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 املغوؾوة  املغوؾوة ––اؾعالؼات اململوؽوة اؾعالؼات اململوؽوة 

  يف عهد سلطنة اؾناصر حممد اململوؽييف عهد سلطنة اؾناصر حممد اململوؽي  

  خمتار األخبار خمتار األخبارههيف ضوء رواقة بوربس اؾدودار ضمن ؽتابيف ضوء رواقة بوربس اؾدودار ضمن ؽتاب

 زافدة حممد طه املزوري. د.م

 31/12/2009: تارقخ اؾؼبول 11/10/2009: تارقخ اؾتؼدقم

املؼدؿــــة 

 والدراسات التي تناولت عصر السمطان األبحاث من تعدد عمى الرغم
ِبداء من تاريخ سمطنتو حقب الذي شمل حكمو ثالث  الناصر محمد الممموكي

-698)والثانية التي امتدت بين (م1294-1293/ـه694-693) األولى
 أن  إال،(م1340-1309/ـه741-709)الممتدة والثالثة (م1308-1298/ـه708

ما  سمطنتو في الحقب المذكورةىناك العديد من الجوانب التي تتعمق بمعطيات 
.  المزيد من البحث والتمحيصإلى بحاجة لتزا
برز تمك الجوانب أحد أالمغولية -وتمثل دراسة موضوع العالقات الممموكية  

 ةبرز مؤرخي تمك الحقبأحد أالتي يمكن الخوض في تفصيل وقائعيا من خالل 
 ركن الدين بيبرس المنصوري المعروف الدودار، والذي كان يعد من األميروىو 
 الظاىر أمثال سالطين المماليك البحرية مشاىير الدولة الممموكية عاصر أرباب
-1277/ىـ678-676) وابنو الممك السعيد(م1277-1258/ـه676-658)بيبرس
شرف ألوا (م1290-1279/ـه689-678) والمنصور قالوون(م1279
الناصر محمد، وحضر كبرى ، فضال عن (م1293-1290/ـه693-689)خميل

 التي خاضيا المماليك مع المغول والصميبين آنذاك، فضال عن  العسكريةالمعارك
 لثةمشاركتو بحكم توليو نيابة السمطنة بمصر في عيد سمطنة الناصر محمد الثا

                                                 

 جامعة دىوك/  كمية التربية األساسية .
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مختار )باتخاذ قرارات سياسية ىامة، لذلك ُعدت مؤلفاتو عامة ومؤلفو 
 التي تناولت تاريخ تمك  المصادر التاريخيةأىم من عمى الخصوص(األخبار
  طبيعة عنروايات فريدةيقدم بيبرس الدودار  (األخبارمختار )، فمن خاللالحقبة

 الخارجية في عيد السالطين الذين أو الداخمية ؛ سواء السياسيةاألوضاع
 الضوء عمى بعض فيو يسمطعاصرىم، السيما في عيد سمطنة الناصر محمد، 

المغولية في عيد - عن طبيعة العالقات الممموكية نقابالجوانب التي تكشف ال
، فضال عن المراسالت التي جرت بين السمطان الناصر محمد األخيرسمطنة 

. ومحمود غازان حاكم المغول االيمخانات قبيل خوض معركة مرج الصفر
في كونو يستعرض جوانَب مفصمة عن سيرة "األخبارمختار "ىمية أتكمن و     
 وتدرجو في مناصب الدولة منذ بداية دخولو الديار - بيبرس الدودار-مؤلفو حياة

، ومن ىذا المنطمق (م1312/ـه712)المصرية وحتى اعتقالو في قمعة الكرك عام 
مصدرًا موثوقًا لممعمومات لمن جاء بعده من مؤرخي  (األخبارمختار )يعد كتاب

.         العصر الممموكي
: اؾتعرقف باملؤؾف

 ىا مؤلفلقدرة من حيث األىمية وذلك تبعا لتاريخيةتتباين المصادر ا     
حد الشخصيات المعاصرة أ كان المؤلف إذ السيما ؛حضوره في سياق األحداثو

 الخطائي المعروف (1) مثل المؤرخ ركن الدين بيبرس بن عبد اهلل المنصوريلموقائع
 .(2)(م1247/ىـ645) الذي ولد حوالير بيبرس الدوادباسم

                                                 

  .سمى المنصوري نسبة إلى  الممك المنصور سيف الدين قالوون (1)

بالغو لقب يطمق عمى الذي يتولى ميمة تبميغ الرسائل عن السمطان :الدودار (2)  عامة وا 
:  والقصص، وتقديم البريد، ويأخذ الخط عمى عامة المناشير والتواقيع والكتب، ينظراألمور

محمد حسين :تحقيق،األعشى في صناعة اإلنشاالقمقشندي، صبح أبو العباس احمد بن عمي 
 . 10-4/9 (1987بيروت،دار الكتب العممية،)شمس الدين،
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الديار  التاريخ بعد سنوات قميمة من دخولو أبوابيطرق  ر بيبرس الدوادأخذ
مجاىد الدين قايماز (1)ة الطواشيـ، برفق(م1260/  ىـ659) في عام المصرية

 فتى لما يزا صاحب الموصل، وىو  بدر الدين لؤلؤالموصمي خادم الممك الرحيم
الوون ـ سيف الدين قاألمير، ليدخل في خدمة (2)الخامسة عشرة من عمرهيتعَد لم 

قد اشتراه من قايماز الموصمي وألحقو بخدمتو واعده األخير  كان إذ، (3)األلفي
ليكون من كبار مماليكو، فاخذ بيبرس الدودار يتدرج في المراتب في عيد سمطنة 

، (4)أمرائومن جممة  (م1283/ ىـ682)المنصور قالوون حتى أصبح في عام 
، وفي عام (1) مائةأمير، ثم ترقى لمنصب (5) طبمخاناةأمير أصبحوبعدىا بسنة 

                                                 

وجمعو طواشية، وىم الخصيان المذين استخدما في الطباق الممموكية، وفي الحريم :الطواشي (1)
أحمد بن : ينظر. السمطاني وكانت ليم حرمة وافرة وكممة نافذة ويعد شيخيم من أعيان الناس

القاىرة،دار )سعيد عبد الفتاح عاشور،:عمي المقريزي،السموك لمعرفة دول المموك،تحقيق
. 4/219، (1956الكتب،

م،الدار /د)،1عبد الحميد صالح حمدان،ط:بيبرس المنصوري،مختار األخبار، تحقيق (2)
. ، ب(1993المصرية  المبنانية،

 مصر، فاشتراه األمير عالء الدين آق إلى ممموك جاب من بالد القفجاق:قالوون األلفي (3)
 دينار فعرف لذلك بألف أيوب بكر أبوحد مماليك الممك العادل أسنقر الساقي العادلي 

ولما مات األمير عالء الدين انتقل قالوون وعدد من المماليك الى خدمة الممك . بااللفي
عز الدين محمد بن عمي بن : ينظر.  من جممة المماليك البحرية الصالحيةوأصبحالصالح، 

يحيى عبارة، : رة، تحقيقـام والجزيـر مموك الشـيرة في ذكـابراىيم ابن شداد، االعالق الخط
 .   3/2/687، (1978دمشق، )

 .2/59،(1979بيروت،دار العمم لمماليين،)خير الدين الزركمي، األعالم، (4)

 أمراء يأتون بالدرجة الثانية في الترتيب العسكري الممموكي، ونصيب كل منيم في :طبمخاناة (5)
جيش السمطان أربعون فارسا، وقد يزيد إلى سبعين وثمانين وحسب إقطاعو، وليس ألمر 

الطبمخاناه عدد معين، إذ يجوز أن ينقص عددىم بتفريق أمراء الطبمخاناه إلى إمرتي عشرين 
. 4/15القمقشندي، صبح األعشى، : أو أربعة عشرات، ينظر
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 (م1290/ـه690) واستمر في نيابتيا حتى (2)  نيابة الكركتولى (م1286/ ىـ685)
حين طمب من السمطان األشرف خميل إعفاءه من نيابة الكرك وضمو لركابو، 

فوافق السمطان االشرف وعين األمير جمال الدين أقوش األشرفي نائبا عن الكرك 
. (3) بدال عنو
 بيبرس الدودار في أصبح األولىوفي عيد سمطنة الناصر محمد  

 فيما بعد ثم أصبح، (4)األلوف المئتين ومقدمي أمراءمن  (م1293/ـه693)عام
، وجاء في منشور التعين السمطاني عن  في مصر(5)ناظرا عمى ديوان اإلنشاء
 األميريكان المجمس العالي "...نوأ (األخبارمختار )بيبرس الدودار في كتابو 

جمي العالمي العادل العضدي النصيري الذخري الظييري الركني عز أل ااألعالي

                                                                                                                       

 مراتب األمراء في عصر المماليك، ويكون في خدمة صاحبيا مائة ممموك أعمى: أمير مائة (1)
 الحمقة في وقت الحرب، وكان ىؤالء أجناد جندي من ألف مقدم عمى الوقت نفسووىو في 

 كالمقريزي، السمو: ينظر. يشغمون المناصب الرئيسة في البالد ومنيم ينتخب السمطان
1/2/239 . 

ياقوت بن عبد : ينظر.قمعة حصينة في أطراف الشام من نواحي البمقاء قرب الكرك:الكرك (2)
. 3/37، (1978بيروت،دار صادر،)2اهلل الحموي،معجم البمدان ،ط

؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي،النجوم الزاىرة 3/85المقريزي، السموك، (3)
   9/263، (ت/مصر،د)في مموك مصر والقاىرة،

  .(7)ىامش رقم: ينظر. تقدم تعريف أمراء المئة ومقدم ألف (4)
 من المناصب الكتابية العالية في عصر المماليك ويعد الخطوة األولى إلى :ديوان اإلنشا (5)

 وكان رئيس ديوان اإلنشا يسمى كاتب الدست؛ لكتابتو عمى الدست أو الدرج الذي ،الوزارة
وكان عمل صاحب ديوان اإلنشا ميم ويحمف عند توليتو يمينا أمام . بين يدي السمطان

 ويشبو ديوان اإلنشا إلى حد ما وزارة الخارجية في يومنا ،السمطان، ويساعده كتاب عديدون
 األىمية لمنشر ،عمان)النظم اإلسالمية ، إبراىيم يسن الخطيب. :لممزيد ينظر.ىذا

 دولة سالطين المماليك و رسوميم في  نظم، عبد المنعم ماجد؛55،(1989،والتوزيع
 ، النظم اإلسالمية،حسن إبراىيم ؛56(1964، المصريةاالنجمو  مكتبو القاىرة،)مصر،

 .145 (1962القاىرة ) .145
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في العالمين ذخر الغزاة لسان الدولة سفير األمراء  والمسممين، شرف اإلسالم
المممكة عضد المموك والسالطين بيبرس الدودار الممكي المنصوري الناصري، 

 كما  ".بيت ىذا القصيد وواسطة ىذا النضيد ضاعف اهلل نعمتو وسعادتو ىو
:  مكانة بيبرس الدودار ككاتب بقولوإلى المنشور أشار

 إذا بنان ىذه المدايح وتغني بوصف مناقبو الغادي والرايح، إليو أومأوالذي "
ناممو جواد القمم أّن امتطت أ الكتابة فبيده زماميا، وأوماميا إذكرت البالغة فيو 

. (1)" أو الكتابة فبيده زماميافيو بو المجيد
بيبرس الدودار تقمد ذروة مناصبو عندما عينو السمطان الناصر بيد أن 

 في مصر عام السمطنة نيابة منصب الثالثةمحمد في عيد سمطنتو 
 في  غضب عميو نتيجة الوشاية بوأن األخير ما لبث إال أن، (2)(م1311/ىـ711)

كونو كان من بين األمراء الذين مالوا إلى األمير شمس الدين قراسنقر نائب الشام 
، فقبض عميو واعتقمو (3)الذي كان قد تمرد في الشام ضد السمطان الناصر محمد

 . (4)(م1312/  ىـ712)رك عام ـفي الك
 المصادر التاريخية تختمف في تحديد مصير أننالحظ بيذا الصدد و

 األخير بقى في سجنو بالكرك حتى وافتو أن إلىبيبرس الدودار، فيناك من يشير 
 وأفرجمحمد عاد   الناصرأن، وىناك من يذكر (5)(م1324/ ىـ725)المنية عام 
. (6) خمسة سنوات في السجنأمضى أنأي بعد  (م1317/ ىـ717)عنو في عام

                                                 

 . من المقدمةحص مختار األخبار، (1)

عمر عبد السالم :شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذىبي،ذيل تاريخ اإلسالم، تحقيق (2)
 234.،(ت/بيروت،دار الكتاب العربي،د)تدمري،

زاىدة محمد طو المزوري،الصراع : لممزيد حول تمرد قراسنقر عمى الناصر محمد ينظر (3)
عمى السمطة في العصر الممموكي األول في مصر وبالد الشام،رسالة  ماجستير غير 

  .113-2002،111منشورة مقدمة إلى كمية اآلداب جامعة الموصل،

  .9/263؛ ابن تغري بردي،النجوم،3/85المقريزي، السموك، (4)

. 2/59؛ الزركمي، األعالم،9/263ابن تغري بردي،النجوم،ينظر  (5)
 .234 بيبرس المنصوري،مختار،ي؛الذىبي،ذيل تاريخ،ينظر (1)
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 تجمع عمى  تكادبيبرس الدودارالتي تناولت ذكر ن المصادر التاريخية إ
 (م1441/ىـ845ت) وصفو المؤرخ المقريزيفقد في الدولة الممموكية تومكانعمو 
ذلك  (م1469/ـه874ت) ابن تغرى بردي أكد، كما (1)"كان عاقال كثير البر:"بأنو

في حين وصفو ابن . (2)"كان عاقال فاضال معظما:"بقولو انو
ينظم الشعر، ولو  كان عالما فاضال فقييا نحويا،":انو (م1523/ىـ930)إياس

 تفصيال من أكثرفقد كان  (م1678/ـه1089ت) الحنبمي أما، (3)"شعر جيد
 األدبكثير ...كان عاقال وافر الييبة كبير المنزلة:" الدودار أن إلى مشيرا اآلخرين

 كثير الصدقة سرا ؛ والتدريس ولو يد ومعروفباإلفتاء أجيزحنفي المذىب قد 
ويالزم الصالة في الجماعة وغالب نياره في سماع الحديث والبحث في العموم 

، كما يضيف الذىبي (4)"وليمو في القرآن والتيجد مع طالقة الوجو ودوام البشر
 السالطين المماليك حين يمدحو دالدودار عن مكانة بيبرس إلى (م1347/ـه748ت)

المنزلة عند السمطان، وكان السمطان يقوم لو ويأذن لو في  كبير"بأنو كان
 .(5)"الجموس

 :أفموة خمتار األخبار باؾنسبة ؾلمصادر املعاصرة

 باىتمام المؤرخين المحدثين عمى (األخبارمختار )لم يحظ مؤلف بيبرس الدودار     
التحفة )و (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة) مثل كتابيو األخرىغرار مؤلفات الدودار 

وربما يعود ذلك ، والذي تكاد تخمو منو قوائم مصادرىم (المموكية في الدولة التركية
  المدعو الدوداركاتب ديوان إلى ما حدث من التباس بنسبة ىذا الكتاب إلى

القبطي القس الشمس ابن كبر اعتمادا عمى ورود اسمو في مقدمة المؤلف بقولو 

                                                 

 .3/85السموك،: ينظر (2)

 . 9/263النجوم،: ينظر (3)

محمد :بدائع الزىور في وقائع الدىور،تحقيقمحمد بن أحمد بن إياس، : ينظر (4)
.  1/408،(1982القاىرة،)مصطفى،

أبي الفالح عبد الحي بن العماد الحنبمي،شذرات الذىب في أخبار من  :ينظر (5)
 .6/66،(ت/م،دار الفكر،د/د)ذىب،

 .234ذيل تاريخ،:  ينظر (6)
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ىذا مختصر تاريخ المقر الركني بيبرس الدودار تغمده اهلل برحمتو ويسمى :"
وربما يعود ، (1)" عنى بجمعو القس الشمس ابن كبر نيح اهلل روحواألخبارمختار 
أو إلى تأخر طبع . نسخ الكتاب وتبيضو دور ابن كبر في إلى االلتباسذلك 

. ودراسة المخطوط
ضمن  (األخبارمختار )ّن عدم ورود عنوان الكتاب إ فأخرىمن جية و

عبد الحميد صالح حمدان يحاول .مصنفات بيبرس الدودار جعل محقق الكتاب د
تارة يشك في حدوث التباس إذ – أماميا  راوالتي يقف حائ-  القضية تمكمعالجة 

 الكتاب ربما يكون نفس عنوان كتاب أن، وفي (األخبارمختار )في عنوان كتاب 
قد نسبو  (م1496/ىـ902ت)والذي كان السخاوي  ( الخالئقأخبارالمطائف في )

 التشابو الواضح في أسموب وأمام-  يحاول أخرى بيبرس الدودار، وتارة إلى
ربما  (األخبارمختار ) أن إلى يمفت االنتباه أن- األحداثه سردطريقة  المؤلف و

 الذي ؛(2)(زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة) لكتاب بيبرس الدودار يكون مجرد مختصر
كان يتضمن أحد عشر جزء، ويعد من أىم أعمال الدودار لكونو يتناول بشيء من 
التفصيل مجمل الوقائع السياسية والعسكرية لمفترة التي تطاول فييا المغول عمى 
الشرق األوسط في العصور الوسطى، وامتدت مطامعيم إلى مصر والشام بغية 

زبدة الفكرة في تاريخ )السيطرة عمييا، والواقع فإن أوجو التشابو بين الكتابين 
 تتمثل بالتشابو بين محتويات الكتابين وتناول (األخبارمختار ) و(اليجرة

المواضيع؛ مع اختالف وتباين في إتباع منيج البحث السيما فيما يتعمق 
 من حيث معالجة (األخبارمختار )باالختصار الذي امتاز بو الدودار في كتابو

زبدة الفكرة في )الوقائع واألحداث السياسية والعسكرية مقارنة بتفصيميا في كتابو
. (تاريخ اليجرة

 

 بيبرس إلى      وبالرغم من تمك االجتيادات التي تناولت عنوان الكتاب ونسبتو 
الكتاب ذلك ىمية أ، وإليونسبتو ب المؤلف في مقدمتو يجزم أوردهّن ما إالدودار، ف

                                                 

 . من المقدمةكص بيبرس المنصوري،،مختار، (1)

  . من المقدمةل-كص المصدر نفسو، (2)
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يكمن في كونو مصدرا أساسيا آخر من المصادر التي تناولت تاريخ الدولة 
لكبار - كما تقدم- لألحداث الممموكية، تمكن مؤلفو بيبرس الدودار بحكم معاصرتو

  كبرىالعسكري بحضورهو  السياسي ومشاركتو في المعترك،سالطين المماليك
المعارك التي خاضتيا الدولة المموكية آنذاك مثل مشاركتو في معركة حمص 

 وفتح عكا في  في عيد المنصور قالوون،،(م1281/ـه680) عامالثانية
شرف ألفي عيد سمطنة ا (م1291/ـه691)، وقمعة الروم عام (م1290/ـه690)عام

 في عيد سمطنة الناصر محمد (م1302/ـه702)خميل، ومعركة مرج الصفر عام 
نيا بصدق وأمانة  أن يكون مرجعا ثبتا وشاىَد عياٍن لمجريات تمك المعارك التي دوَّ

  فضال عن منزلتو عمى صعيد المعترك السياسي بفضل تدرجو ىذا. في مؤلفاتو
 ذات حظوة ونفوذ في البالد، السيما في عيد سمطنة  كانتفي المناصب التي

 ومنصب نيابة السمطنة في مصر (1)اإلنشاالناصر محمد الذي قمده رئاسة ديوان 
 .فيما بعد

 الدولة وخفايا أسرار مطمعا عمى  بيبرس الدودار كانما مر فقدوعمى وفق   
ما شارك في اتخاذ قرارات ىامة في الدولة، وىذا ف السياسية والعسكرية؛ األمور
الوقائع بالتي عاصرىا وىي فترة مفعمة تمك الحقبة   مؤرخيأىم  ثمَّ  منهجعل

 قد امتاز بين مؤلفات بيبرس الدودار (األخبارمختار ) أن كتابورغم .(2)واألحداث
وربما يعود - األخرى بطابع االختصار في سرد بعض وقائع األحداث التاريخية 

زبدة الفكرة )ذلك إلى رغبة الدودار في تجاوز رواية األحداث التي فصميا في كتابيو
 والتشديد عمى رواية ،(التحفة المموكية في الدولة التركية)و (في تاريخ اليجرة

 قد انفرد في  ىذامؤَلفو نّ إف- األحداث التاريخية التي لم ُيِشْر إلييا في مؤلفيو 
 ة عن تمك الحقب ميمة نصوص والتصريح بحقائق تاريخيةبإيراد األحيانكثير من 

 مؤلفات بيبرس الدودار أن تاريخ الدولة الممموكية، بل دراسةيمكن تجاوزىا في  ال
 أمثال ةغنى عنيا لمن جاء بعده من مؤرخي تمك الحقب ال موثقةعامة كانت تعد 

                                                 

 .12جرى الحديث عن صالحيات مسؤول ديوان اإلنشا في ىامش رقم  (1)

عمان،دار )،2يوسف درويش غوانمة، التاريخ السياسي لشرقي األردن، ط (2)
 .11،(1982الفكر،
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ّن أل، إياسوابن تغري بردي وابن  (م1451/ـه855ت) وبدر الدين العيني المقريزي
 .أحداثعاينو وشاىده في زمنو من   ماوأمانةمؤلفو قدم بصدق 

 :اؾتؼلبات اؾسواسوة يف عهد بوربس اؾدودار

عاصر بيبرس الدودار التقمبات السياسية التي شيدتيا الدولة الممموكية في 
، وقد تمثمت تمك (م1308-1298/ىـ708-698)عيد سمطنة الناصر محمد الثانية

وتكمن . (1) لمسيطرة عمى بالد الشامبحممتي محمود غازان ايمخان المغولالتقمبات 
ىمية مؤلفات بيبرس الدودار في كونو دّون األحداث التي شيدتيا المنطقة في أ

 (التحفة المموكية في الدولة التركية)و (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)كتبو الثالثة 
. (األخبارمختار )و

تباين تبعا لمعطى مساىمتو في تمك األحداث، تدونو في كتبو الثالثة   ماأن بيد 
اختمف عنو  (مجمع المروج) ما تعرفأو (الخزندار)لذلك كان ما دونو في معركة 

كان الدودار  (الخزندار) األولى، ففي المعركة (مرج الصفر)عما دونو عن معركة 
، عمى خالف ما دونو ىان فيو المشتركإليو هما نقلمؤرخا دون مجريات معركة وفق 

 تفصيال من ذي بدت كتاباتو عنيا أكثرال (مرج الصفر)في المعركة الثانية 
حد المشاركين في المعركة، فدون عمى وفق ما عاينو أ، بوصفو كان األولى

 . والمواقف في تمك المعركةاألحداثوشاىده عن مجريات 

                                                 

 (م1294/ىـ694)دخل ممك المغول غازان بن ارغون بن ابغا بن ىوالكو في اإلسالم عام  (1)
عالء الدين عمي بن : ينظر.وتمفظ بالشيادتين بإشارة نائبو نوروز وفشا اإلسالم بين المغول

عمر عبد السالم :عبد اهلل بن عبد الظاىر،الروض الزاىر في غزوة الممك الناصر،تحقيق
عمي إبراىيم حسن، تاريخ :لممزيد ينظر.7،(2005بيروت،المكتبة العصرية،)تدمري، 

. 145،(1967القاىرة،مكتبة النيضة المصرية،)، 3المماليك البحرية، ط
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: ؿعرؽة اخلزـدار

والتي وقعت في وادي  (مجمع المروج) ىما تسم أو (الخزندار)في معركة 
ّن إ، ف(م1299/ىـ699) عام األول ربيع 27الخزندار شرق حمص قرب سممية في

 إليو هما نقل استند عمى ىاعن (األخبارمختار )دونو بيبرس الدودار في كتابو  ما
 يشير إذ لم يكن من المشتركين فييا، ألنو ؛األمراء الذين خاضوا غمار المعركة

ّنو كان نائبا عن السمطان الناصر محمد في قمعة أبيبرس الدودار في مؤلفو 
 األمير إليوعمى ما نقمو - وفق تصريحو عمى - السمطنة، لذلك استند ما دونو 

نائب حمب الذي كان  المنصوري المعروف بالطباخي(1)سيف الدين بمبان السمحدار
 بوضوح سما يعكوىذا . (2)في ميسرة الجيش الممموكي عن سير مجريات المعركة

مختار )طابع االختصار الذي غمب عمى ما دونو بيبرس الدودار في مؤلفو 
 من المؤرخين المعاصرين لو ه كغيرضال يخوّنو أ حتى ؛المعركةتمك عن  (األخبار

 وبعض … نائب دمشق(3) األمير سيف الدين قبجق المنصوري دورفي تفصيل

                                                 

، وصاحبو ىو األمير الذي يحمل سالح السمطان أو األميرلقب يطمق عمى : :السمحدار (1)
المقدم عمى السمحدارية من المماليك السمطانية والمتحدث في السالح خانة السمطانية، وما 

القمقشندي، صبح : ينظر. المقدميناألمراء  واحدا من إال، وال يكون إلييايستعمل ليا ويقدم 
  . 4/9، األعشى

. 111مختار األخبار، (2)
 في نوبة االبمستين لما دخميا الظاىر األسرقبجق المنصوري أصمو مغولي كان قد وقع في  (3)

فأعطاه لممنصور قالون، وكان المنصور يتفرس فيو الميل  (م1247/ىـ645)بيبرس سنة 
إلى المغول، لذلك لم يكن يجرده معو في حمالتو، وفي عيد سمطنة المنصور الجين ولى  

 ساءت بينو وبين المنصور الجين، األمور أن إال، (م1296/ىـ696) عامنيابة الشام 
 والتحق .  السمطان الجين قد دس عميو من يسموأن عمم أنفيرب إلى غازان بعد 

ثم لما رجع غازان  .بالمغول، واقطعو غازان ىمذان وأعطاه عشر آالف وأكرم من معو
ثم أعطي نيابة حماة بعد ذلك فباشرىا في سمطنة المظفر بيبرس . جعل إليو نيابة الشام

 فمما عاد الناصر من الكرك القاه ودخل معو مصر فقمده نيابة حمب في شوال .الجاشنكير
 وكان بطال (م1310/ ىـ710) عامفي فمم يزل بيا إلى أن مات  (م1309/ ىـ709) عام
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-696) الذين ىربوا في عيد السمطان الجين المنصوري اآلخريناألمراء 
 بتحريض األخير م، وقيامو(1) غازانإلى سمطان المغول (م1298-1296/ىـ698

عمى غزو الشام وتصويرىم لحقيقة األوضاع الداخمية في دولة المماليك البحرية 
، (2) العسكريةوكشف قدرات الدولةنتيجة انشغال األمراء بخالفاتيم وبالتالي تصوير 

ّن كان ذلك ؛(3)(زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة) في مؤلفو  أوردهعمى غرار ما  وا 
التحريض قد لقَي ىوى في نفس غازان الذي كان يتحرق شوقا لغزو الشام وضميا 
إلى حدود بالده، بل أن حدود استعدادتو العسكرية تجاوزت ما ىو أبعد من ذلك؛ 

أن تحمس غازان لغزو بالد الشام : إذ يشير المستشرق البريطاني وليم موير إلى
قاده إلى فكرة البحث عن ضمان لنجاح حممتو وتتويجيا بالنجاح؛ من خالل 

مساعيو في بعث الوفود إلى البابا والبالطات األوربية؛ ممتمسا منيم مد يد العون 
. (4)والمساعدة، إال أن طمبو قوبل بوجو عام بالفتور والرفض

   طابع االختصار الذي غمب عمى رواية بيبرس الدودار في معالجتوورغم
 المعركة من حيث عدم تناولو لتفصيل وقائع سير العمميات أحداثلمعطيات 

                                                                                                                       

. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ر لممزيد ينظ. شجاعا عارفا جيد الرأي قميل الطمع
 .424 - 425 /2 ابن حجر العسقالني

تغري                     ؛؛ابن13/2،(ت/م،د/د)ابن كثير الدمشقي،البداية والنياية، إسماعيل ينظر (1)
. 5/44الحنبمي،شذرات الذىب،8/119بردي،النجوم،

.  148-147غوانمة،التاريخ السياسي، (2)
 .331،(1998بيروت،)ريتشارد،.س.دونالد:زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة،تحقيق:ينظر (3)

يشير أيضا موير في ىذا الصدد أّن فتور الغرب المسيحي في مد يد العون والمساعدة الى  (4)
غازان لم يمنع األخير من االستمرار في إرسال الوفود إلى إنكمترا وفرنسا حتى 

 إلى اآلن رسالة موجودة في إنكمترا يشكو فييا األخير مر ل، وفي أّنو ما تزا(م1302)عام
 w.muir,the mameluke or:لممزيد ينظر.الشكوى من تقاعس الغربين عن مؤازرتو

salve dynasty of Egypt,(London,1896),p.69-70.  .كذلك ينظر: 
A.P.Newten, Trade and travelers of the middle ages, (London,1930) 

pp.138-139 
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 من حيث تقديم ة تمك الحقبأحداث ضوءا جديدا عمى ألقت روايتو أن إالالعسكرية 
 الداخمية التي كانت وراء ىزيمة المماليك في معركة اإلحداثن عتفاصيل واحدة 
 حال  القوات الممموكيةأصاب الذي اإلعياء من تفصيل حالة ءاً الخزندار، ِبد

 إقباليم إلى مجمع المروج في وادي الخزندار والتي تقع بين حماة وحمص
اذا قاربت العساكر الوادي المذكور بعد ركض شديد، وسير عنيف، :"بقولو

 .(1)" الخيول من ثقل العددأعيتوقد ...وعطش كاد ييمكيم وييمك خيميم
 تخفيف إلى  في روايتو عن معركة الخزندار سعى بيبرس الدوداروقد

 اختصاره وقائع المعركة نقال  خاللتصوير واقع ىزيمة المماليك في الخزندار من
 إلينا (المغول) إقباليمانو حال :"في قولو  (األخبارمختار )عن الطباخي في مؤلفو

 القمب الذي ليم، فمما رأى غازان إلىحممنا عمييم حممة انزووا ليا، وانقمبوا 
 جاءت ميسرة التتار أنذلك، انيزم راجعا، ثم تحامل التتار وحمموا، وقضى اهلل 

 بالسمطان والقمب، وفوقوا نحوىم وأحاطواعمى ميمنة العساكر فانكسرت،  
 منيزمين، األدبار ترمى السيام، فولى المسممين إذالسيام، فكانت كالشمس 

 ىشديدة عل، ونيبوا الخيول والجمال، وكانت فادحة األثقالواستولى التتار عمى 
. (2)"األنام، ونائبة عظيمة نابت اإلسالم

حد ابرز أ-  المقريزي أمثالعمد مؤرخي المماليك  وفي الوقت الذي 
دور : األول  عاممينإلىحالة تمك اليزيمة إ- مؤرخي مصر في العصر الممموكي 

قبجق في تشجيع غازان عمى مواصمة القتال رغم الخسائر التي منى بيا قوات 
 ألف عدم التكافؤ العددي بين قوات المغول التي بمغت مائة إلى: الثانيو. األخير

 بيبرس أننجد فإننا . (3)تجاوز بضعة وعشرين ألفاتمقارنة بقوات المماليك التي لم 
 عن اإلعراض حاول  - الدولة الممموكية آنذاكأرباببحكم كونو من - الدودار 

س وراء ىزيمة الجيش الممموكي في الخزندار يالخوض في تفصيل دور العامل الرئ

                                                 

 .111مختار األخبار، (1)

 .111،المصدر نفسو (2)

 .320-2/319السموك، :ينظر (3)
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ال ، وىو في ذلك (1) وىو البحث عن دور ضعف الخطة العسكرية لممماليكأال
 سيف الدين سالر نائب السمطنة بمصر وبيبرس األميرين دور إلى ريشي

 بنظر أخذنا إذا السمطان في التخطيط لممعركة، السيما (2)رالجاشنكير استاذ دا
 في األميرين السمطان الناصر محمد كان قد وقع تحت تأثير ىذين أناالعتبار 

زبدة الفكرة ) بيبرس الدودار يحاول في مؤلفوأن الحظ، بل ن(3)فترة سمطنتو الثانية
، السيما سالر وبيبرس وأمرائوتبرير انسحاب الناصر محمد  (في تاريخ اليجرة

 منى الجيش الممموكي باليزيمة بعد فترة وجيزة من أنالجاشنكير من المعركة بعد 
بدء العمميات العسكرية في الخزندار بالدفاع عن قرار السمطة الممموكية التي مثميا 

ورجع السمطان ومن معو بفكره وتثبت وكان الصواب في رجوع :" بقولواألخيران
 عن التمكن من العدو واأليدي لما رأوا العساكر مفمولة األمورالصدور ووالة 

 التيمكة إلى باأليدي اإللقاءمغمولة ولو تربصوا في ذلك الوقت لكان نوعا من 
 تقوم األبدان والدعائم  الذين بيمسالرؤووسببا لفساد المممكة وموجبا لعدم 

. (4)"األركان تشيد الذين بيم
كتم عن -  األمرفي بدء - ّنو أ إلىوفي مصر يشير بيبرس الدودار 

 أنباء انتصارات المماليك، ويعمل وأشاع مصر خبر ىزيمة الجيش الممموكي أىالي
الذي كان  الوقت في، "ما لعمل السواد يثيرونو من فساد وفتنة"تجنب أراد أّنوبذلك 

 بقية فمول ه مصر يتبعإلىفيو الناصر محمد قد انسحب بمن معو من األمراء 
 بسب االنتياكات األمرينّنو القى أالجيش المنيزم، والذي يذكر بيبرس الدودار 

                                                 

 .148غوانمة،التاريخ السياسي،:لممزيد ينظر (1)
 لقب يطمق عمى األمير الذي يتولى األشراف عمى شؤون بيوت السمطان كميا :استاذ دار (2) 

من المطابخ والشراب خانا والحاشية والغممان، ولو مطمق التصرف في استدعاء ما يحتاجو 
واحد مقدم ألف : كل من بيت السمطان من النفقات والكساوي وقد جرت العادة أن يكونوا أربعة

 .4/21 األعشى،  صبحي/القمقشندي: وثالثة طبمخاناه، وربما نقص عن ذلك ينظر

 .وما بعدىا98، المزوري،الصراع عمى السمطة في العصر الممموكي األولينظر (3)

 .331 زبدة الفكرة،ينظر (4)
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 في غزة، السيما القوات األعراب سكان الجبال ومن ثم أيديالتي تعرضوا ليا عمى 
التي سكنت ساحل طرابمس خشية مالحقة المغول ليم، ذلك االنتياك الذي كان 

. (1)"عمى العساكر اشد نكاية من التتار"عمى حد قول بيبرس الدودار
ّن إ معركة الخزندار، فأعقبت فيما يتعمق بالتقمبات السياسية التي أما

 غازان استغل انتصاره أنبيبرس الدودار يكاد يتفق مع المؤرخين المعاصرين في 
 دمشق أىالي ذلك اضطر وأمام، (2) دمشقإلىفي وادي الخزندار وزحف بقواتو 

 ابن تيمية اإلمام كان يتقدميم األمان غازان لطمب إلى وفد من عممائيا إرسال إلى
 وقمد قبجق نيابة األمان، فأجاب غازان الوفد ومنحيم (م1327/ىـ728 ت)

 .(3)دمشق

 القوات أن إلى (األخبارمختار )يشير بيبرس الدودار في مؤلفو ثم 
، ونيبوا جميع ىذه البالد، واألغوار صفد وبيسان وغزة إلى... "المغولية زحفت

سروا شاباتيا وشبانيا، وفتكوا بالمسممين أ وغالليا ومواشييا، وأموالياخذوا أو
 عمى القدس الخميل، وقتموا وأغارواوالمسممات وىتكوا المستورات والمحصنات، 

من وجدوه من المسممين والنصارى، وشربوا في الحرم، واستحموا كل محرم، 
 ىناك يترددون وأقامواوسبوا خمقا كثيرا، واخذوا من النساء والصبيان جما غفيرا، 

                                                 

 .112مختار األخبار، (1)

المؤيد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمي بن عمر بن شاىنشاه بن  :ينظر (2)
بيروت،دار الكتب )أيوب،المختصر في أخبار البشر،تعميق،محمود ديوب، 

؛ ؛ أبو بكر عبد اهلل ابن ايبك الدوداري، كنز الدرر وجامع 2/382،(ت/العممية،د
-14/337؛ ابن كثير، البداية،9/19، (1960القاىرة،)ىانس روبرت رويمر، :الغرر،تحقيق

 .126-8/125؛ ابن تغري بردي، النجوم،321-2/320المقريزي، السموك،: ينظر كذلك338

 8/123؛ابن تغري بردي،النجوم،2/321 المقريزي،السموك،ينظر (3)
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ّن رتب أ بالده بعد إلى قرر غازان العودة أنّ ، وما لبث (1)"ويغيرون ويفسدون
 .(2)أمور الشام وترك فييا نائبو قطموشاه

نياية المطاف بالنسبة  (مجمع المروج)أو (الخزندار)لم تكن وقعة و
 ه رحيل غازان أنباء قيامأعقب سرعان ما إذ المغولية عمى بالد الشام، لالعتداءات
 العسكرية لغزو الشام ثانية، السيما تاالستعدادابأخذ  (م1300/ىـ700)في عام 

 حضيرة الوالء لمسمطان الناصر إلى بدخول قبجق ورفقائو األخبار وصمتو أنبعد 
، وعمى الرغم من اتفاق رواية (3)محمد الذي سرعان ما عفا عنو وقمده نيابة الشوبك

 في تفعيل دور العوامل  ممن عاصروهبيبرس الدودار مع روايات المؤرخين
، لكنو في الوقت (4)المناخية في الحيمولة دون دخول الطرفين في معركة حاسمة

يتفق بيبرس الدودار  ، كما ال(5) حمبإلى كان غازان قد رافق جيوشو أننفسو يشك 
ن و، في حين يتفق المؤرخاألخرىمع المؤرخين في تحديد أي القوات انسحبت قبل 

 الديار المصرية قبل انسحاب قوات إلى أوال الناصر محمد انسحب أن إلى
 قوات الناصر محمد انسحبت بعد عمى أن، فأن بيبرس الدودار يؤكد (6)غازان

 .(7)انسحاب قوات غازان
 

                                                 

 .112مختار األخبار، (1)

؛ابن تغري 13/340؛ابن كثير،البداية،9/31 ابن ايبك،كنز الدرر،ينظر (2)
 .8/127بردي،النجوم،

؛ الحنبمي، شذرات 8/128 ؛ابن تغري بردي،النجوم،13/344 ابن كثير،البداية،ينظر (3)
قمعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وايمة وقمزم قرب : الشوبك455الذىب،
  .3/37ياقوت الحموي،معجم،:ينظر.الكرك

 13/345؛ابن كثير،البداية،2/384أبو الفداء،المختصر،:ينظر كذلك.116مختار األخبار، (4)
 .455؛ الحنبمي، شذرات الذىب،132-8/131؛ابن تغري بردي،النجوم،

 .116مختار األخبار، (5)

. 8/129؛ابن تغري بردي،النجوم،2/384 أبو الفداء،المختصر،ينظر (6)
 .116مختار األخبار، (7)
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 املراسالت اؾيت جرت بني اؾناصر حممد وغازان بعد ؿوؼعة اخلزـدار

صدد المراسالت التي جرت بين الناصر محمد  ومحمود غازان، يشير بو
 الناصر محمد إلى أرسل غازان أن إلى (األخبارمختار )بيبرس الدودار في مؤلفو 

حمميا قاضي الموصل  (م1300/ ىـ700) في شير شوال عام األولىمراسمتين 
 لكن مما يالحظ أن ،(1)(م1315/ ىـ715ت)كمال الدين موسى بن يونس الشافعي 

من المراسمة األولى قد تباين في مؤلفاتو من حيث إشارتو - بيبرس الدودار–موقف 
بيبرس –، نالحظ أن (األخبارمختار )إلى نص المراسمة والتعميق عمييا، ففي كتابو

لم يورد نص تمك المراسمة التي كانت قد وردت في بعض المصادر - الدودار
التاريخية والتي لم يظير فييا سوى الجانب المتعمق بميجة العتاب التي أرسميا 

، والذي كان بيبرس الدودار (2)غازان إلى الناصر محمد ليجوم قواتو عمى ماردين
 بالتعميق الذي يفيد بأن غازان كان قد ناشد (مختار األخبار) في مؤلفوىقد اكتف

فكان ":الناصر محمد بضرورة كف عساكره عن اإلغارة عمى حدود بالده بقولو
 بأنو راغب في وأشعارا، إلمامو باسالمة، وعتابا لعدم الرغبة في أخبارافحواه 

   .(3)"، مطالب باليداية الدالة عمى حفظ الذماماإلسالممسالمة 
زبدة الفكرة في تاريخ )    ومن جية أخرى نرى أن بيبرس الدودار في كتابو

 قد أورد نص المراسمة بصورة كاممة، ولم تكن ىذه المراسمة تحمل في (اليجرة
كما ذكرتيا - مضمونيا جانب العتاب والكف عن اليجوم عمى حدود بالد غازان 

نما انفرد في ىذا المؤلف باإلشارة إلى أن  -بعض المصادر التاريخية  فحسب، وا 
 بو من التيديد والوعيد باالنتقام إذا لم تكف ن ال يستيااالمراسمة كانت تحمل جانب

قوات المماليك باليجوم عمى أطراف بالده، وىذا ما أوضحو بيبرس الدودار مفصال 
: في حديثو عن فحوى نص ىذه المراسمة في ىذا الجانب بقولو

وىا نحن اآلن أيضًا ميتمون بجمع العساكر المنصورة ومشحذون غرار "  
عزماتنا المشيورة ومشتغمون بصنع المجانيق وآالت الحرب وعازمون بعد 

                                                 

 .116،المصدر نفسو (1)

 .137-8/136؛ابن تغري بردي،النجوم،54 -9/53ابن ايبك،كنز الدرر،:ينظر (2)

 .117مختار األخبار، (3)
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ا َو ُك وًالا:"اإلنذار ا َو َّن ا َو ْب َو َو فتعدوا لنا اليدايا والتحف فما بعد ..." َو َو ا ُك َّن ا ُك َو ِّذ ِب يَو
اإلنذار من عاذر وان لم يتداركوا االرض فدماء المسممين وأمواليم مطمولة 
بتدبيرىم ومطموبة بيم عند اهلل عمى طول تقصيرىم فميمعن السمطان لرعيتو 

وقد نقل . (1)"..وقد اعذر من انذر وانصف من حذر والسالم... النظر في أمره
كما  نص تمك الرسالة (صبح األعشى في صناعة اإلنشا)القمقشندي في كتابو

           .(2)(زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)أوردىا بيبرس الدودار في كتابو
في - األولى–ويبدو أن تباين موقف بيبرس الدودار من ىذه المراسمة 

، ربما يعكس واقع عدم (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)  و(األخبارمختار )مؤلفيو 
األىمية التي لم يكن يعوليا بيبرس الدودار عمى ىذه المراسمة من حيث إّن 
المراسمة األولى لم تصدر عنيا رد فعل سمبي من جانب غازان وقواتو عمى 

 عن اإلشارة إلى فحوى نص تمك (األخبارمختار )المماليك، لذلك اعرض في كتابو
 ناىيك عن األخذ بنظر االعتبار تباين الفترة التي دون فييا الدودار .المراسمة
 وموقعو في تمك الفترة من (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)و(األخبارمختار )كتابيو

 وعمى وفق ذلك لم يشير بيبرس .التدوين من السمطة السياسية في الدولة الممموكية
مختار ) غازان في مؤلفو إلى نص جواب السمطان الناصر محمد إلىالدودار 
زبدة الفكرة في تاريخ )  بيبرس الدودار في كتابوبو انفرد عمى نحو ما (األخبار
 حين أورد نص الجواب المطول الذي كتبو القاضي عالء الدين بن عبد (اليجرة

الظاىر صاحب ديوان اإلنشا في ذلك الوقت والذي تضمن رد الناصر محمد عمى 
تيديدات غازان في مراسمتو األولى مفندا فيو أقوال األخير، وذلك عمى ما ورد في 

أما حديث من أغار عمى ماردين من رجالو بالدنا المتطرفة وما نسبوه ":قولو
إلييم من اإلقدام عمى األمور البديعة واآلثام الشنيعة وقوليم أنيم انفوا من 

تيجميم وغاروا من تقحميم واقتضت الحمية ركوبيم في مقابمة ذلك فقد تممحنا 
فأما ما التمسوه من ...ىذه الصورة التي أقاموىا عذرا في العدوان وجعموىا سببا

                                                 

. 355زبدة الفكرة،:ينظر:.لممزيد (1)
 .72-8/70 القمقشندي،صبح األعشى،ينظر (2)
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اليدايا والتحف فمو قدموا من ىداياىم حسنة لعوضناىم بأحسن منيا ولو 
واآلن فحيث انتيت األجوبة إلى ...أتحفونا بتحفة لقابمناىم بأجل عوض عنيا

حدىا وأدركت األنفة من مقابمة ذلك الخطاب غاية قصدىا فنقول اذا جنح الممك 
. (1)"..لمسمم جنحنا ليا

 إلى أرسل غازان إلى أن فيشير بيبرس الدودار المراسمة الثانية أما
 أن، ويبدو آخركتابا  (م1302/ىـ702) محرم عام الثامن منالناصر محمد  في 

 دون كتابيو (األخبارمختار ) في كتابو إلييا باإلشارةىذه المراسمة التي ينفرد 
 يبدأ غازان استعدادتو أن كانت قبل ؛اآلخرين، والمصادر التاريخية المعاصرة لو

 بيبرس أبدى وقد .(مرج الصفر) في المماليكخوض معركة فاصمة مع لالعسكرية 
الدودار تعميقو عمى فحوى تمك المراسمة لما تضمنتو تمك المراسمة عمى حد قول 

. (2)"بالمداىنة في صورة الميادنة، والمخادعة في ىيئة الموادعة:"بيبرس الدودار
مختار )  بيبرس الدودار في كتابو أوردىا فحوى المراسمة كما  أما     

 نحن جند اهلل خمقنا من سخطو، وسمطنا أنجماعة األمراء اعمموا " :(األخبار
 بعقولكم، إلينا فانظروا عمى معصيتو، ولكم فيما مضى معتبر، أقدمعمى من 
 ينكشف الغطاء، ويعود عميكم الخطاء، فسيوفنا أن قبل أموركم إليناوسمموا 

صواعق، ورماحنا خوارق، وسيامنا رواشق، وقموبنا كالجبال، وعددنا كالرمال، 
 بال يستجاتنفع، ودعاؤكم عمينا   الأيديناع، والحصون من منوالعساكر لدينا ال ت

 أىل، وانتم األيتام مال وأكمتم البدع، واستحممتم الحرام، أظيرتم ألنكم، عوال يسم
 شرقا وغربا، األرض، ونحن مموك مال يضا، وجارنا مال يراالظمم والعدوان، فممكنا 

 نحن إن سمبا ونيبا، ونأخذ منكم كل مدينة غصبا، وانتم تقولون أموالكمونأخذ 
 األحكامالكفرة، وانتم عندنا الفجرة، فقد سمط عمى الكفرة عمى الفجرة من لو 

 .(3)" كاتبناكم والسالمإذ أنصفناكم المقدرة، وقد واألمورالمدبرة، 

                                                 

. 362-356زبدة الفكرة،:ينظر.لممزيد (1)
  .120 مختار األخبار،ينظر (2)
 .120،المصدر نفسو (1)
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 بيبرس أورد التيديد الذي حممتو مراسمة غازان، فقد ألسموبوبالنظر 
 سيف الدين ازدمر األميرالدودار نص الجواب الذي بعثو الناصر محمد مع 

. المجيري والقاضي عماد الدين بن السكري خطيب الجامع الحاكمي بالقاىرة
:-  بيبرس الدودار في مؤلفو أورده نص جواب تمك المراسمة عمى وفق ماأما      

 بعد، فأنك عبد غمب اليواء عمى عقمك فأراك القبيح حسنا، والسمج أما"
مستحسنا، فأطمعك اممك الخائب في نيل النجوم، وجسرك طمعك الكاذب فبادرت 

 ليس لك منو ولي وال أن باليجوم، لتعمم اذا نزل بك الخطب األسود قنص إلى
 عندك عاقل مشير الشار عميك بطمب العفو عما أو أميرناصر، ولو كان لك 
، فقد إليكفخذ ما اشترطناه عميك، والتزم مارسمناه ...اجترمتو من الجريمة

 بالتزاميا، وىفوت ىفوة تؤذن لغزوتك بانفصاميا، إال لال انفصاغزوت غزوة 
جمونا عميك من العمم، وعجمنا عميك من الحمم، لعاجمناك بالعقوبة قبل  ولوال ما
 .(1)"، فحذار من المخالفة حذاراإلنذار

 :ؿعرؽة ؿرج اؾصػر

من نصوص  (مختار األخبار)دونو بيبرس الدودار في مؤلفو  اكتسب ما
 الدور الرئيسي والفعال الذي لعبو األخير في خضم مجريات أحداث أىميةعكست 
 الواقع العممي لمشاركتو في المعركة، األمر، مثل في حقيقة (مرج الصفر)معركة 

 من خمسة بيبرس الدودار كان قد جرد مع أن تتفق المصادر التاريخية عمى إذ
 دار واألمير الاألمير ركن الدين بيبرس أستاذاألمراء في ىذه الوقعة وىم كل من 

 سيف الدين طغريل االيغاني واألمير الدار أستاذحسام الدين الجين الرومي 
 شمس الدين سنقر جاه واألميرسيف الدين كراي المنصوري السمحدار واألمير 

 :بقولو  (مختار األخبار)، وىذا ما صرح بو بيبرس الدودار في كتابو (2)المنصوري

                                                 

. 121-120المصدر نفسو، (2)
فييم محمد عموي : شياب الدين النويري،نياية اإلرب في فنون األدب، تحقيقينظر (1)

قطب الدين أبو  ؛9/82؛ابن ايبك، كنز الدرر،27-32/26،(ت/القاىرة،دار الكتب،د)شمتوت،
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ا ن وزمرة ىذا التجريد، فاستخرنا اهلل في الحركة، وسر،وكنت من جممة العديد"
 في الثامن عشر من رجب (1)عمى اليمين والبركة، ورحمنا من مسجد التبن

 .(2)"الفرد

 بالنسبة لالنتصار الذي حققو المماليك  موقعة شقحبأىميةالرغم من بو
قوات المغول التي بمغت بفي عدد قواٍت لم تتجاوز ألفًا وخمسمائة مقاتل قياسا 
 الذي األساسبوصفيا ، (3)أربعة أالف مقاتل عمى حد تقدير الروايات التاريخية

عمر عبد  احد الباحثين المحدثين وىو أنىيأت لمنصر الكبير في شقحب حتى 
مقدمة "عدىا (الروض الزاىر في غزوة الممك الناصر) محقق كتاب تدمري السالم

  ،(4)"يتجزأ من وقائع مرج الصفر لموقعة ومفتاحيا، وىي جزء الل
، ففي الثالثة ما قدمو بيبرس الدودار عن ىذه المعركة قد تباين في كتبو أىمية لكن

التحفة )و  (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)في كتابيو األخير الوقت الذي كرس فيو 
جانبا من حديثو في تفصيل وقائع ىذه المعركة التي لم  (المموكية في الدولة التركية

نماسم شقحب، اترد ب  عرض، وعدىا من المعارك التي ميدت لمحسم ت باسم وردوا 
التحفة المموكية ) في كتابو إليو أشارفي المعركة الفاصمة في مرج الصفر وىذا ما 

                               :بقولو  (في الدولة التركية

                                                                                                                       

حيدر اباد الدكن، )الفتح موسى بن محمد بن احمد اليونيني، ذيل مرآة الزمان، 
 .4/7(1954اليند،

يعرف ىذا المسجد اليوم بزاوية الشيخ محمد التبري جنوبي سراي القبة :مسجد التبن (2)
ابن تغري بردي،النجوم :ينظر.بضواحي القاىرة،بالقرب من محطة حمامات القبة

. 8/131الزاىرة،
 .123مختار األخبار، (3)
فييم محمد شمتوت ومحمد مصطفى إبراىيم، :  الذىبي،دول اإلسالم، تحقيقينظر (4)

؛مؤرخ مجيول،تاريخ سالطين 208،(1974القاىرة،الييئة المصرية العامة لمكتاب،)
 .110،(1919ليدن،)المماليك،نشره زترستين،

 .24ابن عبد الظاىر،الروض الزاىر، (5)
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يجابوكانت ىذه المقدمة سببا لنتائج الظفر، " ،  (1)" النصر المنتظروا 
زبدة الفكرة في ) المعركة في كتابوتمك النصر الذي تحقق في أىمية عمى أكدكما 

وقضية موجبة لمتأييد  وكانت ىذه مقدمة لنتيجة الظفر:"بقولو (تاريخ اليجرة
عرض عن الحديث كان قد أّن بيبرس الدودار إ، لكن بالرغم من ذلك ف(2)"المنتظر

 من األكبر، وكرس الجانب (مختار األخبار)عن وقائع تمك الموقعة في كتابو 
: أمرين األول إلى وربما يعود ذلك . مرج الصفرمعركةه لمحديث عن اتاىتمام

 (مختار األخبار)طابع االختصار الذي غمب عمى منيج بيبرس الدودار في كتابو
عراضو عن تكرار الروايات التي شدد عمييا في مؤلفيو زبدة الفكرة في تاريخ ) وا 

اىتمام بيبرس الدودار برواية :، والثاني(التحفة المموكية في الدولة التركية)و (اليجرة
 وحقق فييا المماليك االنتصار عمى المغول مع مراعاة األحداث التي شيدىا بنفسو

 إلى تفصيل أن الدودار كان احد المساىمين في ذلك النصر وىذا ما يعكس سعيو
لمسو في عرضو لوقائع معركة مرج نوىذا ما يمكن .  تمك المعركةمالبساتووقائع 

 يشير بيبرس الدودار في كتابو الصفر بوصفو كان احد المشتركين في المعركة؛ إذ
 أشاع غازان أن( مرج الصفر)وفي معرض حديثو عن موقعة  (األخبارمختار )

ليقرر الصمح بينو وبين السمطان خداعا " الشامإلىبين الناس عن عزمو لمتوجو 
ولما كان الناصر محمد ليس بأقل حماسا من غازان  ،(3)"منو ومكرا ودىاء ونكرا

 إلىالذي كان قد زحف بقواتو قوات األخير لخوض غمار معركة جديدة مع 
قبل بدء  األخير انسحب من قيادة العمميات العسكرية أنالرحبة، ولكن يبدو 

زبدة الفكرة في )كان في كتابيو ّن أو-  بيبرس الدودارإليو أشار وىذا ما .المعركة
، لم يفصح عن الدافع الذي (التحفة المموكية في الدولة التركية)و (تاريخ اليجرة

 (مختار األخبار)ّنو في كتابو أكان وراء انسحابو من قيادة الجيش المغولي، بيد 

                                                 

القاىرة،الدار المصرية )عبد الحميد صالح حمدان،:التحفة المموكية في الدولة التركية،تقديم (1)
 .165،(1987المبنانية،

 .374زبدة الفكرة، (2)

 .123مختار األخبار، (3)
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 الذي األمر، (1)لم بغازانآ عامل المرض الذي إلىيعول ذلك االنسحاب المفاجئ 
 .(2) نائبو قطموشاهإلى تسميم  قيادة الجيش إلىدفع األخير 

 في العسكرية العممياتمر انسحاب غازان عن قيادة أوميما يكن من     
 أىالي إلى عن الرحبة نسخة كتاب رحيمو قبل أرسل كان قد هنّ إالشام، ف

 أوردهما ا وىذ، " مصر ويخدعيمأىليستغوييم ويستميميم عن مضافرة "الشام
 إلىّنو لم يشير أ إال، (3)(زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)بيبرس الدودار في كتابو 

نما ؛(مختار األخبار) المراسمة في مؤلفو تمكنص    خاض بيبرس الدودار فيوا 
وبوصفو شاىد عيان  (مرج الصفر)تفصيل وقائع في  (مختار األخبار)كتابو

ّن روايتو يغمب عمييا طابع التصوير الدقيق لواقع الخوف والذعر الذي إلممعركة، ف
 دمشق، إلى الجيش الممموكي من جراء تأخر وصول الناصر محمد بقواتو أصاب

 ينفرد بيبرس إذوالذي كان قد قوى من عزم قطموشاه عمى مواجية المماليك، 
 (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)دون كتابيو  (مختار األخبار)الدودار في مؤلفو 

 اإلشارة في  والمصادر التاريخية المعاصرة(التحفة المموكية في الدولة التركية)و
 األخير في تنظيم صفوف الجيش الممموكي الذي كان قد اضطمع الدور الذي إلى

معنويات ل ه ساحة المعركة، وتثبيتإلىىالو أمر تأخر وصول الناصر محمد بقواتو 
القوات الممموكية لمواصمة العمميات العسكرية ضد المغول بعد وقوفو عمى رسائل 

 مرج الصفر، وذلك وفقا إلىتفيد في مسألة اقتراب وصول الناصر محمد بقواتو 
بي بريد راكض، ر ، ماألمرمفكر في ىذا  (بيبرس الدودار) أناوبينا :"لقولو
لتو عن السمطان، فأخبر بأقترابو ووصولو في اطالبو، فقصدت تحقيق اءفس

فمما وقفت عمى الكتب، وتيقنت وصول السمطان ...روايتو، والوقوف عمى كتبو،
 في رد العساكر التي قصدت التأخير، وأخذت، األمراءعن كثب قراتيا عمى 

 أوال فأوال، إليو مرج الصفر، فتراجعوا إلى الرجوع المسير، ليعودوا إلىوعجمت 

                                                 

 .123،المصدر نفسو (1)

؛ بدر الدين العيني،عقد الجمان في تاريخ أىل 32/124 النويري،نياية اإلرب،ينظر (2)
. 4/226(1992القاىرة،)محمد محمد أمين،:الزمان،تحقيق

. 372-368زبدة الفكرة،: ينظر .حول نص كتاب غازان إلى أىالي الشام (3)
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 أوائل أنوسكن بعض من كان مجفال، وبعضيم استخفو الروع  وتم سائرا، حتى 
 قرب موالنا السمطان، فمما رآىم العسكر الذين إلى ورائيم وصموا إلىالراجعين 

 يفر قبل المصاف لوال ما تدارك اهلل بو من أكثرىممعيم انزعجوا وارتاعوا، وكاد 
.     (1)"األلطاف

 مفصال العوامل التي شجعت قوات لال يتناو بيبرس الدودار أن  ورغم   
 إلى إحالتياقطموشاه عمى تكثيف عممياتو العسكرية ضد المماليك والتي يمكن 

 المقريزي وابن تغري - المؤرخان يشيرإذالتفوق العددي من جانب قوات المغول، 
 وعمى ،(2) فارسألفن ي قوات المغول كانت قد بمغت زىاء ثمانأن إلى -بردي
 مجموع عساكر جيش المغول في كتابيو إلى بيبرس الدودار لم ُيِشْر أن  منالرغم

 في كتابو أشار، بيد انو (التحفة المموكية في الدولة التركية)و (مختار األخبار)
 ألفن ي قوات المغول كانت قد بمغت تسعأن إلى (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)

 إلى اإلشارة عن أعرضتّن المصادر التاريخية إ فآخر لكن من جانب .(3)مقاتل
 مجموع قوات المماليك كانت قبل وصول قوات أنمجموع قوات المماليك، ويبدو 

قل من قوات المغول، لكن بوصول الناصر محمد بقواتو أالسمطان الناصر محمد 
 ساحة المعركة والتي يظير أنيا تجاوزت في عددىا قوات المغول، وىذا ما إلى

فمما شاىد العدو تمك :"بقولو (مختار األخبار)أوضحو بيبرس الدودار في مؤلفو 
، وبذلوا السيوف ألييميمة العدة والعدة، وتقدموا ظالجيوش الممتدة، والجنود الع

 في تمك أكثرىمفييم، فانكسروا لوقتيم وولوا مدبرين، وانقمبوا خاسرين، وفر 
واتى المسممون عمييم، ونيضوا الييم ونالوا منيم قتال ...العشية مع موالي

 .(4)" ونيبا وأسراوسمبا،

                                                 

 .124مختار األخبار، (1)

. 8/157؛ ابن تغري بردي، النجوم،2/355المقريزي، السموك،:ينظر (2)
 .372،ةزبدة الفكر (3)

. 126-125مختار األخبار، (4)



املغوؾوة / اؾعالؼات اململوؽوة     املزورياملزوري  زافدة حممد طه. د   يف عهد سلطنة اؾناصر حممد اململوؽييف عهد سلطنة اؾناصر حممد اململوؽياملغوؾوة / اؾعالؼات اململوؽوة

 262 

 يكن وصول الناصر محمد لم- بيبرس الدودار  وطبقا لما أورده –الواقع   و
مختار ) ينفرد في كتابو إذالعامل الوحيد الذي حسم المعركة لصالح المماليك، 

أدى حد قواد ومقدمي غازان الذي أ (جوبان بن تداون) دور إلى اإلشارةب (األخبار
دم في مرج الصفر من حيث ع المغول ىزيمة تفعيل عوامل من حيث كبيرا دورا

 إذ بالمكوث مع قواتو في حمص، أمرهالتزامو بالخطة التي رسميا غازان لو حين 
 قطموشاه إلى جوبان تقدم أن إلى (مختار األخبار)يشير بيبرس الدودار في مؤلفو 

ىجم بو عمى المسممين، فما وافقو عمى ذلك، أ تعطيني عسكرا أن أريد:"قائال 
رسم لك بو   ىاىنا، وخالفت ماإلى الذي عزرتنا وسقتنا أنت: فعاتبو وقال لو 

 تقيم بحمص وال أن أوصاك ىذا المكان، بل إلىغازان، فأنو لم يأمرك بالتقدم 
. (1)"تتعداىا وال تتقدم الى مكان سواىا
 انتصار حاسم عمى المغول في مرج إحرازوىكذا تمكن المماليُك من 

، (2) نير الفراتإلى قوات المماليك طاردت فمول الجيش المنيزم أنالصفر حتى 
 حالة الجيش إلى باإلشارة (مختار األخبار)ينفرد بيبرس الدودار في مؤلفو كما 

 موالنا أن:" بالدىم بالقولإلىالمغولي بعد انيزامو وعدد عساكرىم بعد وصوليم 
 وا تجاوزوا الرحبة، وقد تمزقأن إلىالسمطان جيز البعوث في آثارىم، فتبعوىم 
 الذين عدوا منيم بحر الفرات أنكل ممزق، وتشتت شمميم وتفرق، وبمغني 

 ىمكوا عطشا وجوعا،  ألنيم القميلإال بالدىم إلى، ولم ينج منيم أكثرىمغرق 
 شرذمة يسيرة، إال بالدىم من كل تومان إلىووصل قاصد واخبر بأنو لم يصل 

  الألفا زىاء ثالثين  إال بالدىمإلىتحقق الخبر بأنو لم يصل  وعدة حقيرة، ثم
. (3)"غير

                                                 

 .126-125،المصدر نفسو (1)

محمد رشاد :؛ الذىبي،ذيل العبر في خبر من غبر، تحقيق2/388أبو الفداء، المختصر، (2)
 ابن أبي الفضائل، النيج السديد 20،(ت/الكويت،د)عبد المطيف وعبد الستار، أحمد فراج، 

. ؛3/85،(ت/باريس،د)ادغار بموشيو،:والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد،نشره
. 127-126مختار األخبار، (3)
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 بعد انيزاىم في المغول حالةعمى  (م1362/ ىـ 764 ت)ويعمق الصفدي   
ّنو من حين ظير جنكيزخان ما جرى لممغول بعد واقعة عين أ:"تمك المعركة بقولو 

يومنا ىنا مثل واقعة شقحب، كادت تأتي عمى نوعيم فناء، فأن  جالوت وال
 ما األسر اختار أو، األجل من حصنو إال بيم ورحب، وما نجا منيم أىلالموت 

.   (1)"من الوجل وجد
ّنو دخل دمشق وبصحبتو الخميفة المستكفي إ السمطان الناصر محمد ف أما  

يصف و دمشق والناس مبتيجين بذلك النصر، إلىباهلل واألمراء في موكب ضخم 
عنو  (مختار األخبار) تفصيال في مؤلفو أكثربيبرس الدودار ذلك االبتياج بصورة 

 (زبدة الفكرة في تاريخ اليجرة)و (التحفة المموكية في الدولة التركية)في كتابيو
أرسمو الناصر محمد بعد انتصاره الذي  مسألة الكتاب إلى فييما رال يشين يالمذ

 غازان يطمب منو إعادة الرسل الذين كان غازان قد تحفظ عمييم إلىعمى المغول 
 دمشق، فخرج إلىوفي الخامس والعشرين وصل الركب السمطاني ... "بقولو

 واستقاللو، إلييا بإيابوأىميا كافة الستقبالو بعد نصرتو عمى التتار، وفرحوا 
 غازان كتابا إلىوكان يوما مشيودا، ومن جممة األعياد معدودا، وجيز السمطان 

 بأن يرسل إليويذكره فيو، ويعرفو ان مكر اهلل بو كان خيرا من مكره، ويوعز 
 . (2)" كتاب آخر بعدهإلىالرسل الذين عنده، وال يحوج بسببيم 
 إقامة مدة أن إلى (األخبارمختار )ويشير بيبرس الدودار في مؤلفو

ن يوما، عاد بعدىا برفقة الخميفة المستكفي ي بمغت ثمان في دمشقالناصر محمد
 القاىرة، والناس مبتيجين بعودة القوات الممموكية ظافرة، إلى وقواتو وأمرائوباهلل 

 .(3) في تمجيد ذلك النصرأشعارانظم فييا الشعراء 

                                                 

بيروت،دار الفكر )عمي أبو زيد وآخرون،:أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق:ينظر (1)
  .4/6،(1998،رالمعاص

 .127مختار األخبار، (2)
 .128المصدر نفسو، (3)
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  أما غازان فقد عاد أدراجو إلى بالده وىو يجر أذيال اليزيمة ويشير موير أن 
حاول أن يشكل جيشا جديدا لغزو بالد الشام ثانية وىو يأمل أن -غازان-األخير

تمد أوربا لو يد العون لكن المنية عاجمتو قبل أن يخرج مشروعو إلى حيز 
. (1)التنفيذ

 مجموعة  إلى(األخبارمختار ) بيبرس الدودار في مؤلفو في مصر يشيرو  
 التي نظمت في تمجيد نصر المماليك عمى المغول منيا األشعارمتنوعة من 

 السمطان مينئا ومبشرا إلى أرسمياقصيدة طويمة من تأليف بيبرس الدودار نفسو 
 :بالنصر جاء فييا

را ـك ماضيا شاما ومصـوعزم     بحرا   وفرا بـرا ـت مظـلقـخ
 طـرا اآلراءعد ـك اســورائ        أمري كـل ـب فـرك ثاقـوفك

سـرا ـتيم يـد العدوان قـقسم     ي جيوش   ـك فـوما سارت ركاب
سرا ـيبة او خاف كـعـاد بخـف ي خميس       ـقدم فـنت المـوال ك

 (2)يش كسرىـاء بجـزيما        ولو كان المقـن حرب هـوال وليت ع
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The Magolia-Mamlokia Relations in the Region 
of Al-Nasir Mohammed Al-Mamlook: according 

the Norel of Bibris Al-mensoor:in his book 
(mukhtar Al-Akhbar) 

 
Zahida Mouhammed Taha 

Abstract 
The book (Mukhtar Al –Akhbar) for Rukin Al-Din Al-

Mansouri which is known by (Al-Dodar), is one of the well-
wnown history sources, which deals with the history of the 
Mamluk –Mingol relationships during the Mamluk navy 
period.                                            
       The most important thing about this book is that this 
author lived during the period of Sultan Al-Nasar Mohammad 
Bin khalawin who is one of the best Sultans of the Mamluk 
state. the author attended the biggest military wars of the 
Mamluk against Magul and crusade. Besides the author shared 
in the Mamluk state specially during the Al-Nasar Mohamad 
second part of his ara. 

All these events makes this book so important for it is 
considered the pioneer in dealing with the historical facts 
about the wars between Mingols and Mamluks and 
specifically about the battle (Muriage al Suffar)in which the 
author described scenes from the battle that he actually attend  
and shared , that what makes the information about the battle 
so impotant. Besides the author mentioned about the letter 
during (1302-702) between Al-Nasar Mohammad and 
Mahmmod Ghazan before the battle (Muriage Al Suffar) 
started. 
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