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 الممخص:

الريغ األعطع متدع مغ السعمػمات التأريخية التي يسكغ لمباحثيغ  في عالع قػبالي خاف
الخػض في غسارىا, كالزاؿ ما كتب عشو كعغ تاريخ الريغ عمى عيجه, ال يختقي إلى فيس 

 تخاث ىحا الخاف العطيع.

كىحه الجراسة, كىي امتجاد لجراسات أخخى قسشا بيا عغ تاريخ قػبالي خاف كالسغػؿ في 
زيخ الججلي لقػبالي خاف ىػ أحسج البانكتي الحي أثار اىتسامي نطخًا ألصػلو الريغ, تختز بالػ 

العخبية كلسكانتو التي حازىا عشج قػبالي خاف, كالحي لع يشل مغ الباحثيغ سػى اإلشارة لو 
بسعمػمات ىشا أك ىشاؾ, جاءت في سياؽ عاـ في دراستيع عغ تاريخ السغػؿ, كربسا الدبب يعػد 

ت كعجـ كضػح الخؤيا عشو, كتعجد السدسيات لو كلمذخريات ذات العالقة بو, إلى تشاقس الخكايا
كاختالؼ مػاقف اىع مؤرخيغ معاصخيغ لو مسغ تشاكال أحجاثو كىسا ماركػ بػلػ الستػفى سشة 

ـ الحي كاف شاىج عياف غيخ حيادي أرخ لو, كمؤرخ السغػؿ رشيج الجيغ اليسحاني 5227ق/ 927
كالحي يعتج بآرائو, كبقجر السدؤكلية الػاقعة عميشا حاكلشا اف نكػف  ـ:525ىػ/ :95الستػفى سشة 

حيادييغ في ندج خيػط األحجاث كالسػاقف كمقاربة السعمػمات كتحميميا بالصخيقة التي ال تخل 
بتاريخ كمكانة البانكتي, كمحاكلة تفكيظ الخكايات الستشاقزة عشو ككضعيا في سياقيا العاـ, مع 

الخكايات التأريخية التي تشاكلت ىحه الذخرية أكجت عمى أّف قػبالي خاف اإلشارة إلى أف كل 
كاف قج مشح البانكتي الدمصة السصمقة في إدارة بالد الريغ ألكثخ مغ عقجيغ مغ الدمغ حتى 

 ـ.52:2ىػ/ 8:6مقتمو عمى إثخ مؤامخة دبخت ضجه سشة 

 ة , الريغ.السغػؿ , البانكتي , قػبالي خاف , الػزار الكممات المفتاحية: 
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Minister Ahmed Pankti and his political and administrative 

role in the Maghul Empire during Kublai Khan's reign 658-680 AH / 

1260-1282 AD 

Asst. Prof. Raghad Abdul Karim Ahmed 

College of Arts / University of Mosul 
Abstract: 

In the great world of Kublai Khan of China, there is a wealth of 

historical information that researchers can delve into, and what was 

written about him and about the history of China during his reign still 

does not rise to the legacy of the legacy of this great khan. 
publishing house, publishing house, publishing house, publishing 

house, publishing house, publishing house, publishing house, publishing 

house, publishing house, publishing house, publishing house, publishing 

house, publishing house, or The publishing house, publishing house, 

publishing house, publishing house, or other information on the subject of 

history, the beginning of responding to questions and narrations and 

explaining the vision about it, the multiplicity of names for him and the 

relevant personalities, and the different positions of his contemporary 

historians who dealt with his events Marco Polo, And a non-partisan 

eyewitness who chronicled him, and the Mughal historian Rashid al-Din 

al-Hamadhani, who died in 718 AH / 1318 AD, tries to be impartial in 

weaving threads of events and situations, approaching and analyzing 

information in a way that does not prejudice the history of the punkti, and 

an attempt to dismantle the contradictory narrations and put them in their 

general context, with reference to Referring to the absolute power shot in 

the country of China for more than two decades, even two decades, until 

his death as a result of a plot by Dr. Bara against him in the year 680 AH 

/ 1282 AD. 
Keywords: Maghul, Punkti, Kublai Khan, Ministry, China. 
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 قدمة:الم

ـ, عشجما تسكغ جشكيد 5257ىػ/ 856يعػد تاريخ بجاية الحكع السغػلي لمريغ إلى سشة 
خاف مغ إحتالؿ الجدء الذسالي مغ الريغ بسا فييا العاصسة بكيغ, كاسقاط حكع اسخة الكيغ 

. كقج تػالى عمى حكسيا عجد مغ الػالة كاف آخخىع قػبالي بغ تػلػي بغ جشكيد خاف الحي (5)فييا
ىحا في  .(2)ـ5286ىػ/ :87يذغل ىحا السشرب حتى تع اعالف نفدو خانًا أعطع سشة  استسخ

الػقت الحي كاف أخيو األصغخ اريق بػكا قج أعمغ ىػ اآلخخ نفدو خانًا أعطع المبخاشػرية 
كانتيت نتيجتيا بتشازؿ اريق بػكا عغ العخش,  ,(2)السغػؿ فكانت الحخب األىمية بيغ األخػيغ 

. كىكحا (6) 5286ىػ/ 882ة قػبالي بػصفو خانًا أعطع لمسغػؿ, كذلظ سشة كاالعتخاؼ بدمص
انفخد قػبالي بسشرب الخاف األعطع, ليشرخؼ خالؿ الدشػات العذخيغ األكلى مغ حكسو في 
تجييد كقيادة العجيج مغ الحسالت الكبخى عمى الريغ الجشػبية التي كانت تحكع مغ قبل ساللة 

ة مغ احتالليا, كتػحيج الريغ تحت حكسو متخحًا مغ بكيغ الدػنج, حتى تسكغ في الشياي
 .(7)عاصسة المبخاشػرية السغػؿ 

اعتسج قػبالي خاف في إدارة حكسو لبالد الريغ سػاءًا في مجة حكسو كاليًا ليحه البالد أك 
خانًا أعطع المبخاشػرية السغػؿ عمى الكثيخ مغ السػضفيغ السدمسيغ كيتقّجـ ىؤالء شخرية ججلية 

 ,(8)أصػؿ عخبية اسسو أحسج البانكتي, كيصمق عميو بالغة الريشية اسع ))أىاما(( ك))أتذسظ(( مغ
كالريشيػف ككسا ىػ معخكؼ عشيع كانػا يتعسجكف عمى تدسية الذخريات األجشبية ذات السقاـ 
العالي في الجكلة بسدسيات صيشية بجاًل مغ أسسائيع األصمية, كييجفػف مغ كراء ذلظ إلى شسذ 

قة جحكر ىؤالء, كلغخض اإليحاء لألخخيغ بأف ىؤالء ما ىع إال شخريات صيشية, ىحا إذا حكي
كانت تمظ الذخريات قج قجمت خجمات جميمة لبالدىع, كفي العادة السدسيات ألمثاؿ ىؤالء 
تحسل دالالت راقية, كالعكذ صحيح إذا كانت تمظ الذخريات غيخ مخغػب فييا فالسدسيات 

الحـ كالتحقيخ, كعمى العسػـ اف الريشييغ تأريخيًا كانػا مشغمقيغ عمى  عشج ذلظ تحسل دالالت
األجانب, كيححركف التعامل معيع كحتى التجار األجانب, كاف مجاؿ حخكتيع في مجف تجارية 

 محجدة كمقيجي الحخكة.
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كبخرػص الػزيخ أحسج البانكتي, فإف مغ تشاكؿ سيختو مغ غيخ السؤرخيغ السدمسيغ ىػ 
كالحي أشار متعسجًا عمى ما يبجك إلى اسسو الريشي أتذسظ دكف اسسو الحكيقي مع  ماركػ بػلػ,

التأكيج عمى اصػلو العخبية في كتابو رحالت ماركػ بػلػ, ككاف لو مػقف عشو فيو الكثيخ مغ 
التحامل كصفات الحـ, كحتى الستخجع ليحا الكتاب كاسسو كليع مارسجف كالحي تخجسو مغ االيصالية 

يدية, كصف الػزيخ أحسج بالسشحخؼ جاء ذلظ في تعميقات الستخجع الحي يبجك انو كاف إلى اإلنكم
 .(9)متأثخًا بآراء ماركػ بػلػ بجاًل مغ اف يكػف في تخجستو حياديًا 

كلغخض بياف أىسية ما كتبو ماركػ بػلػ عغ ىحا الػزيخ, البج َأف نذيخ إلى مكانة ماركػ 
عمى زمغ قػبالي خاف؛ لسا ليحه السعمػمات مغ أىسية في بػلػ في األحجاث التي شيجتيا الريغ 

 ىحه الجراسة التي كاف ماركػ بػلػ شاىج عياف فييا.

ىػ/ 896ـ كفي سشة 5276ىػ/ 872كلج ماركػ بػلػ في مجيشة البشجقية اإليصالية سشة 
ـ كقج حزي بسقابمة قػبالي 5297ىػ/ 892ـ شج الخحاؿ نحػ الريغ التي كصميا سشة 5292
ي العاصسة بكيغ, كناؿ مشو التكخيع, كشابت لو اإلقامة حتى انو انجمج في العسل مع خاف ف

األسخة السغػلية الحاكسة, كتعمع لغة السغػؿ كتفيع شبيعة عاداتيع كتقاليجىع, فقّخبو قػبالي مغ 
بالشو, كاسشج اليو بعس الػضائف, كسا كمفو في الكياـ بعجة مياـ بػصفو مبعػثًا مغ الخاف لعجة 

قاشعات إدارية صيشية, كسا صاحب الخاف في بعس جػالتو في البالد. كفي حخكبو, كىػ بحلظ م
 .(:)كاف شاىج عياف عمى أحجاث الريغ شيمة تػاججه فييا كالتي استغخقت سبعة عذخ عامًا 

كلكغ ما يؤخح عمى ماركػ بػلػ انو كاف متعربًا لسديحيتو مطيخًا ألحكاـ فييا الكثيخ مغ 
عبارات الدػء كالكخالية لكل ما ىػ مدمع, كليحا جاءت احكامو عمى الذخريات التي عسمت في 
اإلدارة السغػلية لحكػمة قػبالي خاف مغ السدمسيغ بكثيخ مغ اإلساءة كاألكصاؼ البحيئة كصيغ 

كمجفػعًا كحلظ مغ أبشاء ممتو مغ  ,(;)يخ, مشصمقًا في ذلظ مغ ركئية كشدية تخبى عمييا التحق
السديحييغ الحيغ كانػا يتخددكف عمى بالط قػبالي خاف كالحيغ كانػا ال يقمػف عشو تعربًا ضج 
السدمسيغ. كليحا كجب أخح الححر في كل ما كاف قج دكنو مغ معمػمات, كمحاكلة مقارنة ذلظ 

كسا اف السعمػمات التي دكنيا في كتابو ىحا, جاء مات اف تػفخت في مرادر أخخى, بالسعمػ 
, مع مالحطة اف الكثيخ مغ األسساء (56)ـ 7;52ىػ/ 6;8تجكيشيا بعج عػدتو إلى البشجقية سشة 
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التي أشار الييا ضسغ احجاث ىحه السجة كانت محخفة بعس الذيء عغ مدسياتيا الحكيكية 
كثيخ مشيا صيغ مبالغة أك تعطيسًا اك إلراؽ تيع غيخ مدّػغة, ىحا ما كاحجاثيا تزسشت في ال

 سشذيخ اليو بجقة.

كفي الػقت نفدو كاف ىشاؾ مؤرٌخ آخخ ىػ رشيج الجيغ اليسحاني الحي يرشف ضسغ 
خانة مؤرخي دكلة السغػؿ كالحي استعسل اسع الػزيخ الحكيقي ))أحسج بانكتي(( دكف اف يذيخ 

, كربسا لع يذخ إلى االسع الريشي؛ النو كاف عمى (55)مدسى آخخ  إلى اسسو الريشي اك أي
دراية بأف االسع الريشي كاف يحسل داللة فييا إساءة لمػزيخ أحسج. كعمى اية حاؿ فإف اليسحاني 
قّجـ لشا معمػمات قيسة عغ ىحا الػزيخ بسا يتعمق بسكانتو عشج قػبالي خاف كتفخده بالحكع كالتآمخ 

ىػ اآلخخ يػرد لشا عغ ىحا الػزيخ معمػمات مختبكة, عمى الخغع مغ أنو كاف عميو كمقتمو, كلكغ 
معاصخًا ليحا الػزيخ, لكشو لع يكغ شاىج عياف, فسعمػـ اف رشيج الجيغ عسل كزيخًا في دكلة السغػؿ 

, (52)ـ :525ىػ/ :95االيمخانية في العاصسة تبخيد الػاقعة في إقميع أذربيجاف حتى مقتمو سشة 
غ احسج البانكتي ال يتشاسب مع مكانة ىحا الػزيخ في حكػمة قػبالي خاف, كربسا كاف كما دكنو ع

نقز السعمػمات لبعج السدافة بيغ كال العاصستيغ بكيغ كتبخيد, فزاًل عغ اف حكػمة الريغ 
عمى عيج قػبالي كانت قج انذغمت في شؤكنيا الجاخمية, كلع تعج احجاثيا تدتخعي اىتساـ مسالظ 

 .(52)خى كمؤرخييا السغػؿ األخ

كعمى الخغع مغ كجػد ارباؾ في معمػمات ىحيغ السرجريغ المحيغ يعجاف مشفخديغ بالكثيخ 
مغ السعمػمات عغ احجاث ىحا السػضػع, مع إشارات قميمة كردت عشج السؤرخ أبػ سميساف في 

اني, كمع كتابو تاريخ البانكتي كخػانجميخ في كتابو دستػر الػزراء كمرجر معمػماتيسا ىػ اليسح
 ذلظ فإف ىحيغ السرجريغ ساعجنا في تغصية السػضػع بالذكل الحي ضيخ عميو.

فسغ ىػ أحسج البانكتي؟ ككيف تدمق السشاصب؟ كتبػء أعالىا في الحكع ليفػضو قػبالي 
 خاف إدارة حكػمة الريغ برالحيات مصمقة, كىحا ما سشفرل الحجيث عشو كفق العشاكيغ اآلتية:

 .د كتدمق السشاصبأكاًل: مخحمة الرعػ 
 ثانيًا: مخحمة االستئثار بالدمصة.

 ثالثًا: مخحمة التصخؼ بالدمصة كتدايج أعجاد السشاىزيغ لو.
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 رابعًا: مقتمو كتجاعيات ذلظ.

 أواًل: مرحمة الصعود وتدمق المناصب:

يشتدب أحسج البانكتي إلػى مجيشػة بانكػت الػاقعػة عمػى ضػفة نيػخ سػيحػف اليسشػى مػغ بػالد 
. ىػحه السجيشػة التػي كػاف جشكيػد خػاف اثشػاء حسمتػو عمػى الجكلػة الخػارزميػة التػي (56)ما كراء الشيخ 

كانت تحكع ىحه البالد قج اجتاحتيا جيػش السغػؿ, كاكقعػا بدكانيا القتل كاألسخ كالتخخيػب كذلػظ 
, ككػػػاف مػػػغ خصػػػع السغػػػػؿ عشػػػج احػػػتالليع السػػػجف اف يفػػػخزكا األسػػػخى (57)ـ ;525ىػػػػ/ 859شة سػػػ

بحدب مػا يعخفػنػو, كمػغ ال فائػجة مشػو كػاف امػا يقتػل أك يتػخؾ, كالذػباب مػشيع يدػتخجمػىع كػجركع 
بذػػخية فػػي مقجمػػة جيػشػػيع كالشدػػاء القػػادرات عمػػى العسػػل يدػػتخجمغ كجػػػاري لألسػػخ السغػليػػة, أمػػا 

كالسذػػػتغمػف فػػػي اإلدارة, فكػػػانػا يعدلػػػػف كيخسػػػمػف إلػػػى العاصػػػسة قخاقػػػػـر اك إلػػػى  أصػػػحاب السيػػػغ
. كعمػػى مػػا يبػػجك اف كالػػجة أحسػػج, كانػػت مػػع شفميػػا أحسػػج قػػج انتقتيػػا إحػػجى (58)الػاليػػات ليفػػاد مػػشيع 

نداء األسخة الجشكيدخانية لتعسل فػي خػجمتيا, كلتشتقػل بعػج ذلػظ لتكػػف ضػسغ خجمػة تذػابي زكجػة 
كبحكع اف احسػج كػاف مػع كالجتػو فػي العسػل, تعػخؼ قػػبالي عمػى مػىبتػو فقخبػو اليػو  قػبالي خاف.

كأعجػب بذخرػيتو, كأخػح يخافقػػو فػي ميػاديغ العسػػل كالدياسػة, ككػاف حيثسػا يػػؤمخ بعسػل مػا يحدػػغ 
, فػػإزدادت ثقػػة قػػػبالي بػػو, فشػػاؿ بػػحلظ الحطػػػة لجيػػو, كأخػػحت ميامػػو تػػدداد, حتػػى إذا مػػا (59)األداء 

كمػػػػف أحسػػػػج  (:5)ـ 5286ىػػػػػ/ :87فدػػػػو خانػػػػًا أعطػػػػع المبخاشػريػػػػة السغػػػػػؿ سػػػػشة أعمػػػػغ قػػػػػبالي ن
بسدػؤكلية تمبيػػة احتياجػػات الػبالط كمذػػتخياتو كنجػػح فػػي ذلػظ,, كلػػع يؤخػػح عميػػو مػا يؤشػػخ عمػػى أيػػة 

, عشػػج ذلػظ أثبػػت مػىبتػػو, فخفػع قػػػبالي مػػغ مكانتػو ليختػػاره كأحػػج مدتذػاريو فػػي أمانػػة (;5)مخالفػة 
جمػػػذ ىػػػػ مػػػغ يخسػػػع سياسػػػة الػػػبالد, كيكػػػػف فػػػي العػػػادة مؤلفػػػًا مػػػغ كبػػػار مجمػػػذ الػػػبالط, كىػػػحا الس

 .(26)السدتذاريغ الحيغ يعتسج عمييع قػبالي خاف في إدارة البالد 

 ثانيًا: مرحمة االستئثار بالدمطة وانجازاتو وتنامي المعارضة ضده:

غزب  إف ىحا الرعػد ألحسج في ىحه الػضائف التي تحتل مكانة عالية في الجكلة اثارت
, كالحيغ كانػا شجيجي التسدظ (25)الكثيخ مغ الريشييغ مسغ كانػا يعسمػف في بالط قػبالي خاف 

بالشطاـ القائع عمى أساس التجرج الػضيفي كالحي ال يتأتى في العادة إال بعج التجرب كقزاء 
ع سشػات في الخجمة ككدب السيارات, كىحا ما لع يسخ بو أحسج في السشاصب التي تقمجىا, كم
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ذلظ فإف قػبالي خاف لع يأخح بشريحة ىؤالء في تقييج صالحياتو ال بل مشح أحسج كضيفة ثانية 
الحي يذخؼ عمى  (22)يو مدؤكلية رئاسة الجيػاف الكبيخإلى جانب كضيفتو في األمانة بأف أسشج ال

مياـ األعساؿ الحكػمية لمجكلة كتعييغ الشػاب كالحكاـ عمى السقاشعات كالػاليات كالسجف, كما 
األميخ االلسعي أك كبيخ  يتبعيع مغ مػضفيغ, كمشحو لقب ))شػفشجاف(( كيعشي الػزيخ األعطع أك

ة في حكػمة , كجسيعيا تعصي لو صفة الخئاسة عمى جسيع أصحاب الختب اإلداري(22)األمخاء
قػبالي خاف, ال بل تعصيو ضسغ مفيػمشا الحاضخ لمدمصة صفة رئيذ الػزراء الحي تقع عميو 
مدؤكلية إدارة شؤكف البالد, في حيغ كاف يصمق عمى صفة الػزيخ مسغ كاف يعسل تحت سمصتو 
لقب جيشكدانظ, ككاف في العادة ىشاؾ أربعة كزراء مسغ يحسمػف لقب جيشكدانظ كل كاحج مشيع 

شػ فشجاف أي  مدؤكؿ عغ جانب محجد مغ اعساؿ الجيػاف كيكػف ىؤالء مدؤكليغ مباشخة اماـ
أحسج, كال سمصة عمى احسج في إدارة الجيػاف الكبيخ اك كسا اسسيشاىا  (26)اماـ الػزيخ األعطع

بخئاسة الػزراء سػى سمصة قػبالي خاف, ككاف الخاف عمى العسػـ ال يتجخل في عسل الػزيخ 
اه مصمق الرالحيات في حكع البالد حتى غجا كأنو الحاكع األكحج لمريغ إلى درجة أحسج كأعص

انو جعل ارتباط كل السخاتب العدكخية بسا فييا قائج الجير بو يتمقى التعميسات مشو, كسا جعل 
 .(27)الُكتاب جسيعًا تحت ادارتو, كتتبعو دكاكيغ الجكلة كافو في الػاليات جسيعًا 

ػ إلى عطسة الرالحيات التي حازىا أحسج البانكتي ))أتذسظ(( بقػلو كقج أشار ماركػ بػل
))اف العخبي أتذسظ ))أحسج(( الخجل الساكخ الحي فاؽ نفػذه عشج الخاف األعطع نفػذ األعزاء 
اآلخخيغ, كبمغ مغ إفتشاف مػاله بو اف سسح لو باالنغساس في كل تخع لمقػاعج كاألصػؿ ... 

حتى الضصخه إلى مشحو اذنو كثقتو في أي شيء خيل لو, كمشحو كتسكغ َأف يفتغ لب جاللتو, 
الترخؼ في جسيع األمػر شبقًا إلرادتو التعدفية الخاصة, ييب الحكػمات كالػضائف العامة, 
كيرجر األحكاـ عمى الجسيع, كعشجما يحذ مياًل إلى التزحية باي رجل, فسا كاف عميو اال اف 

 .(28)ـ.((عجيعمع الخاف ليأمخ بو عمى الفػر لي

بيحه الرالحيات السصمقة كاف الػزيخ أحسج البانكتي يحكع الريغ فمع يكغ ىشاؾ أحج 
ككاف يشطخ اليو عمى انو يحكع البالد بإرادة الخاف  (29)))يجخؤ عمى معارضة إرادة أتذسظ((

األعطع فيػ سيج الحكع, كىحا الخأي اخترخه مؤرخ السغػؿ اليسحاني بقػلو ))كاف حل األمػر 
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. يتػلى رأس الجكاكيغ كالخدائغ (:2)ا في يجه ... كقبس بيجه عمى أزمة األمػر في البالد(( كعقجى
كعمى القرخ االمبخاشػري في العاصسة بكيغ, كيتػلى كحلظ مياـ الخاف األعطع في حاؿ غيابو 

 .(;2)عغ العاصسة 

انيا  كيزخب لشا اليسحاني مثاًل عمى شجة تأثيخ الػزيخ أحسج عمى سيجه قػبالي خاف في
كصمت إلى حج اف الخاف كاف يتخاجع عغ تشفيح بعس األكامخ التي يرّخح بيا إذا شمب مشو 
الػزيخ أحسج ذلظ, كمغ األمثمة عمى ذلظ قػلو اف السديحييغ كانػا في عيج قػبالي خاف شجيجي 
التعرب ضج السدمسيغ, كقرج رىع مغ زعاماتيع الخاف كقالػا لو: ))انو تػجج آية في القخآف 

ػؿ: ))اقتمػا السذخكيغ كافة((, فاستجعى الخاف مجفػعًا بجافع الغزب أحج عمساء السدمسيغ تق
كاسسو بياء الجيغ البيائي فقاؿ لو ))إذا كاف هللا قج قاؿ: اقتمػا الكفار, فمساذا ال تقتمػنيع؟(( حدب 

ى ذلظ.(( ما كرد في قخآنكع, اجاب بياء الجيغ ))اف الػقت لع يحغ بعج, كليدت لشا القجرة عم
فغزب قػبالي أشج الغزب, كقاؿ: ))كلكغ الباري مكششي مغ ذلظ(( ثع امخ عمى الفػر بقتل 
 بياء الجيغ, كلكغ مشعو مغ تشفيح ذلظ األمخ الػزيخ أحسج البانكتي الحي كاف حاضخًا في

, فكاف ىحا السشع ال يفدخ اال عمى مجى قػة تأثيخ أحسج عمى قػبالي خاف حتى ىشاؾ (26)السجمذ
غ كاف يعتقج َأّف قػبالي خاف ال يعارض ألحسج أي رأي حتى لػ كاف ذلظ يمقى معارضة مغ م

, كمغ كاف يشذج أي مشرب فسا عميو إال (25)السقخبيغ لمخاف, كفي الشياية ال يدخي اال رأي احسج
أف يقرج الػزيخ أحسج الحي كاف لو األمخ لػحجه في التعييشات الحكػمية كاليو أمخ السػافقة أك 

 .(22)لخفس ا

تحجث ماركػ بػلػ بجافع الكخه كالزغيشة, كبريغة السبالغة السقيتة عغ الػزيخ أحسج بأمػر 
ال يسكغ ترجيقيا مغ ذلظ قػلو ))اف اية انثى حدشاء تربح غخضًا لذيػاتو لع يكغ مفخ مغ اف 

كارتكبػا اعسااًل يتحايل عمى اقتشاصيا كاخزاعيا لخغباتو ... كاف أكالده انذأكا عالقات زنا أثيسة, 
كثيخة أخخى فزيعة كمحخمة.(( كسا اتيسو بالفداد كجسع ثخكة عطيسة مغ الساؿ الحي كاف 
يتقاضاه كخشػة مغ شالبي الػضائف الحيغ كاف لداـ عمييع أف يقجمػا لو ىجايا فاخخة لقاء 

 , كىحه االتيامات لع نَخ ليا سشجًا في مرادر أخخى.(22)تعييشيع
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ماركػ بػلػ السذكػؾ في مرجاقيتيا, كاف ال بج لشا أف نذيخ إلى أىع كبعيجًا عغ تقييسات 
أعساؿ الػزيخ احسج البانكتي اإلصالحية في حكبة تخأسو حكػمة الريغ كالتي حجدىا اليسحاني 

فعمى مدتػى الشقل العاـ, فإنو حدغ الصخؽ كمّج القشػات كبشى  (26)بخسدة كعذخيغ سشة 
الذساؿ كالجشػب كلدج احتياجات الكثافة الدكانية العالية في  األساشيل لشقل الغالؿ كالسؤف بيغ

العاصسة بكيغ, كأسذ مكاتب لمشقل في كل كالية كحرخ أعساليا بسػضفيغ أكفاء كي يسشع الفداد 
كالتالعب بأسعار الشقل, كسا انو اتخح العجيج مغ اإلجخاءات لزبع األمغ كمشع العامة مغ 

مغ السرانع الحكػمية التي تعتسج عمى أعساؿ الريخ النتاج  , كاقاـ العجيج(27)امتالؾ الدالح 
السرشػعات الحجيجية التي تخجـ عسميات الدراعة, كالتي كانت تعصى لمفالحيغ لديادة االحتياشي 
مغ الغالؿ, كعدز ميدانية خديشة الجكلة بفخض ضخائب عمى تجار الفزة, كغخامات مالية عمى 

ائظ الحىب, كشجد عمى أىسية جػدة صشاعة االقسذة كخصع مغ يشتج مػاد رديئة, أك مغ يغر سب
لرشع أقسذة غيخ قابمة لالحتخاؽ مغ مادة االسبدت, كسا حدغ شخائق استغالؿ مشاجع الفزة, 
كتحديغ امجادات الحبػب لقػات الجير, كنطع سجالت الزخائب كأكجج ليا قاعجة ضخيبية سميسة 

الزخيبة كحجد مقجارىا, ككصل الخقع السثبت مغ خالؿ تثبيت أسساء كل مغ كاف تدتحق عميو 
ـ, كعمى السدتػى 5292ىػ/ 896إلى ما يقارب مغ اثشيغ مميػف مغ دافعي الزخائب سشة 

اإلداري فإنو دمج الكثيخ مغ الجكاكيغ في مؤسدة كاحجة لغخض تقميز الشفقات, كتدييل القجرة 
ر الحي كاف قج ُكِمَف في حخكب عمى التحكع في القخارات, كسا نجح الػزيخ أحسج في رفج الجي

الديصخة عمى جشػب الريغ كالتبت بكثيخ مغ السػارد التي كاف بحاجة ليا, كسا انو كاف كراء 
استبجاؿ العسمة الػرقية التي كانت تدتخجميا اسخة الدػنج في الريغ الجشػبية بعسمة اليػاف التي 

كىػ بحلظ يكػف قج كحج العسمة كاف قج أقخىا قػبالي خاف بشاًء عمى نريحة الػزيخ أحسج, 
 .(28)الريشية بعج اف كاف التعامل يجخي بعسمتيغ مغ قبل 

اف ىحه السشجدات التي قاـ بيا الػزيخ احسج البانكتي كالتي جاءت في معطسيا لخجمة 
الصبقة الحاكسة السغػلية كتعديد سمصتيا في الريغ, لع تخَؽ إلى الثشاء مغ السجتسع الريشي 
الحي كاف يشطخ إلى قػبالي خاف ككزيخه أحسج البانكتي ما ىع إال غخباء عغ البالد كمحتمػف ليا, 

ما أكجه ماركػ بػلػ بقػلو ))كيشبغي اف يفيع اف الخاف األعطع نطخا ألنو لع يحرل عمى كىحا 
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الديادة في كاثي ))الريغ(( باي حق قانػني, كانو سمع جسيع الخئاسات لمتتار كالسدمسيغ كغيخىع 
مغ األجانب, مسغ يجيشػف بالػالء كاالنتساء ألسختو كقرخه, كنتيجة ليحا امتألت قمػب الدكاف 

 .(29)فة بالكخالية لحكػمتو.(( كال يحكخكف شيئًا عغ فزائمو كمشجداتو كا

كالػاقع اف الػزيخ احسج عمى الخغع مغ إنجازاتو الكبيخة عمى مدتػى البالد فإنو غالى في 
التفخد في اإلدارة كالحكع, كجعل مغ نفدو )دكتاتػرًا( دكف اف يمقى اعتخاض مغ قػبالي خاف, مغ 

غ القػانيغ لرالحو, كقمز صالحيات الػزراء العامميغ في الجكلة كجعل ذلظ أنو غيخ الكثيخ م
حجكد عسميع ال يخخج عغ نصاؽ تػجيياتو, كدمج السجالذ االستذارية بسجمذ كاحج يعسل تحت 
سمصتو, كسا انو كاف يشدؿ رتبة كل مغ يعارضو أك يعدلو, كأسشج ألبشائو الخسدة كعذخيغ أعمى 

 .(:2)السشاصب في الجكلة 

ى الخغع مغ تػالي الذكاكي كاتيامو بالتقريخ كالقرػر مغ بعس الذخريات كعم
السغػلية الحيغ كانػا يخفعػنيا إلى قػبالي خاف, لكغ تمظ الذكاكي لع تكغ تمقى اذاف صاغية مغ 
قبل الخاف, ككانت تجج شخيقيا إلى اإلىساؿ, ال بل احيانًا كاف قػبالي خاف يعشف مغ يعتخض 

ج الحي استسخ في أداء ميامو كػزيخ أعطع كاضيفت لو صالحيات أكثخ عمى عسل الػزيخ أحس
عشجما أصجر قػبالي خاف مخسػمًا بإناشة جسيع مياـ إدارة الذؤكف الدياسية لمبالد بذخز ىحا 
الػزيخ عمى خالؼ رأي بعس األمخاء مغ العائمة الحاكسة, كبخر مشحو ىحه الرالحيات بالقػؿ 

ة في اإلدارة كأنو ال يخصئ كسا انو يحدغ األداء في العالقات اف الػزيخ أحسج لو لسدة سحخي
الدياسية مع الجكؿ, كىكحا يكػف الػزيخ أحسج الحاكع الفعمي لمريغ مدتسجًا قػتو السصمقة مغ 
الخاف األعطع قػبالي, ال بل إف أحج الزباط كاف قج كتب في محكخاتو باف الػزيخ احسج قج 

و في الريغ, كآخخ أشار اف انفخاد احسج في حكع الريغ أسذ امبخاشػرية خاصة بو كبعائمت
 .(;2)راجع إلى انو قج عسل سحخًا لمخاف جعمو يدتدمع إلرادتو 

ىحه الرالحيات أثارت كخالية جيع كيع ابغ قػبالي خاف لو كحجث ذات مخة أف تذاجخ 
يو, كلسا جيع مع الػزيخ احسج عمى مدألة ما كفييا لكع جيع الػزيخ عمى كجيو, كأحجث خجش ف

سأؿ قػبالي خاف الػزيخ عغ ))ماذا حجث لػجيظ؟ فأجابو ركمشي الحراف, فكاف جيع كيع 
كمع ذلظ فإف جيع لع يتسكغ الحج  (66)حاضخًا فإغتاض, كقاؿ أتدتحي اف تقػؿ ضخبشي جيع؟(( 
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مغ نفػذ أحسج حتى أنو فذل في انقاذ ضابع كاف معجبًا بو مغ حبل السذشقة, بعج اف أمخ 
 .(65)حسج بإعجامو الػزيخ أ

كاف الػزيخ أحسج شجيج التحدذ مغ أية شخرية يختفع مقاميا عشج قػبالي خاف, كالسيسا 
إذا كانت تمظ الذخرية تحػز عمى مشرب قج يذكل مرجر تيجيج لو, ككاف مغ ضسغ ىؤالء 
شخرية صيشية كانت قج شغمت مشرب مخمػؽ لجى حاكع كالية مشدي التابعة لحكع اسخة الدػنج 

مبخاشػرية الريغ الجشػبية, كاسسو كاك كالحي انقمب عمى اسخة الدػنج الحاكسة كمكغ في ا
ـ, فكافئو قػبالي كشسمو بعصفو كمشحو 5292ىػ/ 895الجير السغػلي مغ احتالؿ مشدي سشة 

مشرب في الجيػاف الكبيخ, كقجـ كاك خجمات جميمة لمجكلة كلسجة تدع سشػات, كعشجما ارتفع 
زيخ احسج الحي ما أف عمع بسكائجه, حتى ذىب إلى قػبالي خاف كأحزخ معو نجسو, شخع يكيج لمػ 

شبقًا أسػد فيو أنػاع مختمفة مغ المؤلؤ, كالقى في الصبق أماـ الخاف خشجخًا, كغصاه بقساش كاف 
انو عشجما قجـ إلى  –كمذيخ لشفدو  –يمف بو رقبتو فدالو الخاف ))ما ىحا كما معشاه؟ فأجابو 

كانت لحيتو سػداء مثل ىحا الصبق, كاآلف صارت بيزاء كيحا المؤلؤ, لكغ كاك الحزخة قبل ىحا 
يخيج اف يجعل لحيتي حسخاء بيحا الخشجخ(( ثع عخض عمى قػبالي مكائج كاك, كأحزخ الذيػد 
فامخ الخاف عمى الفػر بالقاء الكبس عمى كاك كاعجامو, فمسا سسع كاك باألمخ ىخب عمى الفػر 

 .(62)فى ىشاؾ إلى مقاشعة مشدي كاخت

كسا اضسخ أحسج حقجًا دفيشًا لمقائج العدكخي باياف الحي ناؿ شعبية كبيخة بيغ أقخانو مغ 
األمخاء كالعدكخ لشجاحاتو الباىخة التي حققيا في الشرخ عمى عداكخ الدػنج في جشػب الريغ, 
كجخى استكباؿ مييب لباياف في العاصسة بكيغ, كمشحو الخاف لقب فشجاف أي كزيخ, كقج ضل 

يغ كزيخًا إلى اف تسكغ أحسج اف يػشي بو كيعدلو مغ مشربو ىحا, كسا عدؿ أحج كبار لسجة عام
 .(62)قادة الحخس االمبخاشػري ألنو أتيع أحسج بالفداد 

شغ الػزيخ أحسج في أكاخخ عيجه بالػزارة حسمة تصييخ لكل مغ يذظ في كالئو لو, 
ككزعيع عمى مختمف الػاليات (( عشرخ مغ اصجقائو كاقخبائو 966كاستبجليع بسا يقارب مغ ))

(( مشرٍب حكػميٍّ 266ليكػنػا عيشًا لو كيشفحكا ما يأمخكا بو, كسا استحجث ما يقارب مغ ))
خررو ألقخب السػاليغ لو, كىكحا يكػف الػزيخ أحسج قج كضع مرجات قػية ألية محاكلة قج 
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أي مشافذ سخعاف يقـػ بيا أشخاص قج يشافدػه عمى الدمصة, ككمسا شعخ بػجػد خصخ عميو مغ 
ما يكيل لو التيسة كيخديو قتياًل, كسا فعل بالزابع زكي بيغ الحي كاف قج قجـ خجمات جميمة 
لمجكلة أثشاء اشتخاكو بالحسمة العدكخية ضج الدػنج في جشػب الريغ, فارتفع مقامو عشج الخاف, 

أحزخ مغ شيج فسا كاف مغ أحسج إال كأف اتيسو بدخقة الغالؿ كصشع أختاـ عدكخية مديفة, ك 
. كسا أنو كاف كراء ارساؿ كبيخ السدتذاريغ (66)عميو, فكاف ذلظ كفياًل بتشفيح حكع اإلعجاـ بو 

ىانتػـ مع ابغ قػبالي خاف السدسى نػمػ خاف عمى رأس فخقة عدكخية لقسع تسخد حاكع 
عامًا التخكدتاف الغخبية كايجك خاف, حيث كقعا في اسخ كايجك كبكيا في األسخ لسجة اثشى عذخ 

حتى تع اعادتيسا بتػسع مغ مشكػ تيسػر خاف مغػؿ القفجاؽ ))القبيمة الحىبية(( الػاقعة جشػب 
 .(67)ركسيا ككانت عػدتيسا بعج كفاة الػزيخ أحسج

 ثالثًا: مقتمو وتداعيات ذلك:

كاذا كاف الػزيخ أحسج قج تحدب لسؤامخات رجاالت الجكلة الكبار كتسكغ مشيع, كلكغ  
خصخًا كاف يالحقو مغ خارج الدمصة كتسثل ذلظ بفئات كثيخة مغ الذعب الريشي تشاسى أف ىشاؾ 

الحي كاف شجيج الكخه لو كعمى حج زعسيع انو كاف كراء مزاعفة الزخائب لسا يقخب ثالثة 
الف  76;أضعاؼ, فكاف مقجار ما مقخر مغ ضخيبة عمى مقاشعة سانذي جشػب الريغ مثاًل 

ة نقجية(, كسا انو كاف كراء شبع كسيات كبيخة مغ العسمة يػاف )عسم 2,966,666رفعيا إلى 
الػرقية, دكف اف يكػف ىشاؾ رصيج كاؼ لزساف قيستيا, فأدى ذلظ إلى انخفاض قيستيا كثيخًا 

, كحكيقة اف بعس ىحه التيع, يجب اف ال تشدب اليو كانسا (68)فالحق بحلظ ضخرًا كبيخًا بالدكاف 
ت مػارد الريغ خجمة لحسالتو العدكخية داخل الريغ لقسع إلى سياسة قػبالي خاف التي استشدف

 . (69)التسخدات كخارجيا لمتػسع 

كقج استثسخ مجسػعة مغ الريشييغ حالة الكخه ىحه كالتي لع يتحدب ليا الػزيخ أحسج, 
كتسكشػا اف يشفحكا إلى الجير عشجما كاجو قػبالي خاف مذكمة حجكث نقز كبيخ في أعجاد أفخاد 

تو العدكخية الكبخى عمى جشػب الريغ كالتي استغخقت عذخكف عاـ فاضصخ جيذو في حسال
إلى عقج اتفاؽ مع الدجشاء الريشييغ تزسغ مقابل اشالؽ سخاحيع الخجمة في الجير لسجة 
معمػمة, كىكحا زج اآلالؼ مشيع في حخكبو في الجشػب الغخاض التػسع اك لقسع حخكات التسخد 
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ف مغ بيغ ىؤالء الريشييغ مغ يشدق العالقة بيشيع كبيغ قادة , كنطخًا لمحاجة الف يكػ (:6)ضجه 
السغػؿ فإنتخب مغ ىؤالء افخاد تػلػا مدؤكلية قيادتيع تحت سمصة السغػؿ, ككاحج مغ ىؤالء تخقى 
في السخاتب ليرل إلى مختبة قائج لفخقة عدكخية يبمغ تعجادىا عذخة االؼ مقاتل, كالحي حاز 

, الحي كاف مذبعًا بالكخالية كالحقج الجفيغ عمى (;6)))فانغ زك(( عمى ثقة السغػؿ كاسسو فاف كػ 
الػزيخ أحسج البانكتي, كنطخًا لحكائو السفخط كقػة شخريتو, فقج تسّكغ مغ تشفيح خصة جيشسية 
الغتياؿ أحسج بالتعاكف مع مجسػعة مغ اتباعو الريشييغ الحيغ لع يكغ حقجىع أقل مغ زعيسيع 

, كالحيغ كانػا يسقتػف حكػمة قػبالي خاف كيذعخكف بأنيا حكػمة جائخة تعاممت مع أبشاء (76)
 .(75)قػميع كانيع مجخد عبيج 

كالػاقع اف سياسة السغػؿ العامة تجاه كل الذعػب التي احتمتيا كانت تقـػ عمى أساس 
ي خاف حيث االضصياد العخقي, كالتي شبقيا جشكيد خاف بعج احتاللو لمريغ كاعتسجىا قػبال

 قدع السجتسع في الريغ إلى ثالث فئات:

 الفئة األكلى: ىع السغػؿ أصحاب الدمصة كاالمتيازات.
الفئة الثانية: مداعجييع مغ آسيا الػسصى كايخاف كالحيغ كاف يدتخجميع السغػؿ في الػضائف 

 ذات السدؤكلية.
كاالجتساعي  الفئة الثالثة: شعب الريغ الحي كاف يتحسل عبء االضصياد الدياسي

 .(72)كاالقترادي 

كأرى انو مغ السفيج أف أسجل بعس األمثمة عمى مقجار االضصياد كالحيف الحي كقع 
 عمى الريشييغ مغ ذلظ:

إذا حجث أف قاـ أحج السغػؿ بزخب أحج الريشييغ, فمع يكغ مغ حق السعتجى عميو األخح  -5
 بالثأر لشفدو, أك السصالبة بتعػيس.

 ارسة أية رياضة قج تشسي قجراتيع القتالية.محطػر عمى الريشييغ مس -2

تخريز رجل أمغ يكػف مدؤكاًل عغ مخاقبة عذخة اسخ صيشية لالبالغ عغ اية تحخكات  -2
 سياسية ضج الشطاـ.
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إلداـ كل أسخة بالراؽ قائسة بعجد افخاد األسخة تػضع عمى الباب الخئيذ لمسدكغ كإجخاء  -6
 أمشي.

 كالتجػاؿ كالدفخ لياًل.حطخ كافة االجتساعات كالتجارة  -7

 عجـ الدساح ألي صيشي بامتالؾ سالح أك ترشيعو. -8

 .(72)مغ حق الجكلة تدخيخ الريشييغ في أعساؿ الدخخة كبحدب الحاجة ليع  -9
كقج صاحب ىحا االضصياد كسائل قيخ أخخى مشيا استيالء الكثيخ مغ امخاء السغػؿ عمى 

ى مخاعي لسػاشييع, فتحػلت بسخكر الػقت االراضي الرالحة لمدراعة مغ الفالحيغ كحػلػىا إل
 .(76)إلى أراضي بػر كسا استحػذكا عمى التجارة, كليتخكػا في الشياية الذعب يتزػركف جػعًا 

اف ىحه الدياسة التي ال يسكغ تدػيغيا كىي في الػاقع ذاتو التي استخجميا الريشيػف 
ى بالدىع في شساؿ غخب الريغ ضج مػاششييع مغ ابشاء االيغػر السدمسيغ, عشجما استحػذكا عم

 كالحقػىا بجكلتيع في عرخنا الحاضخ, كىكحا تكػف سياسة السحتل ىي نفديا قجيسًا كحجيثًا.

استثسخ فاف كػ حالة الغمياف الذعبي, كانزع اليو أكثخ مغ ستة االؼ مغ العامة كرجاؿ 
ىػ/ 8:6يع سشة الجيغ كرفعػا راية العرياف عمى الحكػمة مدتغميغ تػجو قػبالي خاف في رب

, (77)ـ إلى مجيشة زانادك لمتشده فييا خالؿ ىحه الفرل بعيجًا عغ ضػضاء العاصسة بكيغ 52:2
, فتدممػا إلى (78)كفي الػقت نفدو كاف ابشو جيع كيع ىػ اآلخخ في جػلة استجساـ خارج بكيغ 

العاصسة بكيغ ضسغ مخصع مدبق مع متعاكنيغ معيع في الجاخل, كعشجما خخج الييع الػزيخ 
أحسج البانكتي ))أتذسظ(( عمى رأس قػة لقسعيع, انقس عميو أحجىع, فأرداه قتياًل, كليقتل في 

يع كقتل الػقت ذاتو قائج حخكة التسخد فاف كػ أما باقي السذتخكيغ في التآمخ فقج تع مالحقت
 .(79)معطسيع 

كصل خبخ مقتل أحسج البانكتي إلى قػبالي خاف الحي حدف كثيخًا, كأمخ باجتثاث مغ 
تبقى مسغ شارؾ في ىحه الحخكة كالستعاكنيغ معيع, كأكفج العطساء ككبار القادة كاألمخاء ليذاركػا 

ي بتكاليف العداء في مخاسيع الجفغ كالعداء الحي أقيع لو في مطيخ اجالؿ بالغ, كقج تكفل قػبال
 .(:7)التي بمغت أربعة االؼ كيذ مغ الشقج, كىػ مبمغ كبيخ ججًا لع يعيج لسثمو مغ قبل 



 ن عود قىبالٍ خانالىزير امحد البانكيت ودوره الصًاشٌ واالدارٍ يف امرباطىرية املغىل إبا

 م1262-1280هـ/ 856-860

 أ.م.د. رغد عبدالكريم أمحد                                                                                            

 

   م(2022حسيران  – 32العدد ) ةلة دراشا  ااريخًةجم 
107 

 

107 

أحجث مقتل البانكتي صجمة كبيخة لمسدمسيغ؛ نطخًا لكػنو يسثل الحرغ الحريغ ليع 
ػا , كبغيابو اشتج عػد السديحييغ الحيغ حخض(;7)كالجفاع عشيع ضج أية تجاكزات كانت تقع عمييع 

قػبالي خاف ضجىع كتدعع ىؤالء شخرية مديحية متعربة اسسو عيدى كسشجي الحي تسكغ مغ 
تدمق السشاصب حتى أصبح مغ السقخبيغ لمخاف, كقج كصف اليسحاني ىحا الذخز بالذخيخ 
الفاسج الديء الصبع, كالحي أكغخ قمب الخاف بكخالية السدمسيغ, كتسكغ اف يشتدع مشو مخسػمًا 

مسيغ مغ ذبح السػاشي عمى الصخيقة اإلسالمية, كإنسا يذقػف صجكرىا كاكتافيا يقزي بسشع السد
جخيًا عمى عادة السغػؿ كيقتل كل مغ يحبح غشسًا في مشدلو, كأخح السديحيػف يبتدكف أمػاؿ 
السدمسيغ كيفتخكف عمييع جدافا, كسا مشع عيدى كسشجى السدمسيغ ختاف ابشائيع, كسا اكقع بالكثيخ 

 .(86)غ كاالدارييغ حتى اضصخ اكثخ السدمسيغ إلى مغادرة الريغ مغ عمساء الجي

كلع تكغ عائمة البانكتي بعيجة عغ ىحه السرائب التي ألست بالسدمسيغ في الريغ إذ إف 
ىؤالء الستعربيغ كمعيع ماركػ بػلػ الحي ىػ اآلخخ عمى ما يبجك أدى دكرًا في ىحا التحخيس 

الػزيخ أحسج البانكتي كبالسدمسيغ الحي كصفيع بأنيع  كأضيخ الكثيخ مغ عالمات التذفي بسقتل
, عشجما أشاركا (82), ىؤالء كميع أداركا مؤامخة كبخى تسكشػا فييا مغ اإليقاع بيحه العائمة(85)اشخار 

إلى قػبالي خاف بأف ىشاؾ جػىخة كبيخة الحجع كاف قج استقجميا تاجخاف ليقجماىا لمخاف ليخصع 
ا الػزيخ أحسج البانكتي, فأمخ الخاف عمى الفػر بتفتير بيت بيا تاجو, كلكغ استحػذ عميي

البانكتي, كليججكا عشج زكجتو ايشجػ خاتػف جػىخة كبيخة, فأمخ عمى الفػر بسرادرتيا, كليخاشب 
قػبالي ىحيغ التاجخيغ قائاًل ))ما جداء العبج الحي يختكب مثل ىحه الخيانة؟(( فأجابا ))يشبغي 

كاف ميتًا, فإنو يجب إخخاجو مغ القبخ, كالتسثيل بجثتو ليعتبخ بيا قتمو إذا كاف حيًا, كإذا 
 .(82)اآلخخكف.(( 

كىكحا تسكغ ىؤالء مغ اإليقاع بيحه العائمة التي خجمت الريغ كاألسخة السغػلية الحاكسة 
ألكثخ مغ عقجيغ مغ الدمغ, كلكغ ىحا ىػ شأف خانات السغػؿ الحيغ قمسا كاف ىشاؾ كزيخ لع 

ع لسثل ما تعخضت عائمة أحسج البانكتي, كلع يكغ قخار قػبالي بالتسثيل بجثة ىحا تتعخض عائالتي
الػزيخ كالتشكيل بعائمتو استثشاًء إذ أمخ الخاف بإخخاج جثة البانكتي مغ قبخه, ثع ربصػا حباًل في 
رجمو كصمبػه عمى السذشقة, كبعجىا شخحػه أرضًا كساقػا العجالت عمى رأسو, ككحلظ قتمػا 
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كصادركا أمػالو كمستمكاتو, كسمخػا جمج ابشيو حدغ كاألميخ حديغ, بعج أف عحبػىسا زكجتو, 
 .(86)عحابًا ال يصاؽ كنكمػا ببكية أفخاد عائمتيسا 

كبيحه الصخيقة أُغِمق ممٌف كاف األكثخ مأسػية في تاريخ حكػمة قػبالي خاف, ككانت لو 
ػف مغ تدييخ تجارتيع لمريغ تخػفًا مغ نتائج سمبية عمى اقتراد البالد إذ امتشع التجار السدمس

أف تصاليع عسميات االضصياد التي كقعت عمى أبشاء ممتيع, كسا أف ))التجار السدمسيغ جسيعيع 
قج ندحػا عشيا(( كقج تزاءلت السػارد كثيخًا كحخمت خديشة الجكلة مغ الزخائب التي كانت 

قتراد البالد كبياف اسبابو عمى ُتدَتحرل مغ تجارة ىؤالء, كعشجما عخض أمخ ىحا التجىػر ال
قػبالي خاف مغ قبل مدتذاريو فكاف الحل بإصجار مخسػـٍ, بإعادة الحقػؽ لمسدمسيغ, كالدساح 
ليع بحخية التجيغ, كالحبح عمى الصخيقة اإلسالمية, كحساية التجار السدمسيغ كالجالية السدمسة 

بيحا القخار نفح السدمسػف مخة أخخى , ك (87)كعجـ التعخض ليع بأي أذى كنفح السخسػـ عمى الفػر 
إلى مخاكد القخار في حكػمة قػبالي خاف, تجريجيًا ككاف مشيع العجيج مغ الػزراء كالستشفحيغ في 
الجكلة, كبتأثيخ أحجىع السجعػ أحسج باياف الحي تقمج مشرب الػزارة في أكاخخ عيج قػبالي خاف 

 (88)ـ 2;52ىػ/ 2;8و الحي تػفي سشة ككاف كراء جمػس تيسػر بغ قػبالي خاف عمى عخش أبي
كبتأثيخه الذخري تسكغ أف يشتدع مغ تيسػر خاف قخار إصجره بسخسػـ ))إف الجيغ اإلسالمي ىػ 
الجيغ الحق الخالز((, فكغ لحلظ تأثيخه الكبيخ في نذخ اإلسالـ كحخية العقيجة كتدايج دكر 

 ختسشا ىحه الجراسة., كبيحا الجكر نكػف قج (89)السدمسيغ في الحياة العامة 
 

 ىوامش البحث

شبػلخ, بيختػلج: السغػؿ في التاريخ, تخجسة يػسف شمب الذاـ, مشذػرات دار شمذ لمجراسات كالتخجسة  (5)
, 5, ـ7ىػ, ج:522. صفا, ذبيح هللا: تاريخ ادبيات در ايخاف, تيخاف, 22-22ـ, ص;:;5كالشذخ, 

 .7ص

Bosworth, Ctifford Edmund: The Islamic Dynasties, Edinburghat, 1971, p,141. 

Spuler, Bertold: Die Golden Horde Die Mongol in Rubland, Wiespaden, 1965, 

p, 616. 

ـ, 76;5ابغ العبخي, غخيغػريػس السمصي: تاريخ الجكؿ الدخياني, مشذػرات مجمة السذخؽ المبشانية,  (2)
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التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف(( نقمو إلى العخبية, . اليسحاني, رشيج الجيغ فزل هللا: جامع ;52ص
.  ;26, 259ـ, ص2:;5فؤاد عبج السعصي الرياد, دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ, بيخكت, 

 .528, ص2652الشجار, رغج عبج الكخيع: امبخاشػرية السغػؿ, دار غيجاء, عساف, 

فة التػاريخ كاألنداب السعخكؼ بتاريخ البانكتي, تخجسة البشاكتي, أبػ سميساف: ركضة أكلى االلباب في معخ  (2)
 .:62ـ, ص2669محسػد عبج الكخيع عمي, مشذػرات السخكد القػمي لمتخجسة, القاىخة 

Boyle, John Andrew: The Mongol World Empire, London, 1977, p,341-372 . 

Favre: Larussta Etla Turaaie, Pariss, p,41. 

 .666. البشاكتي: تاريخ البانكتي, ص :25ـ, ص8:;5يخ الدماف, دار السذخؽ, بيخكت, ابغ العبخي: تار  (6)

اليغ, جػرج: عرخ السغػؿ, تخجسة, تغخيج الغزباف, مشذػرات ىيئة أبػ ضبي لمدياحة كالثقافة, أبػ ضبي,  (7)
 .552ـ, ص2652

الييئة السرخية العامة بػلػ, ماركػ: رحالت ماركػ بػلػ, تخجسو إلى العخبية, عبجالعديد تػفيق جاكيج,  (8)
كال تػجج في السرادر الستػفخة لجيشا كالتي اشمعشا  .576( مغ ص5, كىامر )569ـ, ص99;5لمكتاب, 

عمييا أية إشارة عغ أصػؿ أحسج البانكتي سػى ما ذكخه ماركػ بػلػ بأف أحسج البانكتي ىػ مغ أصل 
 .569عخبي عغ ذلظ يشطخ: رحالت ماركػ بػلػ, ص

 .576( مغ ص5اليامر رقع ) 569ػ, صرحالت ماركػ بػل (9)

 مغ السقجمة لمكتاب. 8عغ ىحه التفاصيل يشطخ: بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (:)

عغ ىحه األكصاؼ كمػاقفو الدمبية تجاه نطختو عغ السدمسيغ, يشطخ تفاصيميا في كتابو رحالت ماركػ  (;)
 .276-:26بػلػ, ص

 .8بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (56)

  .6;2, 52خ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحاني: جامع التػاري (55)

عغ مقتل الػزيخ رشيج الجيغ يشطخ: التفاصيل, خػانجميخ, غياث الجيغ: دستػر الػزراء, تخجسة, حخبي أميغ  (52)
 .299ـ, ص6:;5حديغ, مشذػرات الييئة السرخية العامة لمكتاب, القاىخة, 

يشطخ: بياني, شيخيغ: السغػؿ التخكيبية الجيشية عغ إنكفاء الريغ كمسالظ السغػؿ األخخى بذؤكنيع الجاخمية  (52)
 .526ـ, ص2652كالدياسية, تخجسو عغ الفارسية سيف عمي, السخكد األكاديسي لألبحاث, بيخكت, 

لدتخنج, كي:بمجاف الخالفة الذخقية, نقمو إلى العخبية بذيخ فخنديذ, ككػركيذ عػاد, مصبعة الخابصة  (56)
اف العجيج مغ الكبائل العخبية مشح زمغ الفتح العخبي قج  كمعخكؼ تأريخياً  .727ـ, ص76;5بغجاد, 
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 استػششت ىحه البالد كانجمجت مع اىميا, كأخح ابشائيا يعخفػف بأسساء السجف التي استػششػىا.

الجػيشي, عصا ممظ: تاريخ فاتح العالع جيانكذاي, نقمو عغ الفارسية دمحم التػنجي, دار السالح لمصباعة  (57)
. فيسي, عبجالدالـ عبجالعديد: تاريخ الجكلة السغػلية في ايخاف, دار  569, ص5ـ, ج7:;5كالشذخ, 

 .86ـ, ص5:;5السعارؼ, القاىخة, 

ىػخاـ, ىيمجا: تاريخ الريغ مشح ما قبل التاريخ حتى القخف العذخيغ, تخجسة اشخؼ دمحم كيالني, السذخكع  (58)
 .226ـ, ص2662القػمي لمتخجسة, القاىخة, 

ظ السغػؿ, الحي أعاد بشاء الريغ, تخجسة احسج لصفي, مشذػرات ىيئة أبػ ماف, جػف: كػبالي خاف مم (59)
 .262, ص2652ضبي لمدياحة كالثقافة, أبػ ضبي, 

 .:62البشاكتي: تاريخ البشاكتي, ص (:5)

 .2:6اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (;5)

ماف: كػبالي خاف ممظ السغػؿ, .  2:6اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (26)
 .:26, 262ص

 .226خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص (25)

 ,Wood, Frances: Ded marco Go to China, London.  569بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (22)

Secker, Warburg, 1995, p, 108. 
 .2:6اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (22)

 .298التػاريخ  ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحاني: جامع  (26)

. اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((,  ;56-569بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (27)
 .226. خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص 2:6, 298ص

 .:56-569رحالت ماركػ بػلػ, ص (28)

 .:56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (29)

 .226. يشطخ كحلظ خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص2:6ء جشكيد خاف((, صجامع التػاريخ ))تاريخ خمفا (:2)

 .2:6اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (;2)

 .6;2جامع التػاريخ )تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (26)

 .226خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص (25)
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 .;56-:56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (22)

 .:56رحالت ماركػ بػلػ, ص (22)

 .2:9يسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صال (26)

. اليغ: عرخ السغػؿ, 268. ماف: كػبالي خاف ممظ السغػؿ, ص267ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (27)
 .552ص

 . 267. ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص 267-266ماف: كػبالي ممظ السغػؿ, ص (28)

Saunders, J. J: The history of the Mongol conquests, London, 1971, p,124 . 

Prawdin, Michael: The Mongol Empire, London, 1960, p, 332. 

. كعغ ىحا السػقف يشطخ كحلظ شبػلخ, 576( مغ ص9كىامر ) ;56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (29)
بختػلج: العالع اإلسالمي في العرخ السغػلي, نقمو إلى العخبية, خالج أسعج عيدى, مشذػرات, دار احداف 

 . 267. ىػخاـ: تخيخ الريغ,  ;2صباعة كالشذخ, صلم

Wood: Did Marco Polo Go to China, p, 109. 

 .  :56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (:2)

Prawdin: The Mongol Empire, p, 332. 

 .:26-267ماف: كػبالي خاف ممظ السغػؿ, ص (;2)

     Prawdin: The Mongol Empire, p,332. 

 .2:6))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص اليسحاني: جامع التػاريخ (66)

(41) Crump, J. I: Chinese Thinese in the Days of Kublai Khan, Tucson, University of 

Arizona Press, 1980, p, 420. 
. خػانجميخ: دستػر الػزراء,  2:9-2:8اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (62)

 .227ص

. ماف, كػبالي خاف ممظ الريغ,  8;2يخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحاني: جامع التػار  (62)
. اليديف, دانييل: تاريخ الريغ, تخجسة يػسف شمب الذاـ, مشذػرات كزارة الثقافة, :26-269ص

 .552ـ, ص2669دمذق, 

 .:26ماف: كػبالي خاف ممظ الريغ, ص (66)

Crump: Chinese in the Days of Kublai Khan, p,420. 

. البانكتي: تاريخ البانكتي,  286-282ني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحا (67)
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. شقػش, دمحم سييل: تاريخ السغػؿ العطاـ كااليمخانييغ, :26. ماف: كػبالي ممظ السغػؿ, ص 626ص
 .579ـ, ص2669دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, بيخكت, 

. ماف:  226ـ, ص6:;5السغػؿ في التاريخ, دار الشيزة العخبية, بيخكت الرياد, فؤاد عبج السعصي:  (68)
كعغ العسمة الػرقية ككيفية صشاعتيا كتجاكليا بيغ التجار يشطخ  :26كػبالي خاف ممظ السغػؿ, ص

 .;56-:56التفاصيل, بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص

لتفاصيل اليسحاني: جامع عغ حخكات التسخد التي كقعت ضجه كحسالت التػسع خارج الريغ يشطخ ا (69)
 .529-525. الشجار: امبخاشػرية السغػؿ, ص 295-282التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص

(48) Prawdin: The Mongol Empire, p, 334. 

 .:56بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (;6)

 .2:9اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (76)

 .:26بػلػ: رحالت ماركػ بػلػ, ص (75)

 .;55. اليديف: تاريخ الريغ,  267ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (72)

 .267ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (72)

 .268ىػخاـ: تاريخ الريغ, ص (76)

 .;26ماف: كػبالي ممظ السغػؿ, ص (77)

. خػانجميخ: دستػر الػزراء, ::2-2:9ريخ خمفاء جشكيد خاف((, صاليسحاني: جامع التػاريخ ))تا (78)
 .228ص

 .;56صبػلػ: رحالت ماركػ بػلػ,  (79)

-228. خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص ::2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (:7)
229. 

 .226خػانجميخ: دستػر الػزراء, ص (;7)

 .;:2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (86)

 .576-;56رحالت ماركػ بػلػ, ص (85)

 .;:2يد خاف((, صاليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشك (82)

 .::2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (82)
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 .;:2-::2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (86)

 .6;2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (87)

 .:;2-7;2اليسحاني: جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف((, ص (88)

لج, سيخ تػماس: الجعػة إلى اإلسالـ, تخجسة حدغ ابخاليع كآخخكف, مشذػرات مكتبة االنجمػ السرخية, أرنػ  (89)
. لػثخكب, ستػدارد: حاضخة العالع اإلسالمي, تخجسة عجاج نػييس, بيخكت  227ـ, ص86;5القاىخة, 
 .222, ص72;5
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 قائمة المصادر والمراجع العربية

 أواًل: المصادر العربية والمعربة

 ((;522ىػ/ 926))ت , أبػ سميسافالبشاكتي -5

, تخجسة محسػد البشاكتيركضة أكلى االلباب في معخفة التػاريخ كاألنداب السعخكؼ بتاريخ 
 .ـ2669عبج الكخيع عمي, مشذػرات السخكد القػمي لمتخجسة, القاىخة 

 ـ((5226ىػ/ 927)) بػلػ, ماركػ -2

عبجالعديد تػفيق جاكيج, الييئة السرخية العامة رحالت ماركػ بػلػ, تخجسو إلى العخبية, 
 .ـ99;5لمكتاب, 

 ـ((52:2ىػ/ 8:5)ت الجػيشي, عصا ممظ -2

تاريخ فاتح العالع جيانكذاي, نقمو عغ الفارسية دمحم التػنجي, دار السالح لمصباعة كالشذخ, 
  .  569, ص5ـ, ج7:;5

 ـ((5727ىػ/ 62;)ت خػانجميخ, غياث الجيغ -6

سة, حخبي أميغ حديغ, مشذػرات الييئة السرخية العامة لمكتاب, القاىخة, دستػر الػزراء, تخج
 .ـ6:;5

 ـ((52:8ىػ/ 8:7))ت ابغ العبخي, غخيغػريػس السمصي -7

 ـ.78;5-ـ76;5تاريخ الجكؿ الدخياني, مشذػرات مجمة السذخؽ المبشانية, 

 ـ8:;5تاريخ الدماف, دار السذخؽ, بيخكت,  -8

 ـ((:525ىػ/ :95))تاليسحاني, رشيج الجيغ فزل هللا  -9

جامع التػاريخ ))تاريخ خمفاء جشكيد خاف(( نقمو إلى العخبية, فؤاد عبج السعصي الرياد, دار 
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