قمبقر اعمحٞمط إمم اًمٞماسمان، ظماصة سمٕمد اؾمتحقاذه قمغم يمقريا اًمتل ال يٗمّمؾ 

ؾماطمٚمٝما اجلٜمقيب قمـ اًمٞماسمان ُمساومة سمٕمٞمدة، هذا سماإلضاومة إمم أن اعمٖمقل يماٟمقا 

 .(0)اؾمتخدام ؾمقاطمٚمٝما ًمٚمقصقل إمم اًمٞماسمانقمغم دراية وظمؼمة سمٙمقريا ويمٞمٗمٞمة 

يمان ُمـ أؿمؼ اعمٓماًمب إرهاىًما ًمٚمٙمقريلم هق ـمٚمب ىمقسمَلي ُمساقمدهتؿ 

ذم إظمْماع اًمٞماسمان، طمٞمث يمان ىمرار ىمقسمَلي سماؾمتخدام اًمٙمقريلم يمقؾمٓماء ذم 

ظمٓمة اهلٞمٛمٜمة اعمٖمقًمٞمة قمغم اًمٞماسمان قمغم همػم رهمبة ُمٜمٝمؿ. ومؼمهمؿ اسمتَلئٝمؿ 

رووملم سماؾمؿ )اًمقايمق( اًمذيـ ىماُمقا سمٜمٝمب اعمٜماـمؼ سماًم٘مراصٜمة اًمٞماسماٟمٞملم اعمٕم

اًمساطمٚمٞمة ًمٙمقريا، إال أٟمف سمٛمجرد أن قمٚمؿ اًم٘مراصٜمة اًمٞماسماٟمٞمقن أن ؿمبف اجلزيرة 

اًمٙمقرية ظمْمٕمت ًمسٞمٓمرة اعمٖمقل أووم٘مقا هجامهتؿ، ًمذا مل يٙمـ ًمٚمٙمقريلم أي 

 .(8)أهداف ذم ُمِماريمة اعمٖمقل ذم خمٓمٓمٝمؿ ًمٚمسٞمٓمرة قمغم اًمٞماسمان

م إلظمبار 0099هـ / 995 سمٕمثاشمف ًمٚمٞماسمان ذم قمام أرؾمؾ ىمقسمَلي أومم

اًمٞماسماٟمٞملم سم٢مىماُمة أرسة طمايمٛمة ضمديدة ذم اًمّملم، وـمٚمب ُمٜمٝمؿ شم٘مديؿ اجلزية 

ًمإلُمؼماـمقر اعمٖمقزم ىمقسمَلي ُمتقىمًٕما أن ي٘مقم اًمٙمقريقن سمٛمساقمدشمف ذم ٟم٘مؾ 

اًمبٕمثة قمؼم اًمبحار إمم اًمٞماسمان إال أن اًمٙمقريلم دمٜمبقا اًمدظمقل ذم شمٕم٘مٞمدات 

ىمات اعمٖمقًمٞمة اًمٞماسماٟمٞمة، وأقمدوا شم٘مارير وصٗمقا ومٞمٝما اًمرطمٚمة اخلٓمرة قمؼم اًمٕمَل

                                                           

وشمبٕمـد قمــ ذيمر ُماريمقسمقًمق اًمٞماسمان سماؾمؿ ضمزيرة )زيباٟمجق(، وأهنا شم٘مع ذم اعمحٞمط اًمنمـىمل،  (9)

أرض اًم٘مارة أي قمـ ؾماطمؾ ُماٟمجل )اًمّملم اجلٜمقسمٞمة( طمقامم أيمثر ُمـ ُمائة ُمٞمـؾ.  ُمـاريمق 

 .05، ص 6سمقًمق: رطمَلت ُماريمق سمقًمق، ضمـ

 .009، 005ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (0)

(8) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p.p. 78, 79.  
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اًمبحار إمم اًمٞماسمان، ومٖمْمب ىمقسمَلي همْمًبا ؿمديًدا ُمـ اجلاٟمب اًمٙمقري ًمٕمدم 

 .(6)شم٘مديؿ اًمٕمقن، وأرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ظمٓماسًما ُم١مٟمًبا

ىمرر ىمقسمَلي هذه اعمرة االقمتامد قمغم ىمقشمف وؾمٗمٜمف واعمٕمٚمقُمات اًمتل 

ف جلٚمب شم٘مارير وُمٕمٚمقُمات قمـ اعمساومات واألوضاع حيتاضمٝما، وم٠مرؾمؾ ؾمٗمٜم

اًمداظمٚمٞمة ذم هذه األرايض اجلديدة، طمٞمث ضمٚمبت ؾمٗمٜمف اًمتل أرؾمٚمٝما ذم 

ُمٝمامت دمارية ُمٕمٚمقُمات ُمٗمّمٚمة ًمٞمست قمـ اجلزر اًمٞماسماٟمٞمة اًم٘مريبة ومحسب، 

 (00)(Ceylonوؾمايٚمقن ) (02)سمؾ قمـ اجلزر اًمبٕمٞمدة اًمتل شمٜمتج اًمبٝمار ُمثؾ: ضماوما

 .(00)ْمٛمٝمؿ إمم اإلُمؼماـمقرية اعمٖمقًمٞمةطمٞمث أراد أن ي

أـمٚمؼ ىمقسمَلي سمٕمثة أظمرى ذم اًمٕمام اًمتازم ًمٚمٞماسمان، شمٕماون ُمٕمف اًمٙمقريقن 

                                                           

(9) Morris Rossabi: op. cit, p. 79. 

ضمزيرة صٖمػمة شم٘مع ضمٜمقب ضمزيرة سمقرٟمٞمق، ويٗمّمٚمٝما قمٜمٝما سمحر ضماوما، وشمٕمرف أيًْمـا : ضماوما (02)

سمجزيرة ضماوة، وىمد وصٗمتٝما اعمّمادر اًمٕمرسمٞمة سم٠مهنا ضمزيرة قمغم ؾماطمؾ سمحر اًمّمـلم ممـا يـكم 

اهلٜمد أو سم٠مىمَم أرض اهلٜمد وراء سمحـر هريمٜمـد ذم طمـدود اًمّمـلم، ويماٟمـت شمٕمـرف ىمـدياًم 

، وسمٞمٜمٝمام ُمسػمة ؿمٝمر ذم اًمبحـر، وُمٚمٙمٝمـا يٕمـرف سمجزيرة اًمزاسمج، وهل حتاذي سمَلد اًمّملم

. سمزرك سمــ 85، 81سماعمٝمراج. ؾمٚمٞمامن اًمتاضمر وأسمق زيد اًمسػماذم: أظمبار اًمّملم واهلٜمد، ص 

 .06(. اًم٘مزويٜمل: آصمار اًمبَلد وأظمبار اًمٕمباد، ص 0ه ) 06ؿمٝمريار: قمجائب اهلٜمد، ص 

 اًمنمـق اإلؾمـَلُمل وعمزيد ُمـ اًمتٗماصٞمؾ اٟمٔمر: ُمـروة صـَلح: اًمٕمَلىمـات اًمتجاريـة سمـلم

، ص 0200ضماُمٕمـة أؾمـٞمقط،  –واًمّملم، رؾماًمة ُماضمستػم همـػم ُمٜمِمـقرة، يمٚمٞمـة اآلداب 

(. طمسـلم 6. ش. سمدران: أـمٚمس اًمٕمامل اًمٙمبػم، ظمريٓمة آؾمـٞما ـمبٞمٕمٞمـة رىمـؿ )056 – 059

، 0680، 0ُم١مٟمس: أـمٚمس اًمتاريخ اإلؾمـَلُمل، اًمزهـراء ًمإلقمـَلم اًمٕمـريب، اًم٘مـاهرة، ط 

 .62، ص 00ظمريٓمة رىمؿ 

: ي٘مّمد هبا قمغم األهمٚمـب )ضمزيـرة ؾمـٞمَلن(، ويماٟمـت شمٕمـرف ىمـدياًم (Ceylonؾمايٚمقن ) (00)

سمجزيرة رسٟمديب، وهل ضمزيرة ذم سمحر هريمٜمد سم٠مىمَم سمَلد اًمّملم. اًم٘مرُماين: أظمبار وآصمـار 

 .155األول، ص 

(12) Jack Weather Ford: Genghis Khan, Three Rivers Press, New York, 

2004, pp. 209, 210. 
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هذه اعمرة. يمان ُمـ اعمتقىمع سماًمٜمسبة ًم٘مقسمَلي أن ي٘مقم اجلاٟمب اًمٞماسماين سم٢مرؾمال 

اعمبٕمقصملم احلاُمٚملم ًمٚمجزية، إال أن ُما طمدث يمان قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، ومٚمؿ 

طمٞمث أُمر احلايمؿ اًمٕمسٙمري اًمٞماسماين  (06)ن سمبٕمثة ىمقسمَلييرطمب اًمٞماسماٟمٞمق

سم٢مقمادة رؾمؾ ىمقسمَلي إمم سمَلدهؿ دون أي رد ُمٜمف قمغم اًمرؾماًمة،   (01))اًمِمقهمقن(

م مل يّمؾ أي ُمبٕمقث يمقري أو ُمٖمقزم آظمر إمم 0000هـ / 902وطمتك قمام 

 .(05)اًمٞماسمان يٓماًمبٝمؿ سماالؾمتسَلم أو اًمت٠مهب ًمٚمحرب

( دون ؾمٚمٓمة، سمؾ يماٟمت Kyotoاعمقضمقد ذم يمٞمقشمق )يمان اًمبَلط اًمٞماسماين 

( أو احلٙمقُمة Bakufuاًمسٚمٓمة احل٘مٞم٘مٞمة ذم أيدي جمٛمققمات اًمباوومق )

(، ويمان احلايمؿ اًمٕمسٙمري Kamakuraاًمٕمسٙمرية اعمتٛمريمزة ذم يماُمايماورا )

( ؿماسًما ومتًٞما Tokimune - Hojo( شمقيمٞمٛمقن هقيمق )Shogunاًمِمقهمقن )

(، مل يٙمـ ًمديف ٟمٞمة ًمٚمخْمقع Hojoقضمق )ؿمجاقًما، وهق األظمػم ُمـ ؾمَلًمة ه

ًمٚمٛمٖمقل، وىمد اقمتٛمد اًمِمقهمقن قمغم ىمقة اًمساُمقراي )ـمب٘مة اعمحارسملم( وقمغم 

 .(09)اٟمٗمّمال ضمزره قمـ األرايض اًمّمٞمٜمٞمة واًمٙمقرية

م وصؾ إمم أرض اًمٞماسمان ؾمٗمػم ُمٖمقزم آظمر 0000هـ / 900ذم قمام 

، هذا (00)حيٛمؾ ظمٓماسمات يٓمٚمب شمسٚمٞمٛمٝما إمم اًمِمقهمقن قمغم وضمف اًمرسقمة

( اًمذي اظمتاره ىمقسمَلي ًمرئاؾمة Chao Liang Piيب ) –اًمسٗمػم هق شمِماو ًمٞماٟمج 

آظمر سمٕمثة عمحاوًمة إجياد طمؾ دسمٚمقُماد ُمع اًمٞماسمان ىمبؾ أن يٚمج٠م ًمٚمحرب. يمان 

( قمغم اًمساطمؾ اًمنمىمل جلزيرة Imazoشمِماو ىمد وصؾ إمم ُمديٜمة إُمازو )

                                                           

(13) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p. 79. 

: ديٙمتاشمقر قمسٙمري يمان حيٙمؿ اًمٞماسمان ُمــ ظمـَلل ٟمٔمـام شمقريـث (Shogunاًمِمقهمقن ) (01)

 (.0ه ) 000احلٙمؿ. ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص 

 .009، 005ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، ص  (05)

(16) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p. 79.  

 .008يمقسمَلي ظمان، ص ضمقن ُمان:  (00)
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احلايمؿ اًمٕمسٙمري، إال أن ، وـمٚمب ُم٘ماسمٚمة اإلُمؼماـمقر اًمٞماسماين أو (08)يمٞمقؿمق

ـمٚمبف ىمقسمؾ سماًمرومض وسمٓمري٘مة ضماومة، وم٠مصدر شمِماو إٟمذاًرا ًمٚمجاٟمب اًمٞماسماين سم٠من 

ًمدهيؿ وم٘مط ؿمٝمريـ ًمػمدوا قمغم ظمٓماب ىمقسمَلي. أراد اًمبَلط اًمٞماسماين يمٞمقشمق 

إرؾمال رؾماًمة اقمتذار ًمٚمٛمٖمقل، ًمٙمـ احلٙمقُمة اًمٕمسٙمرية اًمٞماسماٟمٞمة رومْمت أي 

قصملم اعمٖمقل، ومرست همَلفمة احلٙمقُمة طمٚمقل وؾمط ًمٚمتسقية، وـمردوا اعمبٕم

 .(06)اًمٕمسٙمرية سمٙمقهنا إهاٟمة ودقمقة ؾماومرة ًمٚمٖمزو

يمان ىمقسمَلي مل يزل ُمِمٖمقاًل سماًمٖمزو األظمػم ألرسة ؾمقٟمغ اجلٜمقسمٞمة، 

ًمذًمؽ مل يتٛمٙمـ ُمـ ُمٝمامجة اًمٞماسمان، ًمذا اؾمتٛمر سم٢مرؾمال اًمقومقد إلىمٜماقمٝمؿ 

اعمٖمقل ىمد  سماخلْمقع ًمسٚمٓمة اعمٖمقل. وىمبؾ وىمت ىمٚمٞمؾ ُمـ قمقدة شمِماو يمان

أطمرزوا ٟمًٍما يمبػًما قمغم أرسة ؾمقٟمغ اجلٜمقسمٞمة، ًمذا أصبحت ىمقات ىمقسمَلي 

اًمٕمسٙمرية ضماهزة ًمِمـ ُمٕمارك أظمرى سمٕمد أن سماشمت اًمسٗمـ اًمراؾمٞمة واعمقضمقدة 

ذم اعمقاين اًمٙمقرية وُمقاين ضمٜمقب اًمّملم )إىمٚمٞمؿ اًمسقٟمغ( ضماهزة ًمِمـ 

 .(02)هجامت ىمقية قمغم اًمٞماسمان قمؼم اًمبحر اعمحٞمط

م ذع ىمقسمَلي ذم دمٝمٞمز محٚمة شم٠مديبٞمة 0001هـ / 906م ومٗمل قما

إلضمبار اًمٞماسماٟمٞملم قمغم اخلْمقع، طمٞمث أُمر اًمٙمقريلم سمتجٝمٞمز اًمسٗمـ اًمتل 

ؾمتحٛمؾ ىمقاشمف ًمتٕمؼم سمحر اًمٞماسمان، طمٞمث ىمام ىمقسمَلي سمتحقيؾ ؿمبف اجلزيرة 

اًمٙمقرية إمم ُم١مؾمسة ضخٛمة ًمبٜماء ودمٝمٞمز اًمسٗمـ وىماقمدة قمسٙمرية وسمحرية 

 ُمٝمٛمة ًمٚمٖمزو.

                                                           

ضمزيرة يمٞمقؿمق: هل إطمدى ضمزر اًمٞماسمان، وشم٘مع ضمٜمقب ضمزيـر  هقٟمِمـق وؿمـٞمٙمقيمق. ش.  (08)

 (6سمدران: أـمٚمس اًمٕمامل اًمٙمبػم، ظمريٓمة آؾمٞما اًمٓمبٞمٕمٞمة رىمؿ )

 .Morris Rossabi: ibid, p. 80 ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ واًمّمٗمحة. (06)

(20)  Jack Weather Ford: Genghis Khan, pp. 210. 

 ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ واًمّمٗمحة.
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ؾمٗمٞمٜمة طمرسمٞمة  622ٛمع ًمدى ىمقسمَلي أؾمٓمقل ضخؿ ُمٙمقن ُمـ دم

أًمػ ومرد،  05خمتٚمٗمة األطمجام وـماىمؿ سمحري ُمـ اًم٘مادة اًمبحريلم ُمٙمقن ُمـ 

أًمػ ضمٜمدي،  12سماإلضاومة إمم اًم٘مقات اعمٖمقًمٞمة اًم٘متاًمٞمة اًمتل ىمد شمّمؾ إمم 

وحترك اجلٛمٞمع ُمـ األرايض اًمٙمقرية، ومٖمادروا ُمـ هاسمق )سماًم٘مرب ُمـ سمقؾمان 

( ٟمحق اًمٞماسمان، وم٠مسمحروا ذم اعمٞماه اًمتل شمٗمّمؾ سملم يمقريا واًمٞماسمان (00)احلديثة

طمتك وصٚمقا إمم  (06)( قمنمة أُمٞمال02عمساومة شم٘مارب ) (00))ُمْمٞمؼ يمقريا(

، وهل ٟم٘مٓمة اٟمٓمَلق ُمٝمٛمة ذم اًمقصقل إمم (01)(Tsushimaضمزيرة شمسقؿمٞمام )

وا اًمٞماسمان، ووىمٕمت هبا ُمٕمريمة طمرسمٞمةهائٚمة أوىمٕمت ؾمتة آالف ىمتٞمؾ، صمؿ أسمحر

اًم٘مريبة ُمـ اًمساطمؾ  (05)(Ikiسماألؾمٓمقل ضمٜمقسًما طمتك وصٚمقا ضمزيرة إيٙمل )

اًمٖمريب جلزيرة يمٞمقؿمق، واؾمتقًمقا قمٚمٞمٝما صمؿ أسمحر األؾمٓمقل ضمٜمقسًما إمم ُمديٜمة 

                                                           

: ُمديٜمة صٖمرى شم٘مع قمغم اًمساطمؾ اجلٜمقيب اًمنمىمل ًمِمبف اجلزيرة اًمٙمقرية.. وذيمرهـا سمقؾمان (00)

ضمقن ُمان سمٛمديٜمة )ُماؾمان( قمغم اًمساطمؾ اجلٜمقيب ًمٙمقريا. إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري: أـمٚمس 

 . 00اًمٕمامل، ظمريٓمة اًمٞماسمان، ص 

 .008ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص 

مها سمحر اًمّملم اًمنمـىمل وسمحـر  : وماصؾ ُمائل يٗمّمؾ سملم ُمسٓمحلم أرضٞملمُمْمٞمؼ يمقريا (00)

اًمٞماسمان. إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري: اعمرضمـع اًمسـاسمؼ واخلريٓمـة. ش. سمـدران: أـمٚمـس اًمٕمـامل 

 (.01اًمٙمبػم، ظمريٓمة اًمّملم وُمٜمٖمقًمٞما رىمؿ )

: أرسمٕمة آالف ذراع، واًمذراع أرسمٕمـة وقمنمـون إصـبًٕما، واعمٞمـؾ صمٚمـث اًمٗمرؾمـخ، ألن اعمٞمؾ (06)

، 0629: أطمسـ اًمت٘ماؾمٞمؿ ذم ُمٕمرومة األىماًمٞمؿ، ًمٞمدن، اًمٗمرؾمخ اصمٜما قمنم أًمػ ذراع. اعم٘مدد

يمٞمٚمقُمؽًما. ضمقن ُمـان: اعمرضمـع اًمسـاسمؼ،  52. ذيمر ضمقن ُمان أن اعمساومة 99، 95، 56ص 

 واًمّمٗمحة.

: ضمزيرة صٖمػمة شم٘مع ضمٜمقب ُمْمٞمؼ يمقريا. وشمذيمر سماؾمـؿ (Tsushimaضمزيرة شمسقؿمٞمام ) (01)

 ٗمحة.ضمزيرة شمسق. إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري: األـمٚمس اًمساسمؼ واًمّم

ضمزيرة صٖمػمة شم٘مع ضمٜمقب ضمزيرة شمسق سماًم٘مرب ُمـ اًمسـاطمؾ اًمٖمـريب  (:Ikiضمزيرة إيٙمل ) (05)

جلزيرة يمٞمقؿمق ذم ؿمامهلا اًمٖمريب. إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري: أـمٚمـس اًمٕمـامل، ظمريٓمـة اًمٞماسمـان 

 .00ص
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. وم٘مد يمان ؾماطمؾ يمٞمقؿمق ُمٕمْمٚمة اًمٖمزاة، (00)صمؿ ٟمزًمقا سمٛمديٜمة هايماشما (09)ومقيمقيما

اء هايماشما اًمذي يماٟمت ومل يٜماؾمب ُمٝمٛمة ىمقسمَلي سمف ؾمقى ُمٞمٜماء واطمد، هق ُمٞمٜم

حتٛمٞمف جمٛمققمة ُمـ اجلزر قمٛمٚمت يمحقاضمز أُمقاج ـمبٞمٕمٞمة وًمساٟملم ممتديـ إمم 

 .(08)ٟماطمٞمة اًمٖمرب يم٠مهنام يدان ُمٗمتقطمتان ًمٚمؽمطمٞمب سماًمسٗمـ

مل شمتخذ ىمقات ىمقسمَلي اًمتل أرؾمٚمٝما عمقاضمٝمة اًمٞماسمان يماُمؾ اؾمتٕمدادها 

أن اعمٖمقل شمٕماًمت  ًمٚمٛمقاضمٝمة، سماإلضاومة إمم اؾمتٝماٟمتٝمؿ سم٘مقة اًمٞماسماٟمٞملم ًمدرضمة

ضحٙماهتؿ قمٜمدُما أـمٚم٘مت اًم٘مقات اًمٞماسماٟمٞمة األؾمٝمؿ إؿمارة سمبدء اعمٕمريمة، إال 

أن اًمٔمروف اًمٓمبٞمٕمٞمة مل ختدم اعمٖمقل رهمؿ شم٘مدُمٝمؿ ذم اًمبداية إمم داظمؾ 

اًمٞماسمسة، واؾمتٓماع سمٕمض ضمٜمقدهؿ اًمذيـ يماٟمقا يتحريمقن سمرسقمة ومائ٘مة ُمـ 

ٟمف ُمع اٟمتٝماء اًمٞمقم األول ُمـ إهمراق ظمٚمٞمج هايماشما ذم اًمٚمٝمٞمب واحلرائؼ، إال أ

اعمٕمريمة اختذ اًمٞماسماٟمٞمقن ألٟمٗمسٝمؿ ُمٚمج٠م سمٕمٞمًدا قمـ اًمِماـمئ، وماضمتٛمٕمقا سمِمقاـمئ 

إطمدى اعمدن اًم٘مريبة اعمحٛمٞمة سماًمتَلل اًمِماه٘مة، ويمان هذا اًمتحّمـ يٙمٗمل 

إلي٘ماف اجلٞمش اعمٖمقزم خلؼمهتؿ سم٠مقمامل احلّمار، وألن اًمٞماسماٟمٞملم مل يٛمتٚمٙمقا 

ؾمٚمحتٝمؿ احلديثة، إال أهنؿ أطمسٜمقا دمٝمٞمز اًمدوماقمات ظمؼمة ىمادة اعمٖمقل أو أ

 .(06)اًمساطمٚمٞمة، ويماٟمقا حيارسمقن قمغم أراضٞمٝمؿ اعمتٛمرؾملم قمغم ُمقاىمٕمٝما وُمٜماظمٝما
                                                           

: ُمديٜمة صٖمػم شم٘مع قمغم ؾماطمؾ يمٞمقؿمـق ذم ُمقاضمٝمـة ضمزيـرة إيٙمـل سمجٜمقهبـا ُمديٜمة ومقيمقيما (09)

 اهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري: األـمٚمس اًمساسمؼ واًمّمٗمحة.اًمنمىمل. إسمر

: ُمـ اعمرضمح أٟمف اؾمؿ هذه اعمديٜمة شمٖمػم، وي٘مّمد هبا طماًمًٞما ُمديٜمة )يمٞمتا يمٞمقؿمق( ُمديٜمة هايماشما (00)

وهل ُمديٜمة صٖمػمة شم٘مـع سمِمـامل ؾمـاطمؾ يمٞمقؿمـق ؿمـامل ذق ومقيمقيمـا. إسمـراهٞمؿ طمٚمٛمـل 

 اًمٖمقري: األـمٚمس اًمساسمؼ واًمّمٗمحة.

 .006، 008ص ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان،  (08)

- Jack Weather Ford: Genghis Khan, p. 210. 

- Morris Rossabi: Khubilai Khan, p. 80. 

 .066، 060، 006ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، ص  (06)

- Jack Weather Ford: op. cit, p. 210. 

- Morris Rossabi: op. cit, p, p. 80. 



 ُمروة صَلح اًمديـ حمٛمد            82

هذا سماإلضاومة إمم أن اعمٖمقل مل يسبؼ هلؿ اًمرؾمق ذم ُمٜمٓم٘مة سمرُمائٞمة، 

ويماٟمقا سمحاضمة إمم اًمٖمذاء واإلُمدادات وُمزيد ُمـ األؾمٚمحة واًمسٝمام، ومل يٙمـ 

جماٟمٞمؼ صم٘مٞمٚمة، وزاد قمغم ذًمؽ أن قماصٗمة ىمقية يماٟمت قمغم وؿمؽ  ًمدهيؿ

اهلبقب، وُمـ صمؿ يمان اعمٖمقل واًمٙمقريقن أقمقاهنؿ ذم اٟمتٔمار ًمٞمٚمة ؾمٞمئة إذ 

قمٚم٘مت زوارىمٝمؿ ذم اعمٞماه اًمْمحٚمة، ووىمٕمت ومرىمٝمؿ اًمٕمسٙمرية ذم ومخ اًمٞماسماٟمٞملم 

قمغم اًمِماـمئ دون أي وؾمٞمٚمة ًمٚمؽماضمع، وظماصة أن اًم٘مباـمٜمة طمثقا اًمٗمرق 

سٙمرية اعمٖمقًمٞمة قمغم اًمٕمقدة إمم اًمسٗمـ ًمٚمٜمجاة ُمـ ؾمقء اًمٓم٘مس ذم اًمبحر، اًمٕم

وًمٙمـ األُمر مل يٙمـ هبذه اًمسٝمقًمة، وم٘مد ازداد اًمٓم٘مس ؾمقًءا، وزطمػ أؾمٓمقل 

زورق ياسماين إمم اًمساطمؾ سمادماه أؾمٓمقل اعمٖمقل،  622صٖمػم ُمٙمقن ُمـ 

ويماٟمت سمٕمض اًمزوارق اًمٞماسماٟمٞمة حمٛمٚمة سمٛمجٛمققمة ُمـ اجلٜمقد اعمدضمجلم 

ألىمقاس واًمسٝمام ومتسٚمٚمقا إمم ؾمٗمـ اعمٖمقل، وىماُمقا سم٢مؿمٕمال اًمٜمػمان ومٞمٝما صمؿ سما

هرسمقا إمم اًمِمقاـمئ واخلٚمجان اًمتل يٕمرومقهنا ضمٞمًدا شماريملم اجلزء األيمؼم ُمـ 

 .(62)أؾمٓمقل اعمٖمقل ذم ىمبْمة اًمٕماصٗمة واًمٜمػمان

أؾمٗمرت هذه اًمٕماصٗمة قمـ ٟمتٞمجة يمارصمٞمة سماًمٜمسبة ًمٚمٛمٖمقل، وم٘مد 

اًمساطمؾ طمٞمث طمٓمٛمت اًمرياح واألُمقاج اصٓمدُمت ؾمٗمٜمٝمؿ سمّمخقر 

أًمػ ضمٜمدي ُمٍمقمٝمؿ،  06واًمّمخقر واًمٜمػمان ُمئات اًمسٗمـ ًمٞمٚم٘مك طمقامم 

 .(60)وظمرس اعمٖمقل سمتحٓمٞمؿ اًمٙمثػم ُمـ ؾمٗمٜمٝمؿ وؾمٞمٚمتٝمؿ اًمقطمٞمدة ًمَلٟمسحاب

وضماء اًمٞمقم اًمتازم يماؿمًٗما قمـ ُمِماهد أًمٞمٛمة، وم٘مد أٟمتجت هذه اًمٚمٞمٚمة ضمٞمًِما 

 .(60)ٝمؿ سمقهـ وسمطء إمم يمقريا ـمٚمبًا ًمألُمانُمٖمقًمٞمًا ُمٜمٝماًرا، وومر اًمٜماضمقن ُمٜم

                                                           

 .066ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (62)

(31) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p. 80. 

- Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 442. 

 ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، واًمّمٗمحة. (60)
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مل ي٠مظمذ ىمقسمَلي هذه اهلزيٛمة ُم٠مظمذ اجلد، وٟمسبٝما سمرُمتٝما ًمسقء اًمٓم٘مس 

وًمٞمس إمم ىمقة اًمٞماسماٟمٞملم. يمان ىمقسمَلي ذم هذه اًمٗمؽمة ُمِمٖمقاًل سم٢ممتام همزو أرسة 

م 0005هـ / 901ؾمقٟمغ اجلٜمقسمٞمة، وم٠مرؾمؾ ىمقسمَلي سمٕمثة أظمرى ذم ؾمٜمة 

شمِمق( إمم اًمٞماسمان ًمٚمسٕمل ذم إىمٜماع  -( و)هق ويـ شمِمٜمج –سم٘مٞمادة )شمقر 

اًمسٚمٓمات اًمٞماسماٟمٞمة اعمٖمؽمة سمٜمٍمها، ومقؾمٕمت هقة اخلَلف، وزاد األُمر ؾمقًءا 

أن اىمتادت أقمْماء هذه اًمبٕمثة إمم ُمديٜمة يماُمايمقرا وأقمدُمقهؿ، ومٙمان هذا 

اًمٕمٛمؾ صٗمٕمة ُمـ احلايمؿ اًمٕمسٙمري اًمٞماسماين ًمقضمف اعمٖمقل، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن 

يٙمـ ضماهًزا ذم هذا اًمقىمت خلقض همامر ُمٕمريمة أظمرى سماًمٞماسمان، إال ىمقسمَلي مل 

 .(66)أٟمف مل يٙمـ ُمـ اًمْمٕمػ أن يؽمك ضمريٛمة هذه متر دون قم٘ماب

  اًمٖمزو اًمثاين ًمٚمٞماسمان:

م 0001هـ / 906يماٟمت احلٛمٚمة اًمتل أرؾمٚمٝما ىمقسمَلي إمم اًمٞماسمان ؾمٜمة 

ُمـ أٟمف ىمد  ُمـ أسمرز اعمجازومات اًمتل ىمام هبا ىمقسمَلي قمسٙمرًيا، وقمغم اًمرهمؿ

اٟم٘مْمت قمدة ؾمٜمقات ىمبؾ أن ي٘مدم ىمقسمَلي قمغم إرؾمال محٚمة أظمرى ًمٚمٞماسمان، إال 

أٟمف اؾمتٓماع ظمَلهلا أن خيْمع ضمٜمقب اًمّملم هنائٞمًا ويس٘مط أرسة ؾمقٟمغ اجلٜمقسمٞمة 

 .(61)م، وسمٕمدها وضمف اٟمتباهف إمم اًمٞماسمان ُمرة أظمرى0006هـ / 908ؾمٜمة 

سمَلي إمم م وصٚمت سمٕمثة أظمػمة ُمـ ىمق0006هـ / 908ومٗمل قمام 

اًمٞماسمان سمتٕمٚمٞمامت ظماصة شمتْمٛمـ اًمتحكم سم٠مقمغم درضمات اًمٙمٞماؾمة واألدب طمتك 

شمتَلرم ُمّمػم احلرب. وىمام ىمقسمَلي سم٢مرؾمال هدية قمبارة قمـ ديؽ ذهبل 

ُمٜم٘مقش قمٚمٞمف قمبارة هتديد سماًمسٞمٓمرة إمم هقضمق شمقيمٞمٛمقن، وذم قمام 

                                                           

(33) Morris Rossabi: Khubilai Khan, p. 81. 

 .066ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، ص  -

(34) Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 482. 
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م سمٕمد إظمْماع ضمٜمقب اًمّملم اؾمتٓماع ىمقسمَلي اًمتقضمف ُمرة 0082هـ/906

ٟمحق اًمٞماسمان عمٕماىمبة شمٚمؽ اًمدوًمة اًمّمٖمػمة قمغم هتقرها ذم ُم٘ماوُمتف،  أظمرى

وذًمؽ سمٕمد أن اؿمتد قمزُمف قمغم اختاذ رد طماؾمؿ قمغم إقمدام ُمبٕمقصمٞمف، وأصدر 

أُمًرا سم٢مقمداد األؾمٓمقل ًمٚمٖمزو، وشم٠مًمػ األؾمٓمقل ُمـ جمٛمققمتلم؛ إطمدامها ُمـ 

يمقريا، واألظمرى ؾمقف شم٠م  ُمـ ضمٜمقب اًمّملم، وىمد ٟمّمت اخلٓمة أن يٜم٘مؾ 

جلٜمقد ذم األؾمٓمقًملم قمغم أن يٚمت٘مل األؾمٓمقالن ذم ضمزيرة إيٙمل، وسمٕمد ذًمؽ ا

 .(65)جيري همزو اًمؼم اًمٞماسماين سماألؾمٓمقًملم ُمًٕما

إال أن األُمقر مل شمرس وومؼ هذا اًمؽمشمٞمب، وم٘مد أسمحر األؾمٓمقل اًمٙمقري 

إمم ظمٚمٞمج هايماشما، وفمؾ هٜماك ًمٗمؽمة ُمتٕمرًضا ًمٚمٙمثػم ُمـ اعمتاقمب ُمٜمتٔمًرا 

اًمّمٞمٜمٞملم ُمـ اجلٜمقب، ًمٙمٜمٝمؿ مل ي٠مشمقا، يمام ىماُمت اًمسٗمـ وصقل دقمؿ ٟمٔمرائٝمؿ 

اًمٞماسماٟمٞمة اًمّمٖمػمة سمٛمٝمامجة اًمسٗمـ اًمٙمقرية، ويماٟمت ظمٓمتٝمؿ هتدف إمم ٟمنم 

اًمرقمب واًمٗمزع سملم األؾمٓمقل اعمٖمقزم أيمثر ُمـ إحلاق األذى هبؿ، وماٟمسحب 

األؾمٓمقل اًمٙمقري حتت ضٖمط اهلجامت ًمٞمٕمقد إمم ضمزر شمايماؿمٞمام 

(Takashima)(69) (60)ريـ وصقل األؾمٓمقل اًمّمٞمٜملُمٜمتٔم. 

وذم ؿمٝمر يقٟمٞمق اطمتٚمت اًم٘مقات اًمِمامًمٞمة ضمزيرة إيٙمل طمٞمث اؾمتٓماع 

ىمائد األؾمٓمقل اًمٙمقري ومرض ؾمٞمٓمرشمف قمغم اجلزيرة . وم٘مد يمان ىمقسمَلي هيدف 

إمم اًمتٖمٚمب قمغم ُمّماقمب ُمٝمٛمة اًمٖمزو، وإٟمزال اجلٜمقد سمِمٙمؾ ؾمٚمٞمؿ قمغم 

ؾمتقائل ذم ؿمٝمر أهمسٓمس، اًمسقاطمؾ اًمٞماسماٟمٞمة ىمبؾ سمداية ُمقؾمؿ اإلقمّمار اال

ًمٙمـ وضع ظمٓمة سمجدول زُمٜمل حمدد ًمٚمٕمٛمٚمٞمات اًمبحرية هق رضب ُمـ 

 (.Kyushuاعمستحٞمؾ صمؿ ادمٝمقا إمم ضمزيرة يمٞمقؿمق )
                                                           

 .080، 082ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (65)

: جمٛمققمة ُمـ اجلزر ُمتٜماهٞمة اًمّمٖمر ُمتجٛمٕمة ذم سمحر اًمٞماسمان ذىمل يمقريـا ضمٜمـقب ضمزر شمايماؿمٞمام (69)

 (.01ظمريٓمة اًمّملم وُمٜمٖمقًمٞما رىمؿ )ضمزيرة أوًمقٟمج دو. ش. سمدران: أـمٚمس اًمٕمامل اًمٙمبػم، 

(37) Jack Weather Ford: Genghis Khan, p. 212. 
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وُمع هذه اًم٘مقة اًمٕمسٙمرية اهلائٚمة، يمان ُمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن اًمٜمٍم ذم 

صاًمح اعمٖمقل، ًمٙمـ اًمقاىمع ضماء همػم ذًمؽ متاًُما، وومِمٚمت هذه احلٛمٚمة، 

 رياح سمام ال شمِمتٝمل اًمسٗمـ، ًمسببلم:وضماءت اًم

أوهلام: اعمِماطمٜمات اًمتل ٟمِمبت سملم اًم٘مادة اعمٖمقل واًم٘مادة اًمّمٞمٜمٞملم، 

وم٠مضٕمٗمت ىمقة احلٛمٚمة. صماٟمٞمٝمام: اضٓمرار اًم٘مقات اعمٖمقًمٞمة إمم اًمتخٞمٞمؿ ذم اًمٕمراء 

طمٞمث هبٓمقا قمغم ؾماطمؾ يمٞمقؿمق دون ىمٚمٕمة أو طمّمـ أو ُمديٜمة شمقومر هلؿ دوماقًما 

 .(68)ا ؾمٝمًَل هلجامت اًمٞماسماٟمٞملم اخلاـمٗمةُمَلئاًم، ومٙماٟمقا صٞمدً 

يمان ظمٚمٞمج هايماشما أيمثر اًمٜم٘ماط االؾمؽماشمٞمجٞمة اًمتل اهتؿ اًمٞماسماٟمٞمقن سمتحّمٞمٜمف 

وُمٜمع اجلٜمقد اعمٖمقل ُمـ اطمتَلل أي أُمايمـ ُمٝمٛمة سمف قمغم األرض طمٞمث ىمام 

اعمحارسمقن اًمٞماسماٟمٞمقن سماالؾمتبسال ذم اًمدوماع قمـ أراضٞمٝمؿ عمدة ؿمٝمريـ ُمـ يقٟمٞمق 

 .(66)م0080هـ/982ؿمٝمر أهمسٓمس ُمـ قمام  وطمتك ُمٜمتّمػ

ومٗمل اًمٞمقم اخلاُمس ُمـ أهمسٓمس هبت اًمرياح االؾمتقائٞمة، وحتقًمت 

سمرسقمة إمم إقمّمار اؾمتقائل ُمدُمر، طمٞمث سمٚمٖمت رسقمة اًمرياح ُما وماق شمقىمع 

اعمٖمقل سمٙمثػم، ومتٚم٘مك اعمٖمقل ظمسائر ومادطمة، ودُمرت ؾمٗمٜمٝمؿ شمدُمػًما سماًمًٖما، 

وصٚمقا إمم اًمساطمؾ اًمٞماسماين جمٝمديـ، وُمـ شمب٘مك ُمـ ضمٜمقد اًمّملم واعمٖمقل 

ومٙماٟمقا صٞمًدا ؾمٝمًَل ًمسٞمقف اًمٞماسماٟمٞملم، وال همرو ذم أن اًمٞماسماٟمٞملم اقمتؼموا هذه 

اًمٕماصٗمة محاية إهلٞمة، وشمبٜمقا ومٙمرة احلامية اًمساموية واًمتدظمؾ اإلهلل إلٟم٘ماذ 

 .(12)اًمٞماسمان ُمـ همزو اعمٖمقل
                                                           

 .086، 080ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (68)

- Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 484. 

(39) W.scott Morton: Japan is History and Culture, New York, 1970, p. 

72, 73. 

. ضمقن ُمـان: يمـقسمَلي ظمـان، ص 00، 09، ص 6ُماريمق سمقًمق: رطمَلت ُماريمق سمقًمق، ضمـ (12)

080 ،060. 

W.scott Morton: Japan is History and Culture, p. 72, 73. 
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يماٟمت اهلزيٛمة دُمر هذا اإلقمّمار أيمثر ُمـ ٟمّمػ ىمقة اعمٖمقل اًمبحرية، و

صدُمة ُمدُمرة ًمٚمٛمٖمقل ذم طمٚمٛمٝمؿ سماًمسٞمٓمرة قمغم اًمٞماسمان ظماصة اًمتٙمٚمٗمة 

اًمْمخٛمة اًمتل شمٙمبدوها ذم هذه احلٛمٚمة اًمتل قمجٚمت سمٛمِمايمؾ اىمتّمادية 

. واسمتٕمد اعمٖمقل هذه اعمرة هنائًٞما قمـ اًمٞماسمان، (10)ضخٛمة ًمإلُمؼماـمقرية اعمٖمقًمٞمة

 .(10)ا أؾمٝمؾوٟمٔمروا إمم أُمايمـ أظمرى قمغم أُمؾ أهنا ؾمتٙمقن أهداومً 

 همزو ىمقسمَلي جلزر ضمٜمقب ذق آؾمٞما: -صماًمثًا

يماٟمت محَلت ىمقسمَلي ذم ضمٜمقب ذق آؾمٞما همػم ُمدروؾمة سمِمٙمؾ 

يماٍف، وشمسببت ذم ظمسائر ُماًمٞمة يمبػمة، وىمد يماٟمت اًمٓمٛمقطمات اًمتقؾمٕمٞمة 

ًمٚمٛمٖمقل ٟمٛمًٓما ًمٙمؾ طمٙمام اعمٖمقل، ويمان ىمقسمَلي يمخاىمان أقمٔمؿ وُم١مؾمس 

طماضمة إمم ُمثؾ هذه اًمسٞماؾمة اًمتقؾمٕمٞمة ألرسة ُمٖمقًمٞمة طمايمٛمة ضمديدة ذم 

إلقمٓمائف ُمزيًدا ُمـ اًمنمقمٞمة ذم ٟمٔمر اعمٖمقل، ًمٙمـ ىمقسمَلي مل حيسب هق أو 

أقمْماء سمَلـمف أي طمساب عمٜماخ هذه اعمٜماـمؼ االؾمتقائٞمة، واألُمٓمار اًمٖمزيرة، 

 .(16)واًمٖماسمات اًمٙمثٞمٗمة، واًمٓم٘مس اًمسٞمئ سماجلٜمقب اًمذي مل يٕمتد قمٚمٞمف اعمٖمقل

 ؿمامل ومٞمتٜمام(:) (11)محٚمة سمقرُما -0

يمان ىمقسمَلي يريد احلّمقل قمغم اقمؽماف سمسٞمادشمف قمغم ضمزيرة سمقرُما، 

                                                           

(41) Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 484. 

(42) Jack Weather Ford: Genghis Khan, p. 212. 

 وعمزيد ُمـ اًمتٗماصٞمؾ اٟمٔمر:

Stephen Turnbll: Genghis Khan & The Mongol Conquests, P. 64 – 72. 

(43) Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 485. 

 .001، ص 0ذيمر ُماريمقسمقًمق سمقرُما ذم يمتاسمف سماؾمؿ ممٚمٙمة ُمٞملم. رطمَلت ُماريمق سمقًمق، ضمـ (11)
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وأن حيّمؾ قمغم اجلزية اًمتل شمٕمتؼم سمرهاًٟما قمغم اًمسٚمٓمة واًمسٞمادة، ويمان ُمـ 

اًمرضوري سماًمٜمسبة ًمف وألُمـ طمدود سمَلده أن يٓمٚمب هذا االقمؽماف ُمـ سمقرُما 

 ُمـ اًمّملم ُمٜمذ اًمٖمزو اًمقاىمٕمة قمغم طمدود إىمٚمٞمؿ يقٟمان اًمذي يٛمثؾ ضمزًءا ُمٝماًم 

اعمٖمقزم، وىمد يمان طمايمؿ هذا اإلىمٚمٞمؿ أطمد رضمال ىمقسمَلي اعمخٚمّملم اًمذي 

 .(15)قمرف سمٕمٛمر ؿمٛمس اًمديـ )اًمسٞمد األضمؾ(

أرؾمؾ ىمقسمَلي صمَلصمة ُمبٕمقصملم إمم ممٚمٙمة سمقرُما ُمٓماًمًبا ُمٚمٙمٝما سماخلْمقع 

ًمسٚمٓمة اعمٖمقل وإرؾمال اجلزية إمم اًمّملم، ويمان ُمٚمؽ سمقرُما )ٟماراصمٞمٝماسمٞمت 

Narathihapate ـماهمٞمة وماؾمد، يٓمٚمؼ قمغم ٟمٗمسف اًم٘مائد األقمغم، ومل يٙمـ )

احلايمؿ اًمذي يٛمٙمٜمف وضع األُمقر ذم ٟمّماهبا اًمّمحٞمح، ومٚمؿ يٙمـ اًمقريث 

اًمنمقمل ًمٚمٕمرش، طمٞمث اؾمتقمم قمٚمٞمف سماًم٘مقة، واشمسؿ سماالؾمتبداد واًمقطمِمٞمة، 

ومٕمٜمدُما وصؾ ُمبٕمقصمق ىمقسمَلي إًمٞمف رومض ُمٓماًمب ىمقسمَلي، وأقمدم ُمبٕمقصمٞمف، 

 سمٕمض ىمقاشمف إمم اإلىمٚمٞمؿ احلدودي اًمٗماصؾ سمٞمٜمٝمام. وأرؾمؾ

ىمرر ىمقسمَلي ُمٕماىمبة هذا اعمٚمؽ ًمتٓماوًمف قمغم ُمبٕمقصمٞمف اعمٖمقل، ومقىمع 

( اسمـ وزيره اعمخٚمص ؿمٛمس Nasir Al Dinاظمتٞماره قمغم اًم٘مائد ٟمارص اًمديـ )

 .(19)اًمديـ )اًمسٞمد األضمؾ( ًمٞم٘مقد احلٛمٚمة اًمتل أـمٚم٘مٝما إمم سمقرُما

                                                           

: هق اًمسٞمد ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أؿمٝمر اًمساؾمة ذم قمٝمد أرسة يقان. قمٞمٜمف ىمقسمَلي اًمسٞمد األضمؾ (15)

ُمنموًما قمغم اًمِمئقن اعمدٟمٞمة واًمٕمسٙمرية ذم سمٙملم قماصٛمة أرسة يقان، صمؿ شمقمم اإلذاف قمغم 

ُم٘ماـمٕمتل ؿمٜمٌم وؾمتسقان سمّمٗمتف ويمٞمؾ رئٞمس اًمقزراء، وًمث٘مة ىمقسمَلي سمف أؾمٜمد إًمٞمف إدارة 

سقدها االضـٓمراب ذم ذًمـؽ اًمقىمـت، وشمـقمم ُمٜمّمـب ُمٜماـمؼ يقٟمان احلدودية اًمتل يمان ي

رئٞمس اًمقزراء سمٕمد ذًمؽ. حمٛمقد يقؾمـػ زم هـقايـ: اًمِمخّمـٞمات اإلؾمـَلُمٞمة اًمبـارزة ذم 

اًمّمـلم،  –اًمّملم، شمرمجة: حمٛمقد يقؾمػ زم هقايـ، دار اًمٜمنم سماًمٚمٖمـات األضمٜمبٞمـة، سمٙمـلم 

 .609. ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص 0،6، ص0666، 0ط

 . 600، 609ان، ص ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظم (19)

Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 485. 
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أو  –أو )أوٟمتِماٟمج  (10)قمٜمد ُمديٜمة ومقشمِماٟمجوىمد دارت أطمداث اعمٕمريمة 

يقٟمتِماٟمج(، ومٕمٜمدُما وصؾ ضمٞمش اعمٖمقل إمم اعمديٜمة وقمٚمؿ ُمٚمؽ سمقرُما  -

سمذًمؽ، مجع ُمـ أضمؾ احلرب ضمٞمًِما قمرُمرًُما يِمٛمؾ جمٛمققمة ضخٛمة ُمـ 

اًمٗمٞمٚمة، وؾمٚمؽ اًمٓمريؼ اعم١مدي إمم ُمديٜمة ومقشمِماٟمج طمٞمث يمان يٜمزل ضمٞمش 

يمان ٟمارص اًمديـ اًمذي ي٘مقد ضمٜمقد اخلان األقمٔمؿ، ومٕمسٙمر همػم سمٕمٞمد قمٜمٝمؿ، 

اعمٖمقل ُمـ أومْمؾ اًم٘مادة اًمذيـ يتسٛمقن سماحلٜمٙمة واًمِمجاقمة، ويمان حتت إُمرشمف 

اصمٜما قمنم أًمًٗما ُمـ ظمػمة ضمٜمقد اعمٖمقل ؿمجاقمة، سمٞمٜمام وماىمت ىمقات قمدوه ُمٚمؽ 

سمقرُما ذًمؽ اًمٕمدد سمٙمثػم، طمٞمث سمٚمٖمت ىمقاشمف ؾمتلم أًمًٗما ُمـ اجلٜمقد، إال أن 

اًمديـ، ومٝمبط إمم ؾمٝمؾ سم٘مرب ومقشمِماٟمج، واختذ ذًمؽ مل ي٠مظمذ ُمـ صم٘مة ٟمارص 

ُمقىمًٕما حمٛمًٞما سمٖماسمة يمثٞمٗمة ُمـ األؿمجار اًمٙمبػمة اًمتل يستٓمٞمع ضمٜمده أن حيتٛمقا 

 هبا ًمق هامجتٝمؿ اًمٗمٞمٚمة.

وقمٜمدُما قمٚمؿ ُمٚمؽ سمقرُما أن ضمٞمش اعمٖمقل هبط إمم اًمسٝمؾ دومع ضمٞمِمف 

قزيع قمغم اًمٗمقر ًمٚمتحرك، واختذ ُمقىمٕمف قمغم سمٕمد ُمٞمؾ شم٘مريًبا ُمٜمٝمؿ، وىمام سمت

ىمقاشمف ضماقمًَل اًمٗمٞمٚمة ذم اعم٘مدُمة، شم٘مدم اجلٞمِمان سمادماه سمٕمْمٝمام، ًمٙمـ رسقمان ُما 

دمغم أن ظمٞمقل اعمٖمقل اًمتل مل شمٕمتد رؤية هذه احلٞمقاٟمات اًمباًمٖمة اًمْمخاُمة 

)اًمٗمٞمٚمة( سمام حتٛمٚمف ُمـ ىمَلع ىمد ومزقمت واؾمتدارت حماوًمة اًمٗمرار، ومل يستٓمع 

 رايمبقها يمبح مجاطمٝما.
                                                           

: ُمديٜمة شماسمٕمة ًمقالية يقٟمان، وىمد ذيمر حم٘مؼ يمتاب ُماريمقسمقًمق أن ُمديٜمة ومقشمِمـاٟمج ومقشمِماٟمج (10)

واليـة شماسمٕمـة أو يقٟمج شمِماٟمج اًمتاسمٕمة ًمقالية يقٟمان، وشم٘مـع ذم اجلـزء اًمٖمـريب ُمٜمٝمـا، وهـل 

عمٛمتٚمٙمات اخلان األقمٔمؿ، وُمديٜمة ومقشمِماٟمج ىمّمبتٝما. ُماريمق سمقًمق: رطمَلت ُمـاريمق سمقًمـق، 

 .080، 006، ص 0ضمـ

: إذا يمان حم٘مؼ يمتاب ُماريمق سمقًمق ي٘مّمد أن ُمديٜمـة ومقشمِمـاٟمج هـل ىمّمـبة واليـة ُمٚمحقفمة

يمارداٟمدان )ُم٘ماـمٕمة يقٟمان( طمارضة اعم٘ماـمٕمة، ومٞمٙمـقن اعم٘مّمـقد سمٛمديٜمـة ومقشمِمـاٟمج ُمديٜمـة 

ٟمٛمٞمٜمغ طمارضة اعم٘ماـمٕمة اًمتل شم٘مع إمم ؿمامل طمقض دياٟمتٌم ذم يقٟمان اًمقؾمـٓمك. ؿمـٞمقي يمق

 .091ىمقاٟمغ: ضمٖمراومٞما اًمّملم، ص 
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أدرك رسيًٕما هذا االضٓمراب همػم اعمتقىمع،  ًمٙمـ اًم٘مائد ٟمارص اًمديـ

وأىمدم قمغم شمقضمٞمف أواُمره ًم٘مقاده سماًمؽمضمؾ قمـ ظمٞمٚمٝمؿ، وؾمحب اخلٞمؾ إمم 

اًمٖماسمة طمٞمث رسمٓمت إمم اًمِمجر، صمؿ أُمر ضمٜمقده سماًمت٘مدم قمغم أىمداُمٝمؿ وىمذف 

اًمسٝمام. ُمـ اًمٓمبٞمٕمل ألٟمف مل يٙمـ ًمٚمسٝمؿ اًمقاطمد أصمر يمبػم قمغم اًمٗمٞمؾ، ًمٙمـ 

 .(18)رار وقمدم االٟم٘مٓماع ذم إـمَلىمٝما يمان ًمف أصمر يمبػمُمئات اًمسٝمام ُمع االؾمتٛم

ومرسقمان ُما أصبحت هذه احلٞمقاٟمات اًمْمخٛمة ُمٖمٓماة سماًمسٝمام اًمتل 

اهناًمت قمٚمٞمٝما يماعمٓمر، صمؿ اهنارت اًمٗمٞمٚمة وىمع األمل، وماؾمتدارت قمغم أقم٘ماهبا 

حتاول اًمٗمرار حمٓمٛمة يمؾ ُما ضماء أُماُمٝما، وأصبح ُمـ اعمحال قمغم ؾمائ٘مٞمٝما 

قة وال سماًمؼماقمة، ومبث اًمٗمقىض واالضٓمراب واًمذقمر ذم شمقضمٞمٝمٝما ال سماًم٘م

صٗمقف ضمٞمش سمقرُما، يمام اٟمدومٕمت اًمٗمٞمٚمة ٟمحق اًمٖماسمات اًمٙمثٞمٗمة، وماصٓمدُمت 

سماألؿمجار حمٓمٛمة اًم٘مَلع اًمتل قمٚمٞمٝما، وأشمٚمٗمت ُمٕمٔمؿ قمتاد احلرب، وشمرضر 

 يمثػم ُمـ اجلٜمقد اعمِماة واعمحٛمقًملم قمٚمٞمٝما.

ظمٞمقهلؿ وماُمتٓمقها وقمٜمدُما رأى اعمٖمقل هزيٛمة اًمٗمٞمٚمة قمادوا إمم 

واٟمْمٛمقا إمم ومرىمٝمؿ اعمختٚمٗمة، وقمٜمدئذ دمدد اًم٘متال، ويماٟمت اًمسٝمام ىمد 

اؾمتٜمٗمذت قمٜمد يمؾ ُمـ اجلاٟمبلم، ومٝمرقمقا إمم ؾمٞمقومٝمؿ وشمَلىمقا سمٕمٜمػ ذم ُمٕمريمة 

ـماطمٜمة، أفمٝمر يمؾ ُمـ اجلاٟمبلم ومٞمٝما سماًمغ ؿمجاقمتف، ًمٙمـ ذم اًمٜمٝماية أدرك ُمٚمؽ 

وحتٛمؾ ىمقة اٟمدوماع اعمٖمقل سمٕمد سمقرُما أٟمف أصبح ُمـ اعمحال ُمقاصٚمة اًم٘متال 

 ظمسائره اًمْمخٛمة، ومقضمد ٟمٗمسف ُمْمٓمًرا إمم اًمٗمرار ُمع طمٓمام ضمٞمِمف.

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اٟمتّمار اعمٖمقل إمم طمد ُما إال أن ٟمارص اًمديـ قماد إمم 

اًمّملم دون ٟمتٞمجة طماؾمٛمة، وم٘مد الذ ُمٚمؽ سمقرُما سماًمٗمرار، وُمع ؿمدة طمرارة 

ٖمقًمٞمة همػم ُمٝمٞمئة اجلق وشمٗمٌم األُمراض يماٟمت ىمقات ٟمارص اًمديـ اعم

                                                           

. ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص 000، 001، ص 0ُماريمق سمقًمق: رطمَلت ُماريمق سمقًمق، ضمـ (18)

600. 
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ًمَلؾمتٛمرار ومؽمة ـمقيٚمة سمٕمٞمًدا قمـ أراضٞمٝما، ومٙمؾ ُما ىمام سمف ٟمارص اًمديـ قم٘مب 

اعمٕمريمة هق طمٍم قمدد اًمٕمائَلت ذم اعمٜمٓم٘مة، وإٟمِماء سمٕمض حمٓمات اًمؼميد 

ًمتسٝمٞمؾ وصقل األظمبار، ومل شمٙمـ سمقرُما سمذًمؽ ىمد ومتحت سمٕمد، وم٘مد يمان 

 .(16)قمٛمًَل همػم ُمٙمتٛمؾ

ل ىمقسمَلي جمدًدا ذم سمقرُما، وطم٘مؼ م طماو0080هـ / 989وذم قمام 

اعمزيد ُمـ اًمٜمجاح اًمذي يرضمع يمثػًما إمم األوضاع اًمداظمٚمٞمة ومٞمٝما، وم٘مد شمؿ 

اهمتٞمال اعمٚمؽ ٟمارصمٞمٝمٞمبات، ومّمارت هذه اعمٛمٚمٙمة ذم طماًمة اهنٞمار، وؾمار اًم٘مائد 

طمٗمٞمد ىمقسمَلي اًمذي ايمتسب ظمؼمة ذم ومٞمتٜمام إمم سمقرُما، ويماٟمت  (52)أؾملم شمٞمٛمقر

طمٞمث اؾمتٓماقمتٝمؿ ومرض اًمسٞمٓمرة قمغم طمٙمام سمقرُما احلٛمٚمة ٟماضمحة ُمـ 

وإضمبارهؿ قمغم اخلْمقع وشم٘مديؿ اجلزية إمم اًمبَلط اإلُمؼماـمقري اعمٖمقزم 

 .(50)سماًمّملم

 (:Annam( وأٟمام )Champaمحٚمة ؿماُمبا ) -0

حتقل ىمقسمَلي سمٕمد ذًمؽ إمم اًمتٗمٙمػم ذم اًمسٞمٓمرة قمغم األرايض اًمتل 

ومٞمتٜمام ذم اًم٘مرن اًمساسمع قمرومت طمديًثا سم٠مرض ومٞمتٜمام، وىمد اٟم٘مسٛمت 

(، Champaاهلجري/اًمثاًمث قمنم اعمٞمَلدي إمم ممٚمٙمتلم؛ مها: ممٚمٙمة ؿماُمبا )

                                                           

 . ضمـقن ُمـان: اعمرضمـع اًمسـاسمؼ، ص006، 000، ص 0ُماريمق سمقًمق: اعمّمدر اًمساسمؼ، ضمـ (16)

608. 

يؿ يمٞمؿ(، طمٞمث چ: ُمـ اًمقاضح أن طمٗمٞمد ىمقسمَلي اعم٘مّمقد هٜما هق )شمٞمٛمقر سمـ أؾملم شمٞمٛمقر (52)

يؿ يمـٞمؿ چال يقضمد سملم أطمٗماد ىمقسمَلي ُمـ يٕمرف سم٠مؾملم شمٞمٛمقر، واعم٘مّمقد هق )شمٞمٛمقر سمـ 

سمـ ىمقسمَلي( اًمذي شمقمم قمرش اًم٘ماآٟمٞمة اًمٕمٔمٛمك سمٕمـد ىمـقسمَلي، وقمـرف سمــ )شمٞمٛمقرىمـاآن(.  

 .098: ضماُمع شمقاريخ )شماريخ ظمٚمٗماء ضمٜمٙمٞمز ظمان(، ص رؿمٞمد اًمديـ اهلٛمذاين

 .601ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (50)

Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 485. 
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(. وىمد رأى ىمقسمَلي أن هذا األُمر يتؿ قمـ ـمريؼ أن Annamوممٚمٙمة أٟمام )

ي٠م  ُمٚمؽ يمؾ ممٚمٙمة سمٜمٗمسف ًمٞم٘مر سمسٞمادة ىمقسمَلي قمغم ممٚمٙمتف وىمبقًمف سم٢مرؾمال 

ا أراد ىمقسمَلي، وال رء همػم اهلدايا، اجلزية، إال أن األُمر ضماء قمغم همػم ُم

وجمٛمققمة ُمـ اعمجقهرات وم٘مط، إال أن  (50)وأرؾمٚمت ممٚمٙمة ؿماُمبا ومٞمًَل ويمريمدن

ىمقسمَلي مل ي٘مبؾ هبذا األُمر، وأرص قمغم ُمٓمٚمبف ىمائًَل: إن اعمٚمؽ قمٚمٞمف أن حيرض 

 .(56)سمٜمٗمسف

رومض ُمٚمؽ ؿماُمبا ومٙمرة احلْمقر إمم اًمبَلط اعمٖمقزم أو طمتك إرؾمال 

ؾماء ُمٕماُمٚمة اًمٕمديد ُمـ ُمبٕمقصمل ىمقسمَلي، رد ىمقسمَلي قمغم ومٕمؾ اجلزية، وأ

 .(51)ُمٚمؽ ؿماُمبا سم٠من يمٚمػ ىمائده ؾمقدو سم٘مٞمادة محٚمة ًمت٠مديب هذا اعمٚمؽ

وهل أىمرب ُمٞمٜماء يمبػم  -يمان اًم٘مائد ؾمقدو طمايمؿ ىمقاٟمٖمتِمق )يماٟمتقن( 

ؾمٗمٞمٜمة  022آالف ضمٜمدي و 5ىمد حترك سم٘مقاشمف اًمباًمغ قمددها  –عمٛمٚمٙمة ؿماُمبا 

إمم ؾمقاطمؾ ضمٜمقب ومٞمتٜمام سماًم٘مرب ُمـ اًمبحػمة اعم١مدية إمم اًمٕماصٛمة ومٞمجايا 

(Vijaya( يمقيٜمٝمقن )Quinhonطماًمًٞما )(55) ًمٙمٜمٝمؿ ايمتِمٗمقا أن اعمٚمؽ ضمايا ،

اٟمدرا ومارُمان اخلاُمس يمان ىمد ادمف ٟمحق اًمتَلل ذم اًمداظمؾ، وىمرر ؾمقدو أن 

                                                           

: طمٞمقان ضخؿ، قمرف ىمدياًم سماؾمؿ اًمٜمِمان، وهق ذم ؿمٙمٚمف أصٖمر ُمـ اًمٗمٞمؾ، وأيمثـر يمريمدن (50)

سماجلاُمقس، وًمف ذم ضمبٝمتف ىمرن واطمد طماد اًمرأس همٚمٞمظ األؾمٗمؾ ُمـع اٟمحٜمـاء حمـدب ؿمبًٝما 

، 15، 11إمم اًمقضمف.  ؾمـٚمٞمامن اًمتـاضمر وأسمـق زيـد اًمسـػماذم: أظمبـار اًمّمـلم واهلٜمـد، ص 

. اًم٘مزويٜمل: قمجائـب اعمخٚمقىمـات، دار 000، ص 0.اعمسٕمقدي: ُمروج اًمذهب، ضمـ 061

، 6ق: رطمـَلت ُمـاريمق سمقًمـق، ضمــ؛ ُمـاريمق سمقًمـ656اًمنمق اًمٕمـريب، ًمبٜمـان، د.ت، ص 
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 .606، 608ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (56)

(54) Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6. p. 485.  

: ُمديٜمة قمغم اًمسقاطمؾ اجلٜمقسمٞمة ًمٗمٞمتٜمام. إسمـراهٞمؿ طمٚمٛمـل اًمٖمـقري: أـمٚمـس ُمديٜمة يمقيٜمٝمقن (55)

 .00اًمٕمامل، ظمريٓمة ص 
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ؼ سمف، وشمٖمػمت ُمقازيـ اعمٕمريمة، ومبداًل ُمـ أن شمدور سمٞمٜمٝمؿ ُمٕمريمة ُمٗمتقطمة يٚمح

يمام اقمت٘مد اعمٖمقل، حتقًمت ىمقات ؿماُمبا إمم ىمقات ُمٜماوؿمة اؾمتٓماقمت أن شمٕمٛمؾ 

اًم٘متؾ ذم اًم٘مقات اعمٖمقًمٞمة اًمٖمازية، وفمؾ اعمٚمؽ ـمٚمٞمً٘ما، وفمٚمت ىمقاشمف دون 

اعمٖمقل،  هزيٛمة، ويمان ًم٘مقاشمف اعمٜماوؿمة وطمرب اًمٕمّماسمات شم٠مصمػم سماًمغ قمغم

وُمٜمٕمتٝمؿ ُمـ أي شم٘مدم، واؾمتدقمك ذًمؽ رضورة اًمتٗمٙمػم ذم ظمٓمة ضمديدة ُمـ 

ضماٟمب اعمٖمقل، وىمد قمادت هذه اًمٗمٙمرة ًمسقدو اًمذي اىمؽمح اؾمتخدام أرايض 

ممٚمٙمة أٟمام سمًرا ًمٚمقصقل إمم ضمارهتا ذم اجلٜمقب، ومٛمـ اعمٗمؽمض أن أٟمام ىمد 

 شمبٕمت اإلُمؼماـمقرية اًمّمٞمٜمٞمة.

ؽ ممٚمٙمة أٟمام )شمران هنان شمقٟمج( أرؾمؾ إال أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ُمٚم

اًمسٗمراء إمم اًمبَلط اعمٖمقزم، وأسمدى ظمْمققمف ًم٘مقسمَلي، إال أٟمف مل يٙمـ 

ُمتحٛمًسا ًمٚمسامح ًم٘مقات اعمٖمقل سمٕمبقر أرايض سمَلده ًمٚمقصقل إمم ؿماُمبا، 

طمٞمث يمان يرى أن هذا اعمٓمٚمب سمٛمثاسمة طمٞمٚمة ًمٚمٖمزو، وُمـ صمؿ رومض اإلذقمان، 

. وسمٕمد ُمرور سمٕمض اًمقىمت (59)ضد اعمٖمقل وطمٗمز ىمقاشمف ًمٚمدوماع قمـ أراضٞمٝمؿ

اظمتار اعمٚمؽ شمران اًمقىمت اعمٜماؾمب ًمتقضمٞمف رضسمة ُمْمادة ًمٚمٛمٖمقل، ومٙماٟمت 

ىمقات اعمٖمقل سم٘مٞمادة شمقىمان سمـ ىمقسمَلي واًم٘مائد ؾمقدو ٟمائًبا ًمف، وىمد دارت 

، وىمد أؾمٗمرت اعمٕمريمة قمـ (50)اعمٕمريمة ذم ؿمقٟمغ دوٟمغ سماًم٘مرب ُمـ هاٟمقي

اًمٗمٞمتٜماُمٞمة إمم اًمٕماصٛمة، وإضمبار اعمٖمقل قمغم  هزيٛمة اعمٖمقل، ورضمقع اًم٘مقات

اًمت٘مٝم٘مر، ودارت ُمٕمريمة أظمرى ضمٜمقب ذق هاٟمقي وضٕمت ظمامتة هلزيٛمة 

اعمٖمقل، طمٞمث أرس قمدد يمبػم ُمـ اعمٖمقل، وىمتؾ ؾمقدو ٟمٗمسف، وأضمؼمت ومٚمقل 

 اعمٖمقل اعمتب٘مٞمة قمغم اًمٕمقدة إمم احلدود.

                                                           

 .606، 608ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (59)

- Hrebert Franke and Denis Twitchett: op. cit, vol.6, pp. 485 - 487. 

: ُمديٜمة يمؼمى سمجٜمقب ذق ومٞمتٜمام، وهـل قماصـٛمة اًمـبَلد اآلن. إسمـراهٞمؿ طمٚمٛمـل هاٟمقي (50)

 .00اًمٖمقري: أـمٚمس اًمٕمامل، ظمريٓمة اًمّملم  ص 
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دأ حماوًمة اطمتاج ىمقسمَلي قماُملم ًمٞمّمٚمح ُما شمؿ شمدُمػمه ذم ىمقاشمف، ويب

، وم٘مد أـمٚم٘مت محٚمة (58)ضمديدة سمٕمد أن اشمْمح أن شمقىمان يمان سمحاضمة إمم ُمساقمدة

أظمرى سم٘مٞمادة ٟمارص اًمديـ سمـ اًمسٞمد األضمؾ وطمٗمٞمد ىمقسمَلي )أؾملم شمٞمٛمقر( 

واٟمْمٛمقا إمم شمقىمان، ووصٚمت احلٛمٚمة إمم هاٟمقي، واختذوا ُمـ ُمديٜمة هاي 

هذه اعمرة أيًْما هزيٛمة  ىماقمدة هلؿ ًمٚمٝمجقم، إال أن ىمقات اعمٖمقل الىمت (56)ومقٟمغ

يمؼمى ٟمتٞمجة حلرب اعمٜماوؿمات اًمتل اشمبٕمٝما ُمٚمؽ أٟمام، وىمد متٙمـ شمقىمان سمـ 

 .(92)ىمقسمَلي ُمـ اهلرب سمّمٕمقسمة، وًمٙمٜمف واضمف همْمب ىمقسمَلي

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ومِمؾ ىمقات اعمٖمقل ذم إظمْماع ممٚمٙمة ؿماُمبا وأٟمام ذم 

ًدا ُمـ ذًمؽ اًمقىمت، إال أن ىمقسمَلي اًمذي ال يٕمرف االؾمتسَلم أرؾمؾ ُمزي

اًم٘مقات إلظمْماع هاشملم اعمٛمٚمٙمتلم؛ طمٞمث حتقل األُمر إمم ُمس٠مًمة طمٗماظ قمغم 

اهلٞمبة واالقمتبار، وُمع اًمقىمت واؾمتٛمرار اعمٖمقل ذم محَلهتؿ أدرك يمؾ ُمـ ُمٚمؽ 

أٟمام وُمٚمؽ ؿماُمبا أن اعمٖمقل ؾمٞمستٛمروا ذم إزقماضمٝمؿ ًمٚمبَلد إن مل ي٘مدُمقا 

سمدأوا ذم إرؾمال اجلزية،  اًمٓماقمة واجلزية ًمإلُمؼماـمقر اعمٖمقزم اًمٕمٔمٞمؿ، وسمٕمدها

 .(90)واٟمتٝمت احلٛمَلت اعمٖمقًمٞمة ضدهؿ

                                                           

 .600ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (58)

: ُمديٜمة يمؼمى ُمـ ُمدن ومٞمتٜمام، شم٘مع قمغم اًمساطمؾ اًمِمامزم اًمنمىمل ًمِمـامل ومٞمتٜمـام. هاي ومقٟمغ (56)

 .02إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري: ـمٚمس اًمٕمامل، ظمريٓمة اًمّملم  ص 

 .606، 600ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، ص  (92)

- Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6, pp. 486, 487. 

 .606ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، ص  (90)

Hrebert Franke and Denis Twitchett: op. cit, vol.6, p. 487 . 

أيمد ُماريمقسمقًمق أن ممٚمٙمة ؿماُمبا ظمْمٕمت ًمٚمخان األقمٔمؿ، وىماُمت سمدومع اجلزية قمٜمـد طمديثـف قمــ 

األقمٔمؿ، وىمام سمدومع ضمزية إىمٚمٞمؿ زياُمبا )ؿماُمبا( وقمـ ُمٚمؽ اإلىمٚمٞمؿ وحتقًمف إمم شماسمع ًمٚمخان 

، 06، ص 6ؾمٜمقية قمبارة ومٞمٚمة وظمِمب اًمّمؼم. ُماريمق سمقًمق: رطمـَلت ُمـاريمق سمقًمـق، ضمــ

 (.0هـ ) 090
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 :(90)محٚمة ضماوما )ضماوة( -6

( طمايمؿ ضماوة ىمائًدا ٟماضمًحا، Kertanagaraيمان اعمٚمؽ يمػمشماٟماضمرا )

سمسط ؾمٞمٓمرشمف قمغم إطمدى أهؿ ممٚمؽ ضمٜمقب ذق آؾمٞما، وهل ممٚمٙمة ضماوة 

طمٞمث يماٟمت ؾمٗمـ اًمتل يماٟمت إطمدى أهؿ اعمٜماـمؼ اعمتحٙمٛمة ذم دمارة اًمبٝمار، 

اجلزيرة حتتٙمر دمارة اًم٘مرٟمٗمؾ وضمقزة اًمٓمٞمب وهمػممها ُمـ اًمتقاسمؾ، وًمذا 

، طمٞمث ذيمر (96)قمرومت هل وضمزيرة ؾمقُمٓمرة )ضماوة اًمّمٖمرى( سمجزر اًمبٝمار

، (91)ُماريمقسمقًمق قمـ ضمزيرة ضماوة: "أن اًمبَلد زاظمرة سماًمسٚمع اًمثٛمٞمٜمة يماًمٗمٚمٗمؾ

، ومجٞمع األٟمقاع (90)ًم٘مرٟمٗمؾ، وا(99)، واخلٚمٜمجان(95)وضمقزة اًمٓمٞمب، وؾمٜمبؾ اًمٓمٞمب

                                                           

ضمزيرة قمغم ؾماطمؾ سمحر اًمّملم مما يكم اهلٜمد، ويماٟمت شمٕمـرف ىمـدياًم سمجزيـرة  ضماوما )ضماوة(: (90)

ًم٘مزويٜمـل: آصمـار . ا01اًمزاسمج. ؾمٚمٞمامن اًمتاضمر وأسمق زيد اًمسػماذم: أظمبار اًمّملم واهلٜمد، ص 

 .06اًمبَلد وأظمبار اًمٕمباد، ص 

 .605ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (96)

ذيمر ُماريمقسمقًمق قمـ ضمزيرة ؾمقُمٓمرة اًمتل قمرومت سمجاوة اًمّمٖمرى أهنا أيًْما "حتتـقي قمـغم 

يمثرة ُمقومقرة ُمـ اًمثروات، ومجٞمع أٟمقاع اًمتقاسمـؾ، وظمِمـب اًمّمـؼم، وأٟمـقاع خمتٚمٗمـة ُمــ 

 .06، ص6ُماريمق سمقًمق، ضمـاًمٕم٘ماىمػم". ُماريمق سمقًمق: رطمَلت 

: ٟمبات ُمتسٚمؼ دائؿ اخلرضة، شمٖمرس سمـذوره سمجاٟمـب األؿمـجار، وؿمـجرات اًمٗمٚمٗمـؾ شمِمـبف اًمٗمٚمٗمؾ (91)

دوازم اًمٕمٜمب، وشمٖمرس إزاء ؿمجر اًمٜمارضمٞمؾ ًمتّمٕمد قمٚمٞمـف، واًمٗمٚمٗمـؾ األسمـٞمض هـق أومْمـؾ أٟمـقاع 

ٗمـؾ اًمٗمٚمٗمؾ، وهق أؾمقد ُمـ اخلـارج وسماـمٜمـف أسمـٞمض، ويـدظمؾ ذم صـٜماقمة األدويـة، وأضمـقد اًمٗمٚم

اًمٜمٔمٞمػ ُمـ اًمدق واًمؽماب واحلَمـ اًمسـامل ُمــ االطمـؽماق واًمٕمٗمقٟمـة. اًمدُمِمـ٘مل: اإلؿمـارة إمم 

. اسمـ سمٓمقـمة: حتٗمـة اًمٜمٔمـار، 00حماؾمـ اًمتجارة، دار االحتاد اًمٕمريب ًمٚمٓمباقمة، اًم٘ماهرة، د.ت، ص 

. ؾمقٟمٞما. ي. هاو: ذم ـمٚمب اًمتقاسمـؾ، 000، ص 0، ضمـ 0668اعمٙمتبة اًمتجارية اًمٙمؼمى، اًم٘ماهرة، 

. حمٛمـقد ؿمـايمر: 00، ص 0650مجة حمٛمد قمبد اًمٕمزيز رومٕمت، ُمٙمتبة هنْمـة ُمٍمـ، اًم٘مـاهرة، شمر

 .020اىمتّماديات اًمٕمامل اإلؾمَلُمل، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، د.ت، ص 

: ٟمبات قمِمبل طمقزم ُمٕمٛمر، ذو رائحة ـمٞمبة، سمري وسمستاين، يرشمٗمع قمـ األرض ؾمٜمبؾ اًمٓمٞمب (95)

أوراىمف ريِمٞمة، أزهـاره سمٞمْمـاء، وُمـقاـمـ ذم طمدود ُمؽم، ؾماىمف ُمست٘مٞمٛمة، ىمٚمٞمؾ األهمّمان، 

زراقمتف األؾماؾمٞمة ضمبال اهلٞماماليا، وهق ٟمبات ُمـ اًمٗمّمـٞمٚمة اًمٜمارديٜمٞمـة، ويٕمـرف سماًمسـٜمبؾ 

 اهلٜمدي أو اًمٜمارديـ.

http:// www.manghress.com                            ؾمٜمبؾ اًمٓمٞمب 

http:// www.ar.m.wikipedia.org                         ٟمارديـ  

http://www.manghress.com/
http://www.ar.m.wikipedia.org/
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األظمرى اًمثٛمٞمٜمة ُمـ اًمتقاسمؾ واًمٕم٘ماىمػم، ومجٞمٕمٝما ُمـ ُمٜمتجات اجلزيرة، األُمر 

اًمذي يستدقمل يمثػًما ُمـ اًمسٗمـ شم٠م  إًمٞمٝما... ومٛمـ هٜماك يتؿ احلّمقل قمغم 

اًمِمٓمر األيمؼم ُمـ اًمتقاسمؾ اًمتل شمقزع سمٙمؾ أرضماء اًمٕمامل، أُما اخلان األقمٔمؿ ومٚمؿ 

اٟمف، واًمسٙمان ال يدومٕمقن ضمزية ألي دوًمة خيْمع هذه اجلزيرة ًمسٚمٓم

 .(98)أظمرى"

وىمد ورث اعمٚمؽ يمػمشماٟماضمرا طمٙمؿ ممٚمٙمة ضماوة اًمتل اقمتٛمدت ىمقهتا 

وسم٘ماؤها قمغم اًمتحٙمؿ ذم دمارة اًمبٝمار، وىمد حتاًمػ ُمع ممٚمٙمة ؿماُمبا سمٕمد أن 

شمزوج ُمـ واطمدة ُمـ أُمػمات اعمٛمٚمٙمة ًمٞمْمٛمـ ؾمػم طمريمة اًمتجارة ذم 

أرؾمؾ ىمقسمَلي ؾمٗمػًما ُمـ ىمبٚمف يدقمك )ُمٞمٜمغ شمٌم( ذم ، ًمذًمؽ قمٜمدُما (96)اعمٜمٓم٘مة

م إمم ُمٚمؽ ضماوة ُمٓماًمًبا إياه سماإلذقمان واخلْمقع 0086هـ / 988قمام 

ًمسٚمٓمتف، ظمٌم يمػمشماٟماضمرا أن يٙمقن اًمبَلدط اإلُمؼماـمقري ذم يقان يسٕمك إمم 

ٟمزع حتٙمٛمف ذم دمارة اًمبٝمار ذم ضمٜمقب ذق آؾمٞما، ًمذًمؽ ىمرر ُمٕماىمبة اعمبٕمقث 

رأى ذم ـمٚمبف ؿمٙمًَل ُمـ أؿمٙمال اًمتٖمٓمرس اعمٖمقزم، وم٠مضماب قمغم اعمٖمقزم اًمذي 

، ورؾمؿ وؿماًم قمغم وضمٝمف يمل شمبدو (02)ـمٚمب ىمقسمَلي سمحرق وضمف ُمبٕمقصمف

اإلهاٟمة رصحية وقمغم اعمأل قمٜمدُما يٕمقد اًمسٗمػم إمم اًم٘مٍم اإلُمؼماـمقري، وهق 

                                                                                                                                    

، أطمد أٟمقاع اًمتقاسمؾ، وأضمقده اخلٚمٜمجل اًمسامل ُمـ اًمٕمٗمقٟمة واًمسقاد اخلٚمٜمجان أو اخلقًمٜمجان (99)

اًمسـاسمؼ، واًمبٚمؾ، وهق قمبارة قمـ ضمذور ٟمبات ُمـ اًمٗمّمٞمٚمة اًمسٕمدية. اًمدُمِمـ٘مل: اعمّمـدر 

 (.0، هـ )099، ص 0، ُماريمق سمقًمق: رطمَلت ُماريمقسمقًمق، ضمـ 00ص 

: ٟمبات دائؿ اخلرضة قمبارة قمـ اًمـؼماقمؿ اًم٘مٗمٚمـة ألزهـار ؿمـجرة اًم٘مرٟمٗمـؾ، وهـل اًم٘مرٟمٗمؾ (90)

أؿمجار ضخٛمة، واضمقده اًمسامل ُمـ اًمٕمٗمقٟمة واًمٜمداوة واعمٖمرسمؾ ُمـ اًمدق اًم٘مـقي اًمرائحـة. 

 .059، ص 0سمٓمقـمة: اعمّمدر اًمساسمؼ، ضمـ. اسمـ 06اًمدُمِم٘مل: اعمّمدر اًمساسمؼ، ص 

 .05، ص 6ُماريمق سمقًمق: رطمَلت ُماريمق سمقًمق، ضمـ (98)

 .605ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (96)

(70) Hrebert Franke and Denis Twitchett: The Cambridge History of 

China, vol.6, p. 487. 
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األُمر اًمذي اؾمتقضمب االٟمت٘مام ُمـ ضماٟمب ىمقسمَلي اًمذي أُمر سمتجٝمٞمز أؾمٓمقل 

اجلٜمقب حتت ىمٞمادة اًم٘مائد )ر يل(، وشمقمم )يماوزيٜمج( ىمٞمادة طمريب ذم 

اًم٘مقات اًمؼمية، وىمد واصؾ اعمٖمقل قمغم ُمدار صمَلث ؾمٜمقات طمِمد ىمقاهتؿ، 

 .(00)أًمػ ُم٘ماشمؾ 02ومقصٚمت إمم أًمػ ؾمٗمٞمٜمة و

وسمذًمؽ ضمازف ىمقسمَلي سمتجٝمٞمز محٚمة سمحرية عمٕماىمبة طمايمؿ ىمد ُمارس 

م 0066هـ / 966ؾمٜمة اًمٕمٜمػ ضد ُمبٕمقصمف، وطملم وصؾ اعمٖمقل إمم ضماوما 

واضمف اعمٖمقل ٟمجاطما ؾمٝمًَل، وهمزوا سمٕمض أضمزاء اجلزيرة سمسٝمقًمة، ًمٙمٜمٝمؿ سمٕمد 

، وم٘مد (00)ذًمؽ وىمٕمقا ذم ومخ أقمده األُمػم ومٞمجايا صٝمر يمػمشماٟماضمرا )زوج اسمٜمتف(

رؾمت ىمقات ر يل قمغم ؾمقاطمؾ اجلزيرة، ومل دمد أي ُم٘ماوُمة؛ ألن 

ُمع إطمدى اعمامًمؽ اعمجاورة ًمف  يمػمشماٟماضمرا يمان ذم هذه األصمٜماء ُمِمٖمقاًل سمحرسمف

ذم اجلٜمقب، ًمذا ومٙمان ُمـ اعمتقىمع أن حيّمؾ ر يل قمغم االٟمتّمار اًمسٝمؾ 

اًمذي وقمده ىمقسمَلي، ًمٙمـ رسقمان ُما طمارصشمف ُمٙمائد ومٞمجايا اًمذي يمان 

ـمٛمقطًما ؿمديد اًمدهاء، وم٠مرؾمؾ رؾماًمة إمم ر يل يٕمرض ومٞمٝما االؾمتسَلم 

، ودقمؿ قمرضف هبدايا ُمـ ُم٘ماسمؾ ُمساقمدشمف ذم طمرسمف ضد أقمدائف اعمجاوريـ

اًمبخقر واًمٕمٓمقر وىمرون اًمٙمريمدن واًمٕماج، وواومؼ ر يل قمغم هذا اًمٕمرض، 

وسمدأت ىمقات اعمٖمقل ذم زطمٗمٝما قمغم هذه اعمٜماـمؼ، وأصبحت حتت ؾمٞمٓمرة 

ر يل، ومل يتبؼ ؾمقى االطمتٗمال سماًمٜمٍم وىمبقل اؾمتسَلم ومٞمجايا اًمذي 

ت ىمٞمادة ضاسمٓملم ـماًمب ر يل سم٢مرؾمال ُمقيمب يمبػم ُمـ اجلٜمقد واًم٘مادة حت

ُمـ يمبار اًم٘مادة إمم قماصٛمتف، ويٙمقن هذا اعمقيمب همػم ُمسٚمح وحمٛمؾ سماهلدايا 

يمام هق ُمتٕمارف قمٚمٞمف، وذم اًمٓمريؼ ىمام رضمال ومٞمجايا سم٘متؾ ُمـ ذم اعمقيمب، 

واٟم٘مٚمبقا قمغم اعمٖمقل، ومام يمان ُمـ ر يل إال أن الذ سماًمٗمرار سمٛمـ شمب٘مك ُمـ 

                                                           

 .609ضمقن ُمان: اعمرضمع اًمساسمؼ، ص  (00)

(72) Hrebert Franke and Denis Twitchett: op. cit.6, p. 487. 
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 .(06) ـمقل ؾماطمؾ ضماوةىمقاشمف سمٕمد أن اؿمتبٙمت ُمع ضمٜمقد ومٞمجايا قمغم

وهٙمذا، ومبٕمد أن اقمت٘مد اعمٖمقل أهنؿ ُمستٕمدون ًمتسٚمٞمؿ اطمتٗمازم وىمع 

اًم٘مقاد اعمٖمقل ذم ذك يمٛملم، وىمتؾ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ، وأضمؼمت اًم٘مقات اعمتب٘مٞمة 

قمغم االٟمسحاب ُمـ اجلزيرة سمِمٙمؾ ُمٝملم، واهلرب سمحًرا إمم اًمّملم، وسمذًمؽ 

ًمٞمة ذم ُمِمٙمَلت ُماًمٞمة يمؼمى ومِمٚمت هذه احلٛمٚمة أيًْما، وشمسببت شمٙمٚمٗمتٝما اًمٕما

 .(01)ذم األؿمٝمر األظمػمة ُمـ قمٝمد ىمقسمَلي

وظمَلصة اًم٘مقل، وم٘مد ومِمؾ ىمقسمَلي ذم شمٙمٞمٞمػ االؾمؽماشمٞمجٞمات اعمٖمقًمٞمة 

اًمٜماضمحة ذم اًمؼم سماًمِمٙمؾ ٟمٗمسف ذم اًمبحر، ومٚمؿ شمٜمجح اًمت٘مٜمٞمات اًم٘مديٛمة اًمتل 

اؾمتخدُمٝما ضمد ىمقسمَلي ضمٜمٙمٞمز ظمان ذم محَلشمف اًمٕمسٙمرية قمغم األرض 

ىمقسمَلي اًمبحرية، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن ىمقسمَلي ؾمٕمك إمم حتقيؾ  سمحٛمَلت

اًمّملم اعمٖمقًمٞمة إمم ىمقة حمٞمٓمٞمة، وضمٕمؾ اعمٖمقل يٕمتٛمدون ٟمققًما ضمديًدا ُمـ 

اًم٘مقى اًمٕمسٙمرية يٕمتٛمد قمغم ىمقة األؾمٓمقل واجلٞمقش اًمبحرية يمثػًما، وًمٙمـ 

قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٘مد وضٕمت هزائؿ ىمقسمَلي اًمبحرية ظماصة ذم اًمٞماسمان 

طمًدا ًمتقؾمٕمات اإلُمؼماـمقرية اعمٖمقًمٞمة اًمتل مل شمٙمـ ًمتٛمتد قمؼم اًمبحار وضماوما 

 .(05)ًمٜمحق أسمٕمد ُمـ يمقريا وسمٕمض اجلزر اًمّمٖمػمة اًم٘مريبة ُمـ ؾمقاطمؾ اًمّملم

  

                                                           

 .600، 609ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، ص  (06)

)74) Jack Weather Ford: Genghis Khan, p. 212. 

(75) Jack Weather Ford: Ibid, p. 213, 214. 

 وعمزيد ُمـ اًمتٗماصٞمؾ اٟمٔمر:

Stephen Turnbll: Genghis Khan & The Mongol Conquests, P. 85. 
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 اعمّمادر واعمراضمع

 :اعمّمادر -واًل أ

 اعمّمادر اًمٕمرسمٞمة: -0

  اهلجري/اًمٕماذ اعمٞمَلدي.سمزرك سمـ ؿمٝمريار: سمزرك سمـ ؿمٝمريار، قماش ذم اًم٘مرن اًمراسمع 

 م.0222قمجائب اهلٜمد، حت٘مٞمؼ: قمبد اهلل حمٛمد احلبٌم، اعمجٛمع اًمث٘ماذم، أسمق فمبل،  -

  م(.0600هـ/ 006اسمـ سمٓمقـمة: حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمٚمقا  اًمٓمٜمجل، )ت 

 م.0668حتٗمة اًمٜمٔمار، اعمٙمتبة اًمتجارية اًمٙمؼمى، اًم٘ماهرة،  -

 م(.0001هـ/ 502 اًمدُمِم٘مل: أسمق اًمٗمْمؾ ضمٕمٗمر سمـ قمكم اًمدُمِم٘مل، )ت 

 اإلؿمارة إمم حماؾمـ اًمتجارة، دار االحتاد اًمٕمريب ًمٚمٓمباقمة، اًم٘ماهرة، د.ت. -

 .ؾمٚمٞمامن اًمتاضمر: قماش ذم اًمٜمّمػ األول ُمـ اًم٘مرن اًمثاًمث اهلجري/ اًمتاؾمع اعمٞمَلدي 

أظمبار اًمّملم واهلٜمد، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِماروين، اًمدار اعمٍمية اًمٚمبٜماٟمٞمة، اًم٘ماهرة، ط  -

 م.0222، 0

 .اًم٘مرُماين: أمحد سمـ يقؾمػ سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل 

 ًمبٜمان، )د.ت(. –أظمبار اًمدول وآصمار األول، قمامل اًمٙمتب، سمػموت  -

  م(0080هـ / 989اًم٘مزويٜمل: زيمريا سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًم٘مزويٜمل )ت 

 م.0668سمػموت،   -آصمار اًمبَلد وأظمبار اًمٕمباد، دار صادر -

  م(0601هـ / 005ُماريمق سمقًمق: ُماريمق ٟمٞم٘مقًمق سمقًمق )ت 

رطمَلت ُماريمق سمقًمق، شمرمجة: قمبد اًمٕمزيز ضماويد، اهلٞمئة اعمٍمية اًمٕماُمة ًمٚمٙمتاب،  -

 م.0665، 0اًم٘ماهرة، ط

  م(650هـ / 619اعمسٕمقدي: أسمق احلسـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم اعمسٕمقدي )ت 

 م.0680ًمبٜمان،  –ُمروج اًمذهب: حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ، دار اعمٕمرومة، سمػموت  -

  :هـ/ 688ق قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر اًمبٜماء اًمِماُمل اعم٘مدد )ت ؿمٛمس اًمديـ أسماعم٘مدد

 م(.668

 م.0629أطمسـ اًمت٘ماؾمٞمؿ ذم ُمٕمرومة االىماًمٞمؿ، ًمٞمدن،  -

 اعمّمادر اًمٗمارؾمٞمة: -0

  م(0608هـ/ 008رؿمٞمد اًمديـ اهلٛمذاين: هق رؿمٞمد اًمديـ ومْمؾ اهلل اهلٛمذاين، )ت 

دار اًمٜمٝمْمة ضماُمع اًمتقاريخ )شماريخ  ظمٚمٗماء ضمٜمٙمٞمز ظمان(، شمرمجة وم١ماد اًمّمٞماد،   -

 ًمبٜمان.  -اًمٕمرسمٞمة، سمػموت
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 :اعمراضمع  -صماٟمٞمًا

 اعمراضمع اًمٕمرسمٞمة واعمٕمرسمة: -0

  ضمقن ُمان: يمقسمَلي ظمان، شمرمجة: أمحد ًمٓمٗمل، دار اًمٙمتب اًمقـمٜمٞمة، هٞمئة أسمق فمبل

 م.0206، 0اإلُمارات اًمٕمرسمٞمة اعمتحدة، ط -ًمٚمسٞماطمة واًمث٘ماومة، أسمق فمبل

 قمبد اًمٕمزيز رومٕمت، ُمٙمتبة هنْمة  ؾمقٟمٞما. ي. هاو: ذم ـمٚمب اًمتقاسمؾ، شمرمجة: حمٛمد

 م.0650ُمٍم، اًم٘ماهرة، 

 .حمٛمقد ؿمايمر: اىمتّماديات اًمٕمامل اإلؾمَلُمل، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، د.ت 

 األـماًمس: -0

   إسمراهٞمؿ طمٚمٛمل اًمٖمقري، أـمٚمس اًمٕمامل، اعم١مؾمسة اًمٕمٚمٛمٞمة ًمٚمقؾمائؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞمة، دار

 م.0200، 6ًمبٜمان، ط  –اًمنمق اًمٕمريب ًمٚمٓمباقمة، سمػموت 

  م.0666اًمٕمامل اًمٙمبػم، ُمٙمتبة اًمّمٖمار، سمػموت، ًمبٜمان، ش. سمدران: اـمٚمس 

  0طمسلم ُم١مٟمس: أـمٚمس اًمتاريخ اإلؾمَلُمل، اًمزهراء ًمإلقمَلم اًمٕمريب، اًم٘ماهرة، ط ،

 م.0680

 اعمراضمع اًمّمٞمٜمٞمة: -6

  حمٛمقد يقؾمػ زم هقايـ: اًمِمخّمٞمات اإلؾمَلُمٞمة اًمبارزة ذم اًمّملم، شمرمجة: حمٛمقد

 م.0666، 0اًمّملم، ط –يقؾمػ زم هقايـ، دار اًمٜمنم سماًمٚمٖمات األضمٜمبٞمة، سمٙملم 

 اعمراضمع األضمٜمبٞمة: -1

 Morris Rossabi: Kublai Khan, His Life and Times, University of 

California press, Los Angeles, 1989. 

 Jack Weather Ford: Genghis Khan, Three Rivers Press, New 

York, 2004. 

 Stephen Turnbll: Genghis Khan & The Mongol Conquests, 

Osprey, Grest 

 W.scott Morton: Japan is History and Culture, New York, 1970. 

 دوائر اعمٕمارف األضمٜمبٞمة:   -5

 Herbert Franek and Denis Twitchett: The Cambridge History 

of China, Cambridge university press,2008, vol.6. 

 اًمرؾمائؾ اًمٕمٚمٛمٞمة: -9
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