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ًَشُنِ   ث

ًَهييييُ يييييُو َريْشييييًٓاُّْ يييييُ  ييييُردََِ خً  ييييُّ  ُ  ا ييييٌ و يييييُ      ًَشواْشيييياٖإ يُن َريْشييييًِٓ و
ًَشوإ و دَورو يييُرّ داَيييُزراوَ     نؤتايًيييُناِْ  يييُدَّ دووََيييِ نؤميييِ/ ُٖوييينَُِ زايًٓيييِ ييييُ ْاوميييُّ وييي
داَُزرَيٓييييُراِْ مييييُّ َريْشييييًُٓ  َُٓاي ُيييييُنِ  ييييُرَط  ييييىوٕ و  ُٓمييييُيإ دَ ُر ايييييُوَ  ييييُر ٖييييؤزّ        

ًَةيييُّ  ًا يييِ َريْشيييًُٓنُ  ويييُي اِْ ٍَ و ث ٍَ ر ؤ   ُٖي هُوتيييُّ ويييىَيِٓ ىيييى شا ِ َريْشيييًُٓنُ ٖاونييياو يُ يييُ
ًَش َيييي   ْاوميييُّ         ًَهيييِ دييييار و  ُرمييياو ييييُ ر وداو و مييياي ى ؤر َ  ًا يييًًُناِْ ْاوميييُنُدا  ة واّ نيييشدووَ ر ؤي 

ًَشوإ و دَورو يييُرّ  يييُرَر اّ دَوي َُُْيييدّ ييييُر وّ  يييُرو ىوَِ نشييينىناي ِ و ميييا    َي ِ و  ييياَاِْ نييياْ ايِ وييي
ًَةُيييييُنِ  ازر يييياِْ  شْةييييِ ٖييييُ ىو   ٖييييُروَٖا يييييُ ر ووّ   و ْييييُوو نييييُوت ىوَ  ييييُر دَرييييياّ خييييُزَر و ث
ًَييي ّ ْامًىييي َِ و مًىييي َِ  يييىو   مَُيييُ  واّ نيييشدووَ      ًا ًشيييُوَ ٖاو يييٓىرّ ميييُْدئ َريْشىيييئ و ٖ

   ِ ًَ َنيييياْ ٍَ َريْشييييئ و ٖ ًَشواْشيييياٖإ يُ ييييُ ًَىازّ وييييُر  و   ثُيىَْديًييييُناِْ َريْشييييًِٓ و ْاومييييُنُدا ويييي
ًَىاًْاْيييدا درو ييي       َِ و ُْٖيييدَيه اريث ٖاونيييارّ و ٖاوثُناًْيييُتِ يُْ ًَيييِ  يييُر ازّ  ُخؤييييُوَ   ًٓييي ْ ًَُ

ًَىإ  ُدَّ )  ز(.  11 – 8ى/5 – 2 ىوَ يُ ْ
ًَىإ  يييُدَّ        ًَشواْشييياٖإ ييييُْ ْيييُ ىوِْ تىَيةيُٓوَييييُنِ زاْىييينِ  يييُر ُخؤ يُ يييُر ) َريْشيييًِٓ و

ًَييييةوويِ ي  ًا ييييِ( و  شْةييييِ  ا ُتُنييييُ و  ييييُزّ خؤَييييإ  ييييؤ           11 – 8ى/ 5 – 2) ز() تىَيةيُٓوَيييييُنِ َ
تىَيةيٓيييُوَ يُ يييُر ميييُّ َريْشيييًُٓ ٖؤنيييار ىوٕ  يييؤ ميييُوَّ تىَيةيٓيييُوَ يُ يييُر ميييُّ َريْشيييًُٓ ميييُ اّ            

  دَئ.
ًَىازَيهِ زاْىيييينِ و  ُثشيييي   ُ يييي   ُ ُرميييياوَ ر َ ييييُنإ      يييييُّ تىَيةيُٓوَيييييُدا ُٖوي ييييدراوَ  ُويييي

ًَىيى  وً هشَيُٓوَ و  ُراورد  هشَئ.يُ ارَّ م  ُّ َريْشًُٓوَ   دوَيئ و زاًْاريُنإ  ُ ىَيشَّ ث



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ًَهِ  ُرَنِ تىَيةيُٓوَنَُإ  ىو    ميُّ   نَُ ىوِْ زاًْارّ يُ ُر مُّ َريْشًُٓ يُ ُرماوَ ر َ ُُْناْدا  ش ن
ًَهِ ْاومييُيُنِ  ييٓىرّ خً  ييُّ  ُ  ا ييِ   ييىوَ و نييَُ  زا        ًْييارّ يُ ييُر ميياي ى ؤر َ   َريْشييًُٓ َريْشييًٓ

ًَىَيُنِ  يُرَنِ     ًَةوو ْى اُْوَ تؤَارنشاوٕ    ؤييُ  ُوي  ًا ًًُناِْ مُّ ْاومُيُ و مُّ  َريْشًُٓ يُاليُٕ َ
ًَهِ ْاديييارّ ْاومييُيِ  ُ يينىوَ نييُ يُ يياي ِ )      ًَةووْى يي ز ( ْى ييًىيُتِ و 1104ى/ 498ثشيينُإ  ُ ُرميياوَّ َ

ذ اي يياط و وييشوإ (َ نييُ )َييٓ ِ  اوييِ( يييُ ثُرتىنُنييُّ خييؤّ   ثُرتىونُنييُّ  ُْاوًْشيياِْ )  مييىٍ َيئ تيياري 
 ُْاوّ)ىاَع اييدوٍ(دا تؤَيارّ نيشدووَ و )ًَٓؤر يهٌ( ييث ييُ ميُوَ وَ وَريةشتيىوَ و  يةوّ نشدؤتيُوَ  ميُو            

 زاًْارياُّْ يُو  ُرماوَيُدا ُٖٕ  يُ ُر َريْشًُٓنُ يُ  ُرماوَناِْ ديهُدا  ىوًْإ ًًُْ.
ًَ ًَٓج تُوَرّ  ُرَنِ و مُ اّ و يًىينِ  ُرمياوَنإ و   مُّ تىَيةيُٓوَيُ يُ ث ثاويهؤنإ و ثىخنيُّ    شُنِ و ث

ًَهٗيياتىوَ  يييُ تييُوَرّ يُنَُييدا   ييٓىرّ ىييى شا ِ َريْشييًُٓنُ    تىَيةيُٓوَنييُ  ييُزَاِْ  ييُرَ ِ و مًٓةًًيي ّ ث
         ًَ تيُوَرّ  ، ٓشاوٕخشاوَتُ ر وو ْاوّ  يشْة ئ ميُو ويار و ْاومياُّْ ييُ َيش دَ يُال تِ َريْشيًُٓنُدا  يىوٕ ْا ي

دووَّ تيييُرخاْهشاوَ  يييؤ   ا يييهشٕ ييييُ ميييؤًٌْ َتيييِ درو ييين ىوِْ َريْشيييًُٓنُ و  َُٓاي يييُّ داَُزرَيٓيييُرّ      
َِ و           ًًََُدا  يياؤ يييُ  ييارودؤخِ ْيياوخؤّ َريْشييًُٓنُ و  ييشْة ئ مييُو ًَُ ْيي َريْشييًُٓنُ. يييُ تييُوَرّ  يي

ييُ تيُوَرّ ميىارََدا  ا يِ ثُيىَْديًيُناِْ      ْانؤنًاُّْ يُْاو خىدّ  َُٓاي ُّ  ُرَاْش َوا ٖيُ ىوٕ  ا يهشاوَ.   
ًَٓ يًَُث تيُرخاْهشاوَ  يؤ       ًَ َ ْامًى ًًَُنإ  نيشاوَ . تيُوَرّ ث ٍَ َريْشئ و ٖ ًَشواْشاٖإ يُ ُ َريْشًِٓ و

ًَ َ مًى ًًَُنإ. ٍَ َريْشئ و ٖ ًَشواْشاٖإ يُ ُ  ثُيىَْديًُناِْ َريْشًِٓ و
ويهؤنإ و ثىخنيُّ تىَيةيُٓوَنيُ  يُزَاِْ  يُرَ ِ و مًٓةًًي ّ       مُ اّ و يًىنِ  ُرمياوَنإ و ثا يُ نؤتايشدا 
 خشاوَتُر وو.

 
 تُوَرّ يُنُّ :  ٓىرّ ىى شا ِ َريْشًُٓنُ 

ًَشواْشيياٖإ يييُ) ًَشوإ( و دَورو ييُرّ يييُ 1075 – 800ى/468 – 183َريْشييًِٓ و ًَشوإ )وَتييِ ويي ز( يييُ ْاومييُّ ويي
ًَىَيُنِ  شيينِ يييُ  (1)ٖييُرَيُِ مييارإ َيياوَّ  ُرَاْش َوايييُتِ نشدْييِ مييُّ َريْشييًُٓدا مييُْدئ داَييُزراوَ   ُويي

ًَ ّ و الوازّ دَ يَُتِ         ْاومُ و وار و قَُو  ىْد نُوتىوُْتُ  َيشدَ يَُتِ ميُّ َريْشيًُٓ    يُ  يىَيشَّ  يُٖ
َريًْشُٓنُ  مُو  ٓىرَ ىى شا ًًُّ يُ َيشدَ نًدا  ىوَ  ؤر اِْ  ُ ُردا ٖاتىوَ  ديارتشئ مُو ْاومُ و ويار  

ًَشوإ  االرإ  يً إ  خش إ   شد ُ   ياط  و قُ َ و  ىْداُّْ يُ َيش دَ َُتِ َريْشًُٓنُدا  ىوٕ  شينئ يُ: )و
د ًيٌ  ق ًيُ  قيَُّ نيشزوٍ  قيَُّ نا ينإ  قيَُّ         بان١ٜٛ/ باانٛ  ليٝشٜيٜا١/خا،ٞ  سرصازلٕ  َضاك      اال ىاط  

ًَييشَدا (2)َيايى،  قييَُّ قىيًًُييإ   ىْييدّ  يي دوٕ...(   ُٖوي ييدَدَئ  ييشْة ئ مييُو ويياراُّْ نييُ ر ؤي هييِ ديييار و   ي
ًَٓئ: ًَةووّ َريْشًُٓنُ و زؤر ْاويإ ٖاتىوَ  ًإ ْا   ناريةُريإ ُٖ ىوَ يُ َ

                                               
ًَهٗاتىوَ  (1) ًَىإ)مازر ً إ( و )مُرًًَٓا( و ) وَتِ اخباز(  يُ مُْدئ وار و قَُو  ىْد ث مارإ: ْاومُيُنُ دَنُوَينُ ْ

ليكشٜٚين  لثار ليبالد ٚ ل،بار ليعباد  دلر صادر  ) بريٚت: د.ت(   (.بزذع١  ليبًٝكإ /  ُ ُ  وشوإ   دٓش٠ شْة يًٓإ  شينئ يُ: ) 
 .493ظ 

لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب ٚ َعادٕ لجلٖٛز  لعتين ب٘ ٚرلدع٘:  ؛219(  ظ1870لالصطخزٟ  َضايو ٚلملُايو  َطبع١ بزٌٜ  )يٝيٕ: (2)
َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب ٚ عزٚلٕ  ٖٚٞ َٛدٛد٠ يف  : ؛137  ظ1(  ز2005ٚت: نُاٍ سضٔ َزعٞ  لملهتب١ ليعضز١ٜ  )بري
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ًَشوإ  1  يي و
ًَٓشاوَ نُ ييُ الييُٕ ثاوياّ     ًَو و ْاومُى و ُْٖديه ار وَنى وارَيو ْاوّ ٖ ًَشوإ ُْٖدَيه ار وَنى وَت و

ز(درو نهشاوَ   ْاوّ وارَنُ  ُٖر يُ ْاوّ ميُوَوَ ٖياتىوَ و  يؤ    579 – 531( )قباذوإ  ٔ  ا اٌْ نًىشا) أْىوش
ًَشوإ نيُ          ًَشوإ َاوَتيُوَ  ويارّ وي ما إ وتًٓث  ُوِ يُنَُِ ْاوَنُّ )أْى( ّ يًهشاوَتيُوَ و تيُْٗا ْياوّ وي

ًَهِ  ُورَ  ىوَ ًَو ييُ ْياو ويارَنُدا      ُر  ُ ُٖرَيُِ مارإ  ىوَ  يُ  ُرد درو نهشاوَ و  خاوَِْ دَون و َ  ُت
ًَييو  (3)ٖييُ ىوَ نييُ ر و ارَيييو  ُْاويييدا ر ؤويينىوَ  ًَشواًْإ وَى ْاومييُ و وَت    ييَُّ ُْٖييدر  ُرميياوَّ ديهييُ ويي

( و نُوتؤتييُ ْ يييو وييارّ ) يياط اال ييىاط( و ١ليٝشٜيٜااْا يياْدووَ نييُ َُي  ُْييد و ثاينُخنُنييُّ وييارّ)  يياخِ/  
ًَشوإ  ىوٕ دَرياّ خُزَر /قُزوئ  و مُْدئ وار  .  (4)و ْاومُ  ُر ُ وَتِ و

ًَو ييُ ٖيُرَيُِ ميارإ و ميُرًًَٓا          ًَشوإ  يُ  ُوي َّ ىاريث وَتيِ وي ًَىَّ     (5)ُْٖد داْيشاوَ و ييُ مىارمي
  و يُ نُْارّ ر و ارّ ايهش تياوَنى دَر ُْيدّ ويارّ ) ياط اال يىاط(  و دَريياّ       (6)مُرًًَٓاّ يُنُّ دا ْاوّ ٖاتىوَ

ًَشوإ داْيشاوَ خُزَر/ قُزوئ  ُ  ٓ ًَشوإ يُ يُرَتادا  يٓىرَيهِ   يىنِ        (7)ىرّ و    ؤييُ دَردَنيُوَي  وَتيِ وي
ًَشوإ زؤر  شاوإ  يىوَ و ميُْدئ    ًَشواْشاٖإ دا  ٓىرّ و  شتؤتُوَ    َُّ يُ  ُردََِ دَ َُتِ َريْشًِٓ و

ًَش   ا هشا.  ْاومُّ ديهُّ خشاوَتُ  ُر  ُٖروَى ث

 
 
 
 

 /ْفاس٘( انىيُ) انؤ/ انُاا 2

                                                                                                                                                
؛ لبٔ ليٛردٟ  16 -5  4 2(  ظ ظ 1958نتاب )داَع لييٍٚ( ملٓذِ باعٞ  لعتين بٓغزٖا ٚليتعًٝل عًٝٗا: ٚ. َٝٓٛرصهٞ  )ناَرٜيز: 

 .177(  ظ2008ليجكاف١ ليي١ٜٝٓ  )ليكاٖز٠: ،زٜي٠ ليعذا٥ب ٚفري٠ ليػزل٥ب  ذبكٝل: لْٛر ذلُٛد سْاْٞ  َهتب١
(  ظ 2003لملكيٜضٞ  لسضٔ ليتكاصِٝ يف َعزف١ لالقايِٝ  سزرٖا ٚ قيّ هلا: عانز يعٝبيب  دلر ليضٜٛيٟ يًٓغز ٚليتٛسٜع  )بريٚت:  (3)

 .600؛ ليكشٜٚين  لثار ليبالد   ظ315 - 214ظ
؛ لبٔ صباٖٞ سلدٙ  لٚعح لملضايو لىل َعزف١ ليبًيلٕ ٚلملُايو  ت: 339  ظ3(  ز1977)بريٚت:ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ  دلر صادر   (4)

؛ نٞ يٝضرتْر  بًيلٕ لخلالف١ ليغزق١ٝ  تزمج١: بغري فزْضٝط ٚ 420(  ظ2006لملٗيٟ عبيليزٚلع١ٝ  دلرليػزب لالصالَٞ  )بريٚت: 
 .214(  ظ1985  َؤصض١ ليزصاي١  )بريٚت:2نٛرنٝط عٛلد  ط

ًَهٗاتىوَ و زؤر ُّ داًْشنىاُْنُّ  (5) ًَىإ مازر ً إ و ر ؤّ  مُْدئ وار و قَُ و  ىْد ث ًَهُ دَنُوَينُ ْ مُرًًَٓا : ُٖرَيُ
 .495ليكشٜٚين  لثار ليبالد  ظ  ُْصارإ .

؛ لبٔ 123 – 120(, ظ1999َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل َٔ لملغزم ليٞ لملػزب  ذبكٝل: ٜٛصف لهلادٟ  دلر ليجكاف١ٝ يًٓغز  )ليكاٖز٠:  (6)
 .583(  ظ1996ليفك١ٝ  ليبًيلٕ  ذبكٝل: ٜٛصف لهلادٟ  عامل ليهتب  )بريٚت: 

  نٞ يٝضرتْر  بًيلٕ لخلالف١ ليغزق١ٝ؛ 92ه  (  ص1362  ْ ُٖ ايكًىط   ُ اٖنُاّ:  اّ يًى اْج  ماثداُْ ارَغإ )تٗشإ: قش٢ٜٓٚ (7)
 .214ص
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 ييانؤ وييارَيهُ دَنُوَينييُ  ييُر نييُْارّ دَريييا و  ُدَروازَيييُنِ  شْةييِ دَرييياّ خُزَر/قييُزوئ دادَْييشا    
ًَشوإ  يىوَ    ًَهِ  ي ِ زؤرّ          (8)وارَنُ   ُر  ُ وَتيِ وي   ميُّ ويارَ ويارَيهِ خياوَٕ ْيُوو و قيري   يىوَ و ْيُوت

ًَٓشاوَ  يُىؤرَيو رؤ اْيُ  يايِ ْي ى  يُ )      ًَ ُرُّٖ ٖ ّ 1000ي ْشخيِ ُْوتُنيُ  يىوَ  ُْوتُنيُ ييُ ناًْيُى        ( درٖيُ
ًَو ميا ش  يُ         ًَشاو ُْوو ٖاتؤتُ دَرَوَ   ً ةُ يَُُ  ييُ ويارّ  يانؤ يُميُْد ويىَيٓ ُٖي كىَوَ و وُو و رؤ   ُي
ًَىَنُّ وَى ميا شّ نشيي  ويئ  يىوَ و ييُ           ُردَواَِ يُ زَوّ  ُرز  ؤتُوَ   مُّ ما شَ  ُىؤرَيو  يىوَ نيُ وي

ًَىنادا ثاينُخنِ نؤَارّ مازَر اجياُْ. (9)ٓشاوَ  ُتاي ُو يُ وُودادورَوَ مُّ ما شَ  ً  . وارّ  انؤ يُ م
 يي  اط اال ىاط )در ٓد(3

ًَدا  ىوَ   مُّ وارَ دَنُوَينُ ُٖرَيُِ ميارإ و يُ يُر دَريياّ     وارَيهِ نؤٕ  ىوَ و مُْدئ وىَيُٓوارّ ت
ًَي        ( َقبااذ خُزَر  ىوَ  ويارَنُ يُالييُٕ نًىيشا )أْىويشوإ  ئ       ًَو   وَ درو ينهشاوَ  يؤ ميُوَّ وَنيى  ُر ُ ين

ًَىإ خُزَرَنإ و  ار ُنإ  وارَنُ خاوَٕ وىرَيُنِ  يُ  ُرد درو نهشاوّ دور و درَية  ىوَ نيُ يُ يُر    (10)يُْ
َِ دَر اّ  ُرَنًث يُ وارَنُدا ٖيُ ىوَ نيُ ييُ ما ئ درو ينهشا ىوٕ   نيُ        دَرياوَ درَية  ؤتُوَ   ؤ مًانإ   

ًَهٗاتىوَ يُ دَر ايُنِ  ُورَ و دَر ايُنِ   يىى و دَر اييُنِ ديهيُ  يُر َيةيُّ دَر يا و ويىرَناِْ ويارَنُوَ         ث
ًَُٓ وارَنُوَ  .(11)رَيةشّ يُ ٖاتِٓ نُونًةُىل خُزَرَنإ نشاوَ نُ  

وارَنُ  ُرماوَّ ماوّ زؤر  يىوَ و  يُرو ىوَِ نيُّ  يىوَ    ؤييُ ييُ ْاوميُناِْ ديهيُوَ  يؤ ٖياتىوَ             
و اْط  ىوَ  ُ درو نهشدِْ ىٌ و  ُر ِ نُتإ و  ُرو ىَِ زَ فُرإ  وارَنُ َ  ُوو و  يىرىِ  وارَنُ  ُْا

 .(12)ماودَيشّ و ثا ُواِْ يُ وارَنُدا ُٖ ىوٕ

 

 
 ١ /خا،ٞليٝشٜيٜاا  4

                                               
؛ لمحي نضز٣ٚ  نارْٚي٣ نضز٣ٚ  ب١ نٛش: حي٢ 328  ظ1ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ ز ؛123َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ (8)

 .405(   ظه  2536)تٗزلٕ:   2ماثداُْ   ٗش ضذنا 
َضعز بٔ لملًٌٗٗ  ليزصاي١ ليجا١ْٝ  عين بٓغزٖا ٚ تزمجتٗا ٚ تعًٝكٗا : بطزظ بٛيػانٛف ٚ لْط ،اييٚف  دلر ليٓغز يالدلب  (9)

؛لملضعٛدٟ  ليتٓبٝ٘ ٚلالعزلف  عين بتشكٝك٘ ٚ َزلدعت٘ : عبيلهلل لمساعٌٝ ليضاٟٚ  دلر ليضا٣ٚ يًطبع 12(  ظ1960 ليغزق١ٝ  )َٛصهٛ :
؛ليػزْاسٞ  ذبف١ لاليباب ٚ خنب١ لالعذاب  ت:لمساعٌ ليعزبٞ  َٓغٛرلت دلر لالفام لجليٜي٠  )لملػزب: 53ٚليٓغز  ) ليكاٖز٠ : د. ت (  ظ

 .135(  ظ1993
ُزَر: خُزَرَنإ  ُر َ ُز تىرنٔ و يُ ُٖرَيُِ خُزَر واْشًُٓنُيإ  ًٓاو ْا ىو   ثاينُخنُنُيإ وارّ)خ رإ/ واْشًِٓ خ (10)

ً ُإ  ٍَ مُوَودا  َارَيُنِ زؤر يَُى  إتٌ(  ىو  ثاواّ خُزَر و زؤريُّٓ داًْشنىاِْ واْشًُٓنُ يُ ُر مايِٓ يُٖىدّ  ىوٕ  يُ ُ
)،شرلٕ/  إ ُٖ ىوَ  ديارتشئ وارَناِْ  َيش دَ َُتِ مُّ َريْشًُٓ  شينِ  ىوٕ يُيُ اليُنِ ثاينُخنِ َريْشًُٓنُ  ىوًْ

؛ لبٔ سٛقٌ   صٛر٠ لالرض  َطبع١ 72لملضعٛدٟ   ليتٓبٝ٘ ٚ لالعزلف  ظ (... .صٛر ( )سٛالظ ( )مخًٝخ ( )ليبٝغا٤إتٌ()مسٓير(  )
 .143؛ َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل   ظ 393  390 – 389(   ظ ظ 1938  )يٝيٕ: 2بزٌٜ   ط

؛ ٖالٍ ليضاب٢  ليٛسرل٤ أٚ ذبف١ لالَزل٤ يف تارٜخ ليٛسرل٤  َطبع١ لالبا٤ ليٝضٛعٝني ) 316 – 314لملكيٜضٞ  لسضٔ ليتكاصِٝ  ظ ظ  (11)
 .391؛ لبٛليفيل٤  تكِٜٛ ليبًيلٕ  دلر صادر ) بريٚت:د.ت(   ظ218 – 217بريٚت: د.ت(   ظ ظ 

 .92قش٢ٜٓٚ  ْش١ٖ ليكًٛب  ظ ؛315لملكيٜضٞ  لسضٔ ليتكاصِٝ  ظ؛ 184لالصطخزٟ  َضايو ٚلملُايو  ظ (12)
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 (755)                                                     (2018) كانونى يةكةمى (، 15، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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ًَشوإ  يىوَ  دَنُوتيُ       ١ليٝشٜيٜوارّ ) ًَىتشاوَ  مُّ وارَ َُي  ُْيد و ثاينيُخنِ وَتيِ وي ( ) اخِ(يشِ ث
ًَهِ زؤر  يىوَ  درو ينهشدِْ ويارّ) اخٌ( دَ ُرَيٓشاييُوَ  يؤ        ًَىيناْ خىارَوَّ مًايُى و خاوَٕ ر َِِز و  ا، و  

 .(13)( و يُاليُٕ مُوَوَ درو نهشاوَقباذنًىشا )أْىوشوإ  ٔ 
 يي ايشا شإ 5

ًَشوإ دادَْيشا  ويارَنُ ييُ دَريياّ       وا  رَيهِ ديهُّ ُٖرَيُِ مارإ  ىو و  ُ َُي  ُْدَيهِ ديهُّ وَتيِ وي
ًَهِ زؤريشِ ُٖ ىوَ    يَُّ زؤر يُّ داًْشينىاُْنُّ ْميارّ  يىوٕ و ويارَنُ         خُزَر ْ يو  ىوَ و  ُرو ىوَ

َِ قَُ  ىوَ و درو نهشدِْ وارَنُ  دَ ُرَيٓشينُوَ  ؤ نًىشا )أْىوشوا  .(14)(قباذٕ  ٔ  
 اا َضك  6

ًَو ْاوميُ و  ىْيدّ نشينىناي ِ  يُر  يُ ويارَنُ          وارَيو  ىوَ نُوتؤتُ ْ يو وارّ ) اط اال ىاط( نؤَيُي 
ًَيىإ ويارّ )  ياط اال يىاط( و ) ايًهي ( دا  يىوَ   و              ىوٕ  وارَنُ درَية  ؤتُوَ  يؤ نيُْارّ دَريياّ خيُزَر و ييُ ْ

 (15)(قباذ ؤ نًىشا )أْىوشوإ  ٔ درو نهشدِْ وارَنُ  دَ ُرَيٓشينُوَ 
 

ًَشواْشاٖإ  تُوَرّ دووَّ : داَُزراْدِْ َريْششًِٓ و
ًَشوإ و دَورو ُرّ يُ  ُردََِ خً  ُتِ ر اوًدئ و  ُ دياريهشاوّ يُ  ُردََِ خُيًفُ ) عجُاإ بأ   وَتِ و

ز(  يُرنشدَيُنِ  يُر ازّ خيؤّ  يُْاوّ ) يًُإ  ئ ر ً يُ        645ى/24ز( يُ  ياي ِ ) 655 – 644ى/35 – 23() عفإ
َّ وىَئ  ُ ويُر  و ييُ ُْٖيدَيهِ     اي اًٌٖ( ر ا  ارد  ؤ  ُتح نشدِْ ُٖرَيُِ مارإ و مُرًًَٓا  مُويث تىاِْ ُْٖد

    ُ ْيياو مييُو وييارو   ديهييُ  ييُ ماويينِ دَ يي   ُ ييُر مييُْدئ وييار و قييَُ و ْاومييُّ مييُو ُٖرَيُاْييُدا  ةشييي   ييي
ًَشوإ    ٕ  َضك ْاوماُْودا ) و    َُيُ  ميُّ ْاومياُْ نُوتٓيُ  َيشدَ يَُتِ      (16)  ايشا شإ   اط اال يىاط( ٖيُ ىو

ز( ييُوَ  1258 – 750ى/656 -132ز( و  ُ  ا يِ) 750 – 661ى/132 – 41مًى َِ و يُاليُٕ خً  ُتيُناِْ مىَيُوّ)  
 .(17)واىل  ؤ داْشاوَ

ًَشوإ و   دَرنيييُوتِٓ ر ؤي يييِ  ًا يييِ  ًَشواْشييياٖإ ييييُ وَتيييِ وييي  َُٓاي يييُّ داَُزرَيٓيييُرّ َريْشيييًِٓ و
ًَيو ييُ  ياي ِ )       ز( )ي ييد  ئ   800ى/183دَورو ُرّ دَ ُر َينُوَ  ؤ  ُردََِ خً  يُتِ  ُ  ا يِ    ُتاي يُو نات

                                               
 . 92؛ قش٢ٜٓٚ  ْش١ٖ ليكًٛب  ظ436  ظ5ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ ز (13)
ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ  ؛584لبٔ ليفك١ٝ  ليبًيلٕ  ظ ؛315  - 314لملكيٜضٞ  لسضٔ ليتكاصِٝ  ظ؛ 123َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ (14)

 .303  ظ3ليبًيلٕ ز
 .127  ظ5ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ ز (15)

 
؛ ليطرٟ   287- 285ليبالذرٟ  فتٛح ليبًيلٕ  ت: عبيلهلل لْٝط ليطباع  َؤصض١ لملعارف يًطباع١ ٚليٓغز  )بريٚت: د.ت(  ظ ظ (16)

 .247 – 246  ظ ظ 4(  ز1970  )َضز:2فغٌ لبزلِٖٝ  َطابع دلرلملعارف  طتارٜخ ليطرٟ  ذبكٝل: ذلُي لبٛلي
 .296 – 295   288ليبالذرٟ  فتٛح ليبًيلٕ  ظ ظ  ش واُْ:  (17)
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 – 786ى/193 – 170َ يد  ٔ زامدَ ايشً اٌْ( نُ  ُرؤى ٖؤزّ وُي اِْ  يىو يُالييُٕ خُيًفيُ )ٖياروٕ ايشويًد()     
ًَشوا808ٕ  .(18)ز( َوَ دَنشَينُ واىل ُٖرَيُِ مازَر ً إ و مارإ و مُرًًَٓا و وَتِ و

ًَي   مَُيُ  دواّ         ًَٓ ديارَ )ي يد  ٔ َ يد( تىاًْ ىوّ َنُاُّْ خُيًفُ )ٖياروٕ ايشويًد(  يُ دَ ي   ٗ
 يُو ر ؤي يِ  يُرَنِ  يً      مُوَّ يُ داَشناْدُْوَ و يُ ْاو شدِْ مُْدئ ُٖي ةُر اُْوَ و ياخِ  ىو د   يُ خً  

ٞ        ؤ منىْيُ ميُو تيىاِْ ُٖي ةُر اْيُوَّ )     (19) ىو ز( ييُ  794ى/178ييُ  ياي ِ)  (20)( ٚيٝاي بأ سزٜاف ليغاٝباْٞ لخلاارد
َّ و خييىدّ )ويًييد(يث  هى َييي   مَُييُ  ٖؤنارَيييو  ييىوَ  ييؤ مييُوَّ  هشَينييُ واىل مييُو ْاوميياُّْ نييُ          ْاو ييُر

ِ .(21) امسيياْهشدٕ ُ    ديييارَ وييُي اًًُْنإ ٖييؤزَيه ْاومييُناِْ   ييُرَ ِ  ييىوٕ و يُ ييُرَتاّ ٖيياتِٓ مًىيي َُوَ  يي
 .(22))َىصٌ( و ر ؤ َُٖتِ ر و ارّ دجيًُ دا  ةو   ىُْوَ

ًَيةرا و     802ى/185( يُ اي ِ )ٜشٜي بٔ َشٜي ليغٝباْٞ) ْ َّ ز( يُوارّ ) شد ُ( نؤمِ دوايِ نيشد و ٖيُر ييُو
ًَةييُّ  شتييُوَ    ًَ ةييُ يييُّ نييىر َّ دوو نييىر ّ ديهُوييِ ٖييُ ىو    (23)نىر َنييُّ  ُْاوّ)ا ييد  يئ ي يييد( ى   ديييارَ  

  دواتشييُ  (24) ُْاوَناِْ )حمُد  ٔ ي يد( و)خايد  ٔ ي يد(   )خايد  ٔ ي يد( يُوناتُدا واىل وارّ )َىصيٌ(  يىو   
ز ( َوَ نشاوَتييُ واىل 833 – 813ى/218 – 198ز( )خايييد  يئ ي يييد( يُاليييُٕ خُيًفييُ )ا يياَىٕ()     820ى/205 يياي ِ)
ّ نشدتؤتُ  ٓهُّ  ُرَاْش َواييُتِ خيؤّ و   (25)ِ مازَر ً إ و  مارإ و مُرًًَٓا  مُو وارّ )د ًٌ/ دوئ(ُٖرَيُ

                                               
؛ لبٔ ،ًهإ  1(  ظ1958َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب ٚ عزٚلٕ  لعتين بٓغزٖا ٚليتعًٝل عًٝٗا:ٚ. َٝٓٛرصهٞ  )ناَرٜيز:  (18)

 ؛327  ظ 6ٚلْبا٤ لبٓا٤ ليشَإ  ت: لسضإ عباظ   دلرصادر )بريٚت: د.ت(  ز ٚفٝات لالعٝإ
R.N.Frye, the Cambridge history of iran, fifth printing, Cambridge university press, 

(uk:2007)(volume 4), p243. 
١ٝ يف ليكزٕ ليجاْٞ لهلذزٟ  رصاي١ دنتٛرل غري َٓغٛر٠ ذلُي س٘ صالح  َٛلقف ليغٝباْني يف لييٚي١ لالصالَ يُو  ارَيُوَ  ش واُْ: (19)

 .165  160  115  108(  ظ ظ 1980َكي١َ لىل دلًط ن١ًٝ ليغزٜع١ ٚلييرلصات لالصال١َٝ  داَع١ لّ ليكز٣  )َه١: 
 ُ  ا ِ و (: مُو  ُرنشدايُتِ ىىَُْوَيُنِ خُوارجيِ دنشد د   ُ دَ َُتِ خً  ُّ )ٚيٝي بٔ سزٜف ليغٝباْٞ لخلاردٞ (20)

ًَهشد و دواتش دَ َُتِ درَية 795ى/178يُ  ُردََِ دَ َُو خُيًفُ)ٖاروٕ ايشوًد( و يُ  اي ِ ) ز( يُ ُٖرنِ ى يشَ دَ نِ ث
لبٔ ،ًهإ  ٚفٝات لالعٝإ ٚلْبا٤  ش واُْ:   ؤوَ  ؤ ُٖرَيُُناِْ مُرًًَٓا و مازَر ً إ.   ؤ زاًْارّ زياتش يُ ُر مُو ىىَُْوَيُ

  ظ ظ 12(  ز2008 دلر صادر )بريٚت:3؛ لالصفٗاْٞ  نتاب لالغا٢ْ  ت:لسضإ عباظ ٚ ل،زٕٚ  ط328 – 327  ظ ظ 6شَإ  زلبٓا٤ لي
 .151 – 150(  ظ ظ 2006؛ عبيليعشٜش لييٚرٟ  ليعضز ليعباصٞ لالٍٚ  َزنش درلصات ليٛسي٠ ليعزب١ٝ )بريٚت:65 – 64
؛ لبٔ قتٝب١  لملعارف  ت: ثزٚت عهاع٘  َطبع١ 64  ظ12فٗاْٞ  نتاب لالغا٢ْ  ز؛ لالص1َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (21)

 .243 –242؛ ذلُي س٘ صالح  َٛلقف ليغٝباْني  ظ ظ 414(  ظ1981  )ليكاٖز4:٠دلر لملعارف  ط
 – 309(  ظ ظ1980ٚت:  )باري 2ليكًكغٓيٟ  ْٗا١ٜ لالرب يف َعزف١ لْضاب ليعزب  ذبكٝال:لبزلِٖٝ لالبٝاارٟ  دلر ليهتاب ليًبٓااْٞ  ط      (22)

310. 
؛ سلَباٚر  َعذِ لالْضاب ٚلالصزلت لحلانُا١ يف تاارٜخ   339  ظ6؛ لبٔ ،ًهإ  ٚفٝات لالعٝإ  ز273  ظ 8ليطرٟ  تارٜخ ليطرٟ  ز  (23) 

 .277(  ظ1980لالصالَٞ  تزمج١ : سنٞ ذلُي سضني ٚل،زٕٚ  دلر ليز٥ي ليعزبٞ  ) بريٚت : 
 .341  ظ6؛ لبٔ ،ًهإ  ٚفٝات لالعٝإ  ز2تارٜخ ليباب  ظَؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ  (24)
 .120َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ دوئ/د ًٌ:  ُورَتشئ وارّ ُٖرَيُِ ماراُْ و دَنُوَينُ  اوىرّ ر ؤ ُٖالتِ ُٖرَيُُنُوَ. (25)
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َّ َاوَتيييُوَ تييياوَنى  ييياي ِ ) ٍَ خُيًفُ)ا  نميييِ  يييا ()835ى/220ييييُو ًَيييىاِْ يُ يييُ ًَه يييىِْ ْ  – 218ز( يييُٖؤّ ت
ًَِ يُ ُر نارّ و841 – 833ى/227  . (26)ايًايُتِ الدراوَز(ّ  ُ  ا ٌ و تىر َ ىوِْ خُيًفُ ي

ز( ميا اوَ و  846 – 842ى/232 – 227()ليٛلثال بااهلل  دواّ َشدِْ خُيًفُ )ا  نمِ  ا ( و   ىُْ خُيًفيُّ ) 
ًَىّ يُ ْاومُنُ  ُريُٗي داوَ    ؤ نؤْ  ؤي هشدِْ ميُو ما اواْيُ خُيًفُ)خاييد  ئ ي ييد(ّ نشدؤتيُوَ  يُ واىل         ثش

ز( َشدووَ و 845ى/230َواّ  ىوَ يُ وايًايُتِ مُو ُٖرَيُاُْ تاوَنى يُ  اي ِ )و مارإ   ُرد (27)ُٖرَيُِ مازر ً إ
ًَشراوَ  .  (28)يُ وارّ )د ًٌ/ دوئ(  ُخاى   

( نييُ ٖييَُىويإ نُ يياِْ لهلٝااجِ)خايييد  يئ ي يييد( مييىار نييىر ّ ٖييُ ىو  ييُْاوَناِْ )حمُييد   ًييٌ   ي يييد   
 ٕ ُ    (29) ُرنشدَ و ديار  يىو ٍَ مُوَويدا  ؤَاوَييُى مي ًَهِ ديهيُ يُالييُٕ خً  ُتيُوَ نشاوْيُ واىل        يُ يُ ْد نُ ي

ٖييُرَيُِ مازَر اجيييإ و مييارإ و مييُرًًَٓا   )حمُييد خايييد  يئ ي يييد(يث  ييُربَيىَ شدِْ وييارّ) اط اال ييىاط( ّ       
ًَشراوَ   َُّ  يُ  اي ِ ) ًَى  ز ( نشاوَتُ واىل ُٖرَيُِ مازَر اجيإ و مارإ و مُرًًَٓا   مُوتىاًْىيُتِ 856ى/242ث

َّ  هاتُ َُي  ُْدّ  ُرَاْش وايُتِ نيشدٕ   ييُ َُٖاْهاتًشيدا )   و لهلٝاجِ بأ   ارّ )ىٓ َ/ ُ ُ( درو ن هاو و مُو
ًَشوإ و دَورو ييُرّ   ييىوَ،ايااي (ّ  شاوييًإ  ييُرَاْش َواّ ْاومييُّ ٜشٜااي باأ ،ايااي  )(30)( ّ  ييشاّ واىل وَتييِ ويي

ًَىّ و الوازييُّ دَ يَُتِ خً  يُّ     ًَشوإ  ُٖريُى يُّ دواُْ  مُو ثش )يً إ(  ىو نُ دَنُوتُ  انىرّ وَتِ و
ز( درو ي   861ى/247ز( ييُ ) 861 – 847ى/247 – 232 ُ  ا ًإ قؤ نُوَ نُ  ُ ٖؤّ َشدْيِ خُيًفيُ ) ا نىنيٌ()   

لهلٝاجِ بأ   ُو ْاوماُْ را ُياْد   ؤيُ  ُرَاْش َواّ )يً إ(  يُ )يًي إ وياه( و  )    ىو  ىو و  ُر ُخؤيِ خؤيإ ي
ًَشواْشياٖإ   يُ    ،ايي ًَشوإ و َريْشيًِٓ و (يث  ُ )وشواْشاٖي( ْاو اْةِ دَرنشد و يُوَ  ُدواوَ َرياِْ وَتِ و

ًَشوإ واٖي( ْاودَ شإ ٍَ مُوَّ رَمُي ُنِ  َريإ و  َُٓاي ُّ داَُزر(31))و ًَشواْشياٖإ   . يُ ُ َيُٓرّ َريْشيًِٓ و
َّ  ُمياوَ ر َميُي ُنِ ميُوإ       ًَهِ  ُرَ ًًُ   يَُّ ُْٖيد دَ ُر َينُوَ  ؤ ٖؤزّ وُي اِْ  ُرَ ِ   واتا ر َمُي ُن

ًَهِ  ُرَ ًًإ (32)دَ ُرَيُٓٓٓوَ  ؤ )  ٗشاّ ىى ًئ/  ٗشاّ ىىر( نُ مَُُ  دورَ يُ ر ا نًًُوَ و مُوإ ر َمُي ه
 ُٖيُ.

                                               
؛ 264(  ظ1996دلر ليجكاف١  )بريٚت: ؛ ليهتيب  عٕٝٛ ليتٛلرٜخ  ت: عفٝف ْاٜف ساسّٛ  2َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (26)

 .296ليبالذرٟ  فتٛح ليبًيلٕ  ظ
) لردبٌٝ  َزلغ١  َزْي  ترٜش   مازر ً إ : ْاومُيُنِ  شاواُْ و مُْدإ وار و ىْد و ر و ار و مًا  يُخؤ دَ شَي  يُواُْ: (27)

 .80 – 78ليع١ًُٝ  )بريٚت:د.ت(   ظ ظ  ،ٟٛ  صًُاظ...(. ليٝعكٛبٞ  ليبًيلٕ  ٚعع سٛلعٝ٘: ذلُيلَني عٓاٟٚ  دلر ليهتب
 .342- 341  ظ6؛ لبٔ ،ًهإ  ٚفٝات لالعٝإ  ز 3 – 2َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (28)
 .326(  ظ1982 )ليكاٖز٠: 5لبٔ سشّ ليالْييض٢  مجٗز٠ لْضاب ليعزب  ت: عبيليضِ ذلُي ٖارٕٚ  دلر لملعزلف ط (29)
 .4 – 3َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (30)
؛ و.و 466ه  (  ص1380  ارإ از دورإ  ا نإ تا اغاز  ٗد َغىٍ  َشن  ماث و اْنشاراو وزارَ اَىر خارىُ )تٗشإ: رعا ٓاي   (31)

 ؛ 347ه  (  ص1358 ارتىيد    يدَ َكاو حتكًكِ  تشمجُ:نشيِ نشاورز  ماثداُْ ْكث ىٗإ  )تٗشإ: 
R.N.Frye, the Cambridge history, pp243 – 244.                                                                                                                                                                                                                          

(  ماثداُْ رٚع١ لٚىل لاليباب يف َعزف١ ليتٛلرٜخ ٚلْضابٓاننِ  تاريذ  ٓاننِ) ؛ 137  ظ 1لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب  ز (32)
 .193 – 192؛ غفارّ ق ويِٓ  تاريذ ىٗإ ارا  ماثداُْ ًْه ى  )تٗشإ:(   ص ص 65(  ص1348داروثٓاه )تٗشإ: ه  



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ًَشوإ و دَورو يُرّ ييُ  يُردََِ دَ يَُتِ  ا ياِْ و  ُتاي يُو ييُ        ُٖرمُْدَ  ُر َاْش َواياِْ وَتِ و
ٕ أْٛعاازٚلٕ باأ قباااذ  ييُردََِ نًىييشا) ًَشواْشاٖييي ْا ييشاو    ييَُّ مييُّ ْازْيياوَ يييُ دواّ  نى يياتِ   (33)( َوَ  ييُ و

َى  ا هشا يُنُّ َرييث مًى ًًَُوَ تاوَى و دَرنُوتِٓ  َُٓاي ُّ )ي يد  ٔ َ يد ايشً اِْ( دَرُْنُوتىوَ  و
ًَٓيشاوَ  يَُيُوَ  يُدواوَ ٖيَُىو  يُرَاْش َواياِْ وَتيِ        (لهلٝجِ بٔ ،ايي) ًَشواْشاٖي  ُ ُردا ي  ىوَ نُ ْازْاوّ و

ًَشواْشاه ْا شاوٕ  مَُُ   ُرَتايُى  يىوَ  يؤ مُ ي ًِٓ دَ يَُتِ  َُٓاي ُنيُ ييُ ْاوميُنُدا و         ًَشوإ  ُ و و
ًَشواْشاٖ  إ.درو ن ىوِْ َريْشًِٓ و

ًَشواْشياٖإ ييُ نؤتايًيُناِْ  يُدَّ )     ز( داَيُزراوَ و  يُردَواّ  يىوَ ييُ     9ى/2 ؤيُ دَ ًٓئ َريْشًِٓ و
ز( نُ يُو ناتُدا  ُجلىقًًُنإ نؤتايِ  ُ دَ يُتِ  11ى/5 ُرَاْش َوايُتِ نشدٕ تاوَنى ًْىَّ دووََِ  ُدَّ )

ًَٔٓ  .(34)َريْشًُٓنُ دَٖ
 

ًًَُّ:  ارودؤخِ ْاوخؤ و  َِ يُ ُر دَ َُو يُ َريْشًُٓنُداتُوَرّ   ْ ًَُ 
ًَشوييِ ْييُيارَناِْ  ؤتييُوَ     ًَشواْشيياٖإ ر و ييُروّ مييُْدئ ُٖر َوييُ و ٖ  ييُرَر اّ مييُوَّ َريْشييًِٓ و

ًَىإ َريإ و نار ُدَ ناِْ َريْشيًُٓنُ   َِ يُ ْ يَُُٖإ ناتًشدا يُ ْاوخؤّ َريْشًُٓنُ مُْدئ ْانؤنِ ًَُ ْ
ًًَاُْ دَخُيُٓ ر وو. يُ ُردَ َُو  ُريُٗي داوَ َّ يُو ْانؤنِ و ًَُ ْ ًَُُ ُْٖد ًَشوإ ودَورو ُرّ.م  يُوَتِ و

ًَو يُ َرياِْ َريْشيًُٓنُ نيُ   يُرَاْش َواّ      ًَهاًْث يُ دواّ الواز ىوِْ دَ َُتِ يُن  ُرَتاّ ًَُ ْ
ًَشوإ و دَورو ُرّ  ىو  ُْاوّ )   ُٖؤّ نى راِْ زؤريُّٓ  (عًٞ بٔ لهلٝجِ بٔ ذلُي بٔ لهلٝجِ بٔ ،اييوَتِ و

ز(  يُريُٗي دا  دييارَ ييُ    912ى/300 ُر ازاِْ و  ُديٌ  ريإ و دواتش مازاد  يىوِْ يُدَ ي   يُريشيُنإ يُ ياي ِ)    
لبٛساٖز ٜشٜي بأ ذلُاي بأ    َُٖاْهاتًشدا َريَيهِ ديهُّ  َُٓاي ُنُ  ُرَاْش َواّ ْاومُّ )يً إ(  ىو و ْاوّ )

ًَشوإ و 917ى/305) ًييٌ ( قؤزتييُوَ يييُ  يياي ِ )( مييُّ  الوازّ َريٜشٜااي باأ ،ايااي ًَشوييِ نييشدَ  ييُر وَتييِ ويي ز( ٖ
( و نىر َنييُّ و مييُْدئ نُ ييِ ديهييُّ َريْشييًُٓنُ عًااٞ باأ لهلٝااجِدَورو ييُرّ و دَ يينِ  ُ ييُردا شو  َييري )

ًَشواْشاٖإ و يُ اي ِ)لبٛساٖز ٜشٜي بٔ ذلُيدَ نةري نشإ و نى رإ  ) ز( 918ى/306(يث  ىوَ َريّ َريْشًِٓ و
ًَشوإ درو يي  نييشد و )حمُييد  يئ ي يييد(ّ نىر يشييِ نييشدَ  ييُرَاْش َواّ  ١ليٝشٜيٜااوييارّ ) / يياخٌ( يييُ وَتييِ ويي

 . (35)ْاومُّ )يً إ(
ٍَ يُ  اي ِ )37( دواّ  ُرَاْش َوايُتِ نشدٕ  ؤ َاوَّ )لبٛساٖز ٜشٜي بٔ ذلُي)  ز( َيشد و  948ى/337(  ا

  دواّ خيؤّ  (36)شاغٌ( يُوَ  َٖشخىارد نشاوَ و  ُوٖؤييُوَ َيشدووَ  دَوتشَي  يُ اليُٕ وَزيُنُّ  ُْاوّ )ا ٔ ا 
ٍَ  شايُنِ درو ين ىوَ  يُْاوّ )ا(يد(     )حمُد  ٔ ي يد( ّ نىر ّ ىًةُّ  شتُوَ   مُويث ُٖرزوو ْانؤنِ يُ ُ

                                               
 .276ليبالذر٣  فتٛح ليبًيلٕ  ظ (33)
 .56  54ه  (  ص ص 1380ن  ماث و اْنشاراو وزارَ اَىر خارىُ )تٗشإ:   َشَٓطك٘ عزٚلٕر ًِ رمًس ًْا  تاريذ  ُىَِ  (34)
 .5 – 4َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (35)
 .5َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (36)
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      ّ  و دَ نةريّ نشدووَ  نىر َيهِ خؤوِ  ُْاوّ )أ(د  ٔ حمُيد( نشدؤتيُ  يُرَاْش َواّ )يًي إ( و نيىر َيهِ ديهيُ
 .(37)(سرصزلٕنشدؤتُ  ُرَاْش َواّ ) لهلٝجِ بٔ ذلُي( ُْاوّ) 
ًَشواْشاٖإ يُ ُردََِ دَ َُتِ )حمُد  ٔ ي يد( زؤر  شاوإ  يىوَ  نيُ      ٓىرّ دَ َُتِ َريْشًِٓ و

ًَ ةييُ يييُ و ْاوميياُّْ  ا ييهشإ مييُْدئ ْاومييُّ ديهييُّ وَى) االرإ ويياه( و )خش ييإ واٖييي( و )زادإ واٖييي(    
ًَشواْشاٖإ نُوتىُْتُ ًَو يُ  ٓىرّ  ُرَاْش َوايُتِ َريْشًِٓ و  .(38) َيشدَ َُيِ َريْشًُٓنُ و  ىوٕ  ُ  ُو

ًَةييادا دَنييُوَي   مَُييُ دَر ييُو يُ ييُردَّ    ذلُااي باأ ٜشٜااي(  دواّ مييُوَّ )   ييُٖؤّ ُْخؤوييًُوَ يييُ ى
ًَ  و  تَُاح يُ ثًُ و ثؤ نِ َريايُتِ دَناو    ًَٓ ًَ   يُ   وَزيشَنُّ )ا ٔ ا شاغٌ( دَر خى  ؤيُ  ُرَتا ُٖي دَ ين

ًَو ) ًَش  دَ نةري نشا ىو و يُ زيٓداْدا  ىو   َُّ نات  ذلُاي بأ ٜشٜاي(    نىونِٓ  شاّ َري نُْاوّ )ا(د(  ىو ث
ًَنُوَ   وَى  ىثا هشدِْ خىدا نُ ماى  ؤتُوَ  ُرَاْدَناو) ا(د(  شاّ ييُ زيٓيدإ    يُ ُْخؤوًُنُّ ماندَ 

ًَئا ا  ى ًَ     ؤييُ )حمُيد  ئ ي ييد(           مازاد هشَي    مُو   ًَٓ و يُ نيى راِْ  شانيُّ  مَُيُ  )ا ئ ا شاغيٌ( دَتش ي
 .(39)ز( 956ى/345 َٖشخىارد دَناو و دَيهى َي  يُ  اي آ )

  ِ ًَةيُّ  ياونِ  شتؤتيُوَ و  يىوَ  يُ        ) لمحاي   لهلٝاجِ(  )حمُد  ٔ ي يد( دوو نىر ّ ٖيُ ىو  يُْاوَناْ   )ا(يد( ى
ًَشوإ و ًَداْاوَ  ميُويث  ُٖيَُإ     ُرَاْش َواّ وَتِ و َُٖىو اليُى يُ نار ُدَ نإ و ثًُداراِْ وَو داًْإ ث

ًَشَيي   يؤ ميُوَّ  ًدىاتيُوَ       ًَهِ  يؤ دَْ ًَو ُْخؤ  دَنُوَي  وَزيشَنُّ )ا ٔ ا شاغٌ( دَرَاْ ًَىَّ  اونِ نات و
ًَ   يُ نىوينِ وَزيشَني       ًَشيُيُنِ  يُورَ    َُّ  ؤّ دَردَنُوَي  نُ  َٖشّ نشاوَتُ ْياو   ؤييُ ُٖي دَ ين ُّ و ن

ٍَ خؤّ دَناتُوَ   َُّ يُالييُنِ ديهيُوَ )   ِ يُنؤ ًَيِ ُٖي دَ ُر َينيُوَ و ر ادَنياو  يؤ ْاوميُناِْ       لهلٝاج ( ّ  يشاّ ي
َِ و ْانؤنًُ ْاوخؤيًُ  ؤ تُٖؤنارَيهِ ناريةُر  يؤ الواز يىوٕ و   (40)دَرَوَّ َريْشًُٓنُ .ديارَ َُٖىو مُو ًَُ ْ

ًَشوييهشدُْ  ييُر َريْشييًُٓنُ      وهىيينِ َريْشييًُٓنُ  ُراْ ييُر    ييُ ْييُياراًْإ و دَر ييُتًإ ر َخىيياْدووَ  ييؤ ٖ
 ُٖروَى يُ تُوَرَناِْ داٖاتىودا  ا ًإ دَنُئ.

ًَىإ نىر  و  اوندا   َِ يُ ُر دَ َُو يُْ َّ ىار ْانؤنِ و ًَُ ْ ًَىإ  شانإ   ُْٖد ْ ًَِ ًَ ةُ يُ ًَُ ْ  
ًَنُ   1028ى/419 ُريُٗي داوَ   ؤ منىُْ يُ  اي ِ ) ًَو َري) ي يد  ٔ ا(د  ٔ  ٔ حمُد(  ؤ ر او و خؤويِ دَمي ز( نات

/  ياخٌ( ثاينيُخنِ َريْشيًُٓنُ   يُ      ١ليٝشٜيٜا قَُّ ) نيشزوٍ(   نىر َِِنُّ)اْىويريوإ  ئ ي ييد(  ييُ ويارّ )      
ًَييِ ُٖي دَ ُر َينييُوَ و دَ يي   ُ ييُر وييارَنُدا دَ شَييي    ييَُّ زؤر ْاخ  ًَىَْييدَناِْ ي ًَ  ٖاونييارّ دَ يي  ث ايييُْ

ًَو ييُوإ ثُيىَْيدّ  يُ ) ي ييد  ئ ا(يد( َوَ دَنيُٕ و             ًَيى الييُْةشاِْ   ؤييُ  ُوي ًَشُ دَنُوَينُ ْ ْانؤنِ و ن
ٖاونيييارّ دَ ييئ ييييُ دَ ييينةشتُٓوَ  ُ يييُر ويييارَنُدا  ييييُ َُٖاْهاتًشيييدا )اْىويييريوإ  ييئ ي ييييد( ّ نىر يشيييِ   

. ُْٖديو ىاريث  ْياِْ َريَنيإ ر ؤي ًيإ ييُو     (41)دَ نةريدَناو و يُ زيٓداْدا  ش ِ و تًٓىّ دَناو و دَيهى َي 
َِ و ْانؤنًُدا ُٖ ىوَ   ؤمنىُْ )ايى  ايٓاؤ  ٓ   ْ ًَُ ٌ ( نيُ  ْيِ َيري) َٓيىىٗش  ئ ي ييد( ىو   يُٖؤّ        ليفغا

                                               
 .6 – 5َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (37)
 .137  ظ 1لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب  ز (38)
 .6فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظَؤيف دلٍٗٛ   (39)
 .6َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (40)
 .8َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (41)



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ًَشدَنيُّ     ٍَ  شاّ َريدَنُّ  ُْاوّ) ا ى َٓمىر  ٔ ي يد( ٖاونارّ ْاو شاوّ نيشد د   يُ َ  ىوِْ ثُيىَْدّ يُ ُ
ز( يُْاو نؤوهِ  ُرَاْش َوايُتِ َري) َٓىىٗش  ٔ ي ييد( يُالييُٕ   1034ى/425ًْإ داْا و يُ  اي ِ)و ُٖردووال ثً 

) ا ى َٓمىر  ٔ ي يد( ّ  شايُوَ نى را و ) ا ى َٓمىر  ئ ي ييد(  يىَ َيريّ َريْشيًُٓنُ و )ايىي  ايٓياؤ  ٓي          
 .(42)(ّ  ْشاوِ َارَنشدَوَليفغٌ

َِ و وُرّ ْاوخؤ و  شانيى ّ    ًَشواْشياٖإ       ًَُ ْ  ُدرَييةايِ َياوَّ  ُرَاْش واييُتِ نشدْيِ َريْشيًِٓ و
ًَىإ َرياِْ  َُٓاي ُّ  ُرَاْش َوا يُ ْاوخؤياْدا  ُردَواّ  ىو   مَُُ  َريْشًُٓنُّ الواز نشدووَ و  ؤتيُ  (43)يُْ

 ٖؤنارَيهِ يارَُتًدَر و  ُرَنِ يُر وخاِْ َريْشًُٓنُ.  
 

ًَ َ ْامًى ًًَُنإتُوَرّ مىارَّ: ثُيىَْديًُناِْ َريْش ٍَ َريْشئ و ٖ ًَشواْشاٖإ يُ ُ  ًِٓ و
ًَشواْشاٖإ و  وُْداًًُْنإ ًَىإ َريْشًِٓ و  يُنُّ: ثُيىَْدّ ْ

ًَةُوًإ دَنُوتُ ْ يو ويارّ )  ياط اال يىاط( و      ًَةُ و ث ً ُإ  ىوٕ و ى ًَهِ ْاَى  وُْداًًُْنإ خُي هاْ
ًَ  )وٓدإ(  ًَدَم ًَيي      يُ ْاومُ  ٓىريًُناِْ مُو وارَ ْ يو  ىوٕ  ث ْيياوّ قَُيييُى ييياخىد وييارَيو  ىو 

ًَٓيشاوَ ٕ/ زَوّ ويُْدإ( ْيا  لرض عآيل مىْهُ يُ  ُرماوَناْدا  ُ ) ياط ويٓدإ( و )     ييُو  ُرمياواُّْ   (44)وّ ٖ
 يُ ُردَ نُاْدإ زاًْارّ زياتشَإ يُ ُر وىَيِٓ ىى شا ِ وُْدإ و وُْداًُْنإ دَ   ُْنُوو.

ًَشواْشيياٖإ دَ ُر َينييُوَ  ييؤ           ًَييىإ وييُْداًُْنإ و َريْشييًِٓ و  ييُرَتاّ درو يين ىوِْ ثُيىَْييدّ ْ
ًَشوإ  ٍَ َريّ َريْشًِٓ ٖا ِ ييُ ويارّ    ُي()ع٢ً بٔ لهلٝجِ بٔ ذل ُردََِ دَ َُتِ َريّ و   مُّ َريَ يُ ُ

ًَش   هُُْ  ُر ويُْداًُْنإ    يؤ    )  اط اال ىاط( نُ ْاوّ )حمُد  ٔ ٖاوِ  ٔ  شاقُ( ر َيههُوتىوَ  ؤ مُوَّ ٖ
ز( دَ يينًإ  ييُ ماَادَنييارّ و نؤنشدْييُوَّ  ييُر از  و نُ يياِْ 912ى/300مييُو َُ ُ يينُ  ٖييُردووال يييُ  يياي ِ )

شدووَ  دواتييش  ييُرَو وييُْدإ  ُرَيهييُوتىوٕ  وييُْداًُْناًْث دواّ ماَادَنييارّ ر و ييُر وّ  ييىثاّ   خؤ ييُخث نيي
ًَهشييهاوٕ و  َارَيييُنِ زؤريييإ   ً ُإ ت ٖييُردوو َريْشييئ  ىوْييُوَ  يُوييُر َنُدا  ييىثاّ ٖييُردوو َريْشييًِٓ َى يي

ُردوو َييريّ َريْشييًِٓ نييى راوٕ و  ييُديٌ  ييرياوٕ نييُ  ييُ ٖييُزارإ نييُؤ َُزَْييدَنشاوَ  يييُْاو  رياوَناْييدا ٖيي    
ً ُاْإ  ُ ييُر  ييُر ازاِْ وييُْداِْ و خييُزَرّ و   ًَىاْشيياٖإ و َريْشييًِٓ ٖييا ِ ٖييُ ىوٕ  مييُّ دي ْييُّ َى يي و

  مَُُ  دَرخيُرّ ميُو ر ا ينًًُ نيُ ييُ  ُراْ يُر ٖاوثيُناِْ        (45) ُريشّ وَى دَ نهُوتِ ىُْط دا ُوهشاوٕ
ًَىإ مُّ دوو َريْشًُٓ   ُٖريُنُ يُ وُْداًُْنا ٕ و خُزَرّ و  يُريشيًُنإ  ىوْيُ ٖاوثيُناِْ ييُن ّ  يؤ      ْ

ًَشواْشياٖإ و ٖا ًًيُنإ ما يادارّ ٖاوثيُناِْ      ً ُاْإ   وا دَريث دَنُوَي  نُ  و ر و ُر و ىوُْوَّ  ىثاّ َى 

                                               
 .10 – 9َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (42)
ًَشواْشاٖإ  (43) ًَهاِْ ديهُّ ْاو َريْشًِٓ و َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ   ش واُْ: ؤ زاًْارّ زياتش يُ  ارَّ   ارودؤخِ ْاوخؤ و ًَُ ْ

 .14 – 10َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ 
 
 .17   4َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ (44)
 .17   4َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ (45)
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ًَيي َ ُْياراْييُيإ ْييُ ىو  يئ و ننييىثش   ُ ييُر  ؤ ييُّ وييُْداِْ و  ييُريشّ و خُزَرَناْييدا نييُت                مييُو ٖ
 ٖؤنار  ىوَ  ؤ دَ نةرينشدِْ َريّ ُٖردوو َريْشًُٓنُ و مُو  ُر ازَ زؤرَّ يُ ُي ًاْدا  ىوٕ.ُٖرمَُُ  

َِ ًٖض  ُراْ ُرَيو مازادنشإ    َِ َاْط  ُ  مُو دي ُّْ نُوتُٓ  َيشدَ نِ  ُريشيُنإ دواّ  
ًَشواْشاٖإ و ٖا ًًُنإ يُْاو مازادنشاوَناْدا ىوٕ  دواّ مازا دنشاًْشًإ  ُر اُْوَ وَتِ ُٖريُنُ يُ َرياِْ و

خؤيإ و يُ ُر َريايُتِ خؤيإ  ُردَواّ  ىوٕ   ُال ّ مُو دي ُّْ  ُ ُر وُْداًُْنإ و خُزَرَنإ 
 ًَ  .(46)دا ُوهشإ مازاد ُْنشإ   ُي هى وَى نؤيًُ  شؤوشإ و تُْٗا  َارَيُنِ زؤر نًَُإ تىاًْإ ر ز اريإ  

ًَشواْشاٖ ًَهشهاُّْ  ىثاّ و إ و نى راِْ  َارَيُنِ زؤر يُ  ُر ازإ و  ُديٌ  رياًْإ ناريةُرّ زؤرّ مُّ ت
ّ الواز نشدووَ نُ  )ع٢ً بٔ لهلٝجِ بٔ ذلُي(نشدؤتُ  ُر  ارودؤخِ َريْشًُٓنُ   ُىؤرَيو دَ َُتِ َري 

ًَِ ْاوخؤيِ   ؤيُ يُْاو  َُٓاي ُّ  ُرَاْش َو اّ َريْشًُٓنُ ر َيةُ خؤوهُر  ىوَ يُ ُردَّ  ُرُٖي داِْ ًَُ ْ
ًَشو هاتُ  ُر وَتِ  نُ ايُتًُى نُ  ُرَاْش َواّ ْاومُّ )يً إ(  ىوَ دَر ُرتِ  ؤ ر َخىاوَ  ؤ مُوَّ ٖ

ًَشوإ و دواّ مُوَ  َري  ّ دَ نةري نشدووَ و ثاوإ نىونىيُتِ و خؤّ  ؤتُ )ع٢ً بٔ لهلٝجِ بٔ ذلُي(و
ًَشوإ و دَورو ُرّ ًَ ةُ (47) ُرَاْش َواّ وَتِ و يُو زاًْارياُّْ خىنُآُْ ر وو يُ ُرماوَناِْ .  

ًَشواْشاٖإ  ُديٓانشَي . ًَىإ وُْداًُْنإ و َريْشًِٓ و   ُردَ نُاْدا ًٖض ىؤرَ ثُيىَْديًُنِ ديهُ يُ ْ
 

ًَشواْشاٖإ و واْشًِٓ  ُريش ًَىإ َريْشًِٓ و  دووَّ: ثُيىَْدّ ْ
ًَىإ ماالًُْنإ و وارّ ) ياط اال يىاط(َوَ   يُ ر ووّ وىَيِٓ ىى شا ًًُوَ وىَيِٓ وَتِ  ُريش دَن  ُوتُ ْ

َِ ر ؤ َ ر َيث ييُ ويارّ ) ياط اال يىاط(َوَ دوور  يىوَ        ييُ ر ؤ ٖيُال و و  اويىريًُوَ  يٓىرّ ميُرًًَٓا و ييُ       (48)   
ًَش و  ُرَنُو و  ُرُّٖ  يىو  ميُْدئ دَوي      ًَهِ ثش خ ر ؤ ماواوَ  وَتِ ر ؤَُ  يُ  انىريُوَ وَتِ ماالُْ  وَت

  )قييَُّ (49)و قييَُو وييار يييُ وَتييِ  ييُريش ٖييُ ىوٕ وَى) قً ييُ ا ًييو  وييارّ )خٓييدإ/ خًييدام(  وييارّ ر ييس(  
ثاوا/قً ُ ا ًو( يُ ُر مًايُى درو نهشاوَ و  ُويىرَيُنِ  يُردئ دَورَ دراوَ  تيُْٗا يُر َيةيُّ دَر ايُنيُوَ      

ًَهِ تاي يُتِ درو ينهشاو ييُ      ر َيةُّ مىوُْ  ورَوَ ٖيُ ىَ  ثاوياّ وَتيِ  يُريش ييُو قَُييُ        دادًَْشي  و تيُخن
ًَهِ ديهُوييِ ٖيُ ىو نيُ ييُ زييى درو يينهشا ىو  ٖيُر  ؤييُ   يُ )خياوَِْ تييُخ /              زَييش ّ  يىرّ ٖيُ ىو  تيُخن

   ُ ارَو  ُّ تُخنُ زَيش َ ماَا َ  ُوَ دَنشَي  نُ نؤتا ثاواّ (50)صا ب ايىشيش( يُ  ُرماوَناْدا ْاوّ ٖاتىوَ
 ّ ًًَُ ًَهِ  شاْ ييُٖاّ زؤرّ  ييُ        ا يياِْ)ي دىشّ  يي ٌَ و نُيىثييُي ًَهشييهاِْ مييُّ تُخنييُ و زَيييش  و خشيي ( دواّ ت

                                               
 .5 – 4َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ (46)
 .5َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (47)
 .304  ظ1؛ ٜاقٛت لحلُٟٛ  ز586ليبًيلٕ  ظلبٔ ليفك١ٝ   (48)
 .143 – 142َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ ظ  (49)
 .142؛ َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ67  ظ4لملكيٜضٞ  نتاب ليبي٤ ٚ ليتارٜخ  َهتب١ ليجكاف١ ليي١ٜٝٓ )ليكاٖز٠: د.ت(  ز (50)
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ًَهِ ُْوَّ ) ٗشاّ ىى ًئ/ ىىر( ْارد  ؤ ْاومُّ  يُريش و  يُر يىَ شدِْ ميُو ْاوميُيُّ  يُ ميُو  ي ارد          نُ 
 .(51)َواّ  ىودواّ يُْاومىوِْ نؤتا ثاواّ  ا اِْ مُو نُ ُ يُ  ُرَاْش َوايُتِ نشدِْ ْاومُنُ ُٖر  ُرد

يُر ووّ مايًُٓوَ خُي هاِْ وَتِ  ُريش يُ ُر مايِٓ َُ ًحِ  ىوٕ  مُْدئ ٖيؤز و  يُىل ىًاىًيا ييُ      
وَتُنُدا دَ يإ   ثاواّ وَتيِ  يُريشيث  يُ )  يً ٕ واٖيي( ْياودَ شا  دوو ر َيةياّ  يُرَنًث وَتيِ  يُريشّ           

خُزَر و ر َيةانُّ ديهُ   يؤ ميُرًًَٓا  ييُ وَتُنُويدا      دَ ُ نُوَ  ُْاومُناِْ ديهُوَ   ر َيةايُنًإ  ؤ وَتِ
 .(52) ىْد و ماوَداًُْنِ زؤر ُٖ ىوَ نُ  ُ ُٖزإ  ىْد ُٖ َار نشاوَ

ً ُاْاِْ ُٖرَيُِ مازَر ً إ و مُرًًَٓا دَ ُر َينيُوَ  يؤ     ٍَ وايًإ و َى  ثُيىَْدّ واْشًِٓ  ُريش يُ ُ
-1ُ يُ ُردََِ مىَُوّ يُاليُٕ خُيًفُ ) ٖشاّ  ئ   يدا ًو()   ُردََِ وايًاتِ )َشوإ  ٔ حمُد  ٔ َشوإ( ن

ز( نشايُ واىل مُو دوو ُٖرَيُُ  )َشوإ  ٔ حمُيد  ئ َيشوإ( ييث ييُ      732ى/114ز( يُ  اي ِ )743 – 724ى/125 – 5
ًًَٓ  و  َارَيييُنِ 739ى/121 يياي ِ ) ًَه شييه ًَشوييِ نشدؤتييُ  ييُر وَتييِ  ييُريش و تىاًْىيييُتِ  ييُريشيُنإ ت ز( ٖ

ًَ ةيُ          زؤ ٌَ  هى َي  و مُْدئ قيَُ و ْاوميُّ دا يري نيشدووَ و  اىًشيِ  ُ يُردا  يُثاْدووٕ  مَُيُ   ريشًإ ي
 .(53)يُ ُراُْ و نؤيًُ و نُْ َى و ْامار  ُ ر َيههُوتِٓ نشدووٕ

ًَشواْشاٖإ و  يُريشيُنإ دَ ُر َينيُوَ  يؤ  ياي ِ )      ًَىإ َريْشًِٓ و ز( ييُو  861ى/247ثُيىَْديًُناِْ ْ
ًَشواْشاٖإ ) اي ُ ًَشويِ نشدؤتيُ  يُر وَتيِ  يُريش و  ُويُر نشٕ د ّ       لهلٝاجِ بأ ،اياي   دا َريّ َريْشًِٓ و ٖ )

ًَشواْشاٖيييي( ْييياو   ًَهيييشدووَ نُ)و ً ُاِْ مُوْاوميييُيُوَ خيييُريو  يييىوَ و ٖيييُر مَُيييُ  واّ ي خيييُي هاِْ ْيييا َى ييي
 .(54)دَر هاو

ًَهِ  ييؤ  ييُر  ( و عًااٞ باأ لهلٝااجِ باأ ذلُااي ز(َييري )912ى/300دواتييشيث يييُ  يياي ِ )  ًَشويي يييُ مييُ اَِ ٖ
وُْداًًُْنإ خؤّ و  َارَيُنِ زؤر يُ  يُر ازَناِْ  يُديٌ دَ ريَيي  و ر ادَ ينِ  يُريشيُنإ دَنشَيي   دواّ       

( َاْط يُ زيٓداِْ نشدٕ يُاليُٕ  ُريشيُناُْوَ خؤّ و مُواُّْ يُ ُي ِ  ىوٕ مازادنشاوٕ و  ُر اوَتُوَ  ُر 3)
 .(55)ثًُو ثايُّ َريايُتِ

ُْد ىارَيهِ ديهُ  يُ ناتِ ىًاىًادا  ُريشَيُنإ ٖاونارّ َرياِْ َريْشًِٓ ٖا ًيإ نيشدووَ  يؤ    م 
ًَشواْشاٖإ   ُرَتاّ ٖاوناريُنُويًإ دَ ُر َينيُوَ  يؤ  ياي ِ)      ًَشوهشدُْ  ُر َريْشًِٓ و  – 969ى/359 – 358ٖ

ٍَ َييريّ َريْشييًِٓ ٖا970 ًَهِ زؤر يييُ  ييُر ازاِْ  ييُريشّ يُ ييُ ًَشوييًإ ز( نييُوا  ُويي  ِ)ا(ييد  يئ   دا ًو(ٖ
ًَشوإ و دَ نًإ  ُ ُر وارّ )ايشا شإ( دا  شتيىوَ و نىوي  و  يُديٌ  يشتٔ و تاًَْيُنِ       نشدؤتُ  ُر وَتِ و

                                               
؛ صب  لبٔ لجلٛسٟ  َزآ٠ ليشَإ 265(  ظ1992ليبهزٟ  لملضايو ٚلملُايو  ت:لدرٜإ فإ يٝٛيف ٚ لْيرٟ.فريٟ  دلرليعزب١ٝ يًهتاب )د.ّ: (51)

 .88 – 87  ظ ظ1(  ز2013يف تٛلرٜخ لالعٝإ  تح : ذلُي لْٝط لحلضني ٚ ناٌَ ذلُي لخلزلط  دلر ليزصاي١ ليعامل١ٝ  ) دَغل: 
 .219  ظ3؛ ٜاقٛت لحلُٟٛ  ز586؛ لبٔ ليفك١ٝ  ليبًيلٕ  ظ148  ظ 1ليذٖب  زلملضعٛدٟ  َزٚز  (52)
؛ لبٔ لالثري  ليهاٌَ يف ليتارٜخ  246  ظ2( ز2010ليٝعكٛبٞ  تارٜخ ليٝعكٛبٞ  ت: عبيلالَري َٗٓا عزن١ لالعًُٞ يًُطبٛعات )بريٚت: (53)

 .407 – 406  ظ ظ 4(  ز2010  )يبٓإ:5ليع١ًُٝ  طذبكٝل: لبٛليفيل٤ عبيلهلل ليكاعٞ ٚ ذلُي ٜٛصف لييقام  دلر ليهتب 
 .4َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (54)
 .4َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (55)
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ًَشوإ مُ اَداوَ ز( يارَيُتِ  1021ى/412   ؤ ىارَيهِ ديهُ  ثاواّ وَتِ  ُريش  يُ  اي ِ ) (56)زؤريإ يُوَتِ و
ًَشواْشاٖي)ي يد  ٔ ا(د( و  ُٖاونارّ  ُريشيُنإ وارّ ) اط اال يىاط(  َري)َٓمىر  ٔ ًَُىٕ( ي إ داوَ د ّ و

 .(57) ُرَيٓشاوَتُوَ  َيش دَ َُتِ َريْشًِٓ ٖا ِ
ًَيش   هُْيُ  يُر              ٍَ ٖياو مايٓيُناِْ خؤييإ ر َيههيُوتىٕ  يؤ ميُوَّ ٖ ُْٖدَيه اريث  يُريشيُنإ يُ يُ

ًَشوإ   مُو ر َيههُوتُٓوًإ يُ  ٍَ ماالًُْنإ مُ اَداوَ  يُو  اي ُدا  ُريشَنإ 1032ى/423 اي ِ )وَتِ و ز( يُ ُ
ًَشوإ و  َارَيييُنِ زؤر خييُي هًإ نىويي   نييُ  ييُ )  ًَشوييًإ نشدَ ييُر وَتييِ ويي ( دَ 10و ماالًْييُنإ  ُيُنييُوَ ٖ

ُ   ١ليٝشٜيُٜٖزار نُؤ َُزَْدَنشاوَ  دواّ مُوَ  دَ نًإ  ُ ُر وارّ) ناِْ وَتيِ  (دا  شو  ييُو ويارَ و ْاومي
ًَهًث دَ ينًإ ثش  يىو    ٍَ خؤيإ دَياْشد و تاًَْإ دَنشد  نات ًَهًإ دَ نهُوت ا يُ ُ ًَشوإ ُٖرو  و نُيىثُي و

ًَش  10يُ ثارَ و  نٍُ و ثٍُ و ونىَُى و دواّ َاُْوَ  ؤ َاوَّ ) ًَٗ   مَُيُ  ميُوَ   (58)( دَ ر ؤ  ْاومُنُيإ ى
ًَ  مييُوإ ًْييازّ َاْييُوَ و    ييىنُهشدِْ مييُو ْاوميياُْيإ ْييُ ىوَ   ييُي هى زييياتش َُ ُ يينًإ تيياَِْ و   دَ ُيييُْ

ًَشنىوَ. ًَٗ ًَُٓٓوَ  ؤيُ ْاومُنُيإ  ُى ًَ   ؤيإ ُْ ى اوَ مب  دَ نهُوو  ىوَ   يإ  ُُٖر ٖؤنارَيو  ىو 
ًَشواْشاٖإ داواّ ٖاونارّ و ثاي  شنِ  ُر ازّ  ُريشَناِْ نشدووَ     ؤ ىارّ وا  ُٖ ىوَ َريْشًِٓ و

ًَشوِ وُداديُنإ  يىو  يؤوَ   َيري ) شييشز  ئ  ي ر  ئ        1063ى/455منىُْ يُ  اي ِ ) ًَشوإ دومارّ ٖ ز( وَتِ و
ًَهيشدٕ    يَُّ      ي يد( نىر َنُّ  ُْاوّ )أ شيدوٕ  ٔ  شيشز( ْارد  ؤ وَتِ  ُريش و داواّ ٖاونيارّ و ثاي  شينِ ي

َِ َاْط  ُر اُْوَ و ًٖض ٖاوناريُنًإ 3دواّ )  .(59)ُْنشدووٕ(  
ز( خييؤّ و  ييىثانُّ 1065ى/457 ييؤ ىييارَيهِ ديهييُ  ييُريشَنإ و ثاوييانُيإ)ْكى  يئ  ييشو ( يييُ  يياي ِ )  

ًَشويًإ نيشدَ  يُر     َفزز بٔ لملعفزٖاونارّ  ُرنشدَيُنِ وارّ ) اط اال ىاط( يإ  ُْاوّ ) ( نشد و ُٖردوال ٖ
ًَشوييُياْدا دَ يينًإ  ُ ييُر ْاومييُّ )ا     ًَشوإ  يييُو ٖ ًَشوييًإ نشدَ ييُر وييارّ   ضااك ملوَتييِ ويي ( دا  ييشو و  ٖ

ًَشواْشياٖإ و خيُي هِ ويارَنُ  ُرثُرميًإ داوُْتيُوَ و تىاًْىياْيُ        َّ  ىثاّ َريْشًِٓ و )ايشا شإ(    َُّ يُو
ًَٓٔ و  َارَيييُنِ زؤريييث يُ ييُر ازَناًْإ  ييُديٌ  ةييشٕ   دواتييش          ًَه شييه  ييىثا  ييُريش و ٖاوثُناُْنييُيإ ت

ٕ       ديًُناًْإ ْارد  ؤالّ .  يُريشيُنإ  يُٖؤّ ٖاو يٓىرّ و    (60)َري )  شييشز  ئ  ي ر( و ميُويث زيٓيداِْ نيشد
ٍَ َريْشييًِٓ ٖييا ِ  ييُدَواّ ٖاونييارّ يييُن يإ نييشدووَ يييُ        ييىوِْ ثُيىَْييدّ و  ُر َوَْييدّ ٖاو ييُ  يُ ييُ

ًَشواْشاٖإ. ًَشوهشدُْ  ُر ْاومُناِْ  َيش دَ َُتِ َريْشًِٓ و ٖ 
 
 
 

 
ًَىا ًًَُّ: ثُيىَْدّ ْ  َِ ًَشواْشاٖإ و دَ َُتداراِْ وُن  ٕ َريْشًِٓ و

                                               
 .19  7- 6َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (56)
 .8َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (57)
 .488؛ عٓاٜت رعا  لرلٕ لس دٚرلٕ باصتإ  ظ9ظ َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  (58)
 .11َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (59)
 .25   12َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (60)
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َّ  ُرمياوَّ ديهيُ  يُ ْاوميُيُنِ ميُرًًَٓاّ          َِ( ْاوّ وار و ْاومُيُى  ىو يُُٖرَيُِ ميارإ   ييُ ُْٖيد )وُن
ًَىَ ْى شاوَ وَى) ًَٔ  ْاوَنُوِ يُ  ُرماوَناْدا  ُ مُْدئ و ٔ دادَْ ( ميُْد ويارَيهًث  يُر    عهٞ  عهني  عاه

َِ  ىوٕ وَ  .(61)(صٛم لجلبٌ  َبارنٞ  صٓباسُإى) ُ وُن
َِ وارَيهِ ماوَدإ و ثش   ُرو ىوّ  ىو و يُ دَوينًث درو ينهشا ىو  زؤر يُّ داًْشينىاُْنُّ       وارّ وُن

ًَهًإ  ازر ييإ  ييىوٕ        ً ُاًْث يييُ وييارَنُدا ٖييُ ىوٕ و  ُويي َُ ييًحِ  ييىوٕ   ييُرَر اّ مَُييُ  خييُي هاِْ َى يي
ًَهًث يييُ  ييازار ّ وييارَنُدا      وييارَنُ  يييُ  ييُرَتادا يُاليييُٕ نًىييشا )اْىوييشوإ(ّ ثاويياّ     (62)ٖييُ ىوَ  ييُوت

 .(63) ا اًُْوَ درو نهشا ىو
ٕ  ُٖر يُ  ُرَتاّ  نى اتِ مًى ًَُوَ يُ  ُردََِ خُيًفُ ) ز(  يىثاّ  655 – 644ى/35 – 23() عجُإ بأ عفاا

ً ُاْإ  ُ ُرنشدايُتِ  َِ)وهٔ) صًُإ بٔ ربٝع١ ليباًَٖٞى  ٍَ  ُرَاْش َواّ ويارَنُ  (  ُيشنىوٕ  ُ وُن ( و يُ ُ
ً ُاْإ ًَىيىن ىوَ  اَُْ  ا  و  ُراُْ  دَٕ  ُ َى   .(64)ر َيههُوتىٕ و ث

ًَشواْشيياٖإ ثُيىَْديًييُنِ ميياي ؤز و دو َٓهاراْييُ  ييىوَ         ًَييىإ وييُنًًُنإ و َريْشييًِٓ و ثُيىَْييدّ ْ
ي يييد  يئ َ يييد( واىل ُٖرَيُييُناِْ    ييُرَتاّ ثُيىَْديييُناًْث دَ ُر َينييُوَ  ييؤ مييُو ناتييُّ نييُ ) خايييد  يئ       

َِ ييُ دَ يَُتِ ) خاييد  ئ        820ى/205مازَر ً إ و مارإ و مُرًًَٓا  ىو يُ  اي ِ ) ز(   يُو ناتيُدا خيُي هِ ويُن
َِ نىوي   ) خاييد  ئ ي ييد        ي يد  ٔ َ يد( ُٖي دَ ُر َيُٓوَ و ْىَيُٓر و  ُرَاْدَّ مُويإ يُ ُر ْاوميُّ ويُن

ًَشوِ نشدَ َِ ّ نىوينىوَ  ْاماريشيِ       ٔ َ يد(يث ٖ ًَهِ وهاْدٕ و  َارَيُنِ زؤر ييُ خيُي هِ ويُن  ُريإ و ت
ٍَ خؤّ  شدوو50000ٕنشدٕ نُ  اَُْ ) َّ خُي هًشِ وَى  ارَنُ يُ ُ ًَ دَٕ و ُْٖد  .(65)( ثُ ا ُٖزار درَُِٖ ث

ًَهِ ييياخِ  ييىو يييُ 1067َى/459 ييؤ ىييارَيهِ ديهييُ يييُ  يياي ِ )  َِ يُاليييُٕ نُ يي ريْشييًِٓ ز( ْاومييُّ وييُن
ًَشوييِ نشاوَتييُ  ييُر و دَ يينًإ  ُ ييُر          ًَشواْشيياٖإ  ييُْاوّ )  شخىييشّ  يئ نشنييِ( و وييىَيٓهُوتىاِْ  ٖ و
َِ )اخىيشتإ  ئ نيانًل( نيشدووَ   يُ            قَُّ)د هشَ احلىئ( دا شتىوَ  دواتيش قَُنيُيإ ر ادَ ينِ خياوَِْ ويُن

ًَشويِ نشدؤتيُ  يُر قَُنيُ         ماَا ِ  ُر اْدُْوَّ مُو قَُيُ  ؤ  َيشدَ َُتِ خؤّ َري)  شيي  شز  ئ  ي ر( ٖ
 .(66)(١ليٝشٜيٜ َُّ ُْينىاِْ دَ نِ  ُ ُردا  ةشَي  و  ُْامارّ  ُر ايُوَ وارّ)

                                               
؛ لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب  122َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ؛ 3114لملكيٜضٞ  لسضٔ ليتكاصِٝ  ظ؛ 274ليبالذرٟ  فتٛح ليبًيلٕ  ظ (61)
 .156  ظ1ز
فزٜيٕٚ لي٘ ٜار٣ ٚ لَري لٖٓهزلٕ  دػزلفٝا٣ تارخي٢ قفكاس لس َٓعز َؤر،إ ٚ دػزليف دلْإ ؛122َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ (62)

 ؛213(   ظ1390(  )  : 2(  خار٠)24َضًُإ  )فضًٓا١َ ذبكٝكات دػزلفٝاٟ(  صاٍ)
V.Minorskyand C.E. Bosworth,Shakki,(The Encyclopaedia Of Islam),( Leiden:1995),Volum 

(Ix),P254. 
 .584لبٔ ليفك١ٝ  ليبًيلٕ  ظ (63)
 ؛286 – 285ليبالذرٟ  فتٛح ليبًيلٕ  ظ ظ  (64)

                                                         V.Minorskyand C.E. Bosworth,Shakki, ,Volum (Ix),P254. 
 .2ليباب  ظَؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ  (65)
 .13َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (66)



 ّ. ّ. ْىزاد خايد رؤوف
 

 

 (765)                                                     (2018) كانونى يةكةمى (، 15، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

َِ )اخىييشتإ  يئ     ًَش اْييُوَّ ْاومييُدا رينشاوَنإ و د ايييُتِ نشدْييِ  ييُرَاْش َواّ وييُن  ييُ َُ ُ يينِ  
 ُ ٍَ َييري نيانًل(   َييري )  شيييشز  يئ  يي ر( ٖاوثييَُاِْ و ر َيههيي ّ َييريّ  ) ليفغااٌ باأ لبٛلالصااٛلر عاااٚر(وتِٓ يُ يُ

َِ ٖيُ ىو و َيري     َِ ْانؤنِ و ًَُ ْي ًَىإ َريّ وُدادّ و  ُرَاْش َواّ وُن َريْشًِٓ وُدادّ  ُ نىوَ  ديارَ يُْ
َِ دَ ينةرينشا ىو و ر ادَ يينِ     1068ى/460ييُ  ياي ِ )   ) ليفغاٌ بأ لبٛلالصاٛلر عااٚر(     ز( يُالييُٕ  يُرَاْش َواّ ويُن

ًَيي   ؤيييُ َريْشييًِٓ      8نشا ييىو   مييُويث دواّ )  (67)اويياّ )االخبيياز( ث ( َيياْط يييُ زيٓييدإ تىاًْ ييىوّ ر ز ييارّ   
َِ و تىاًْىياُْ قيَُّ ) ًَيى،( يُ َيشدَ ينِ     ًَشوًإ نشدؤتُ  ُر وَتِ وُن ًَشواْشاٖإ و وُدادّ  ُيُنُوَ ٖ و

ًَهِ زؤريث  هى ٕ  دي ًَٓٔ و خُي هاْ َِ دَر ٗ ًَةشّ خاوَِْ وُن ًَشواواٖإ ى ًَش  يُ َيشدَ نِ و ارَ مُو قَُيُ ث
َِ دَ نِ  ُ ُردا  ريا ىو  .(68)دا  ىوَ و ُٖر يُو  اي ُدا يُاليُٕ  ُرَاْش َواّ وُن

َِ نؤتيايِ دَيي  و ييُ           ًَشواْشياٖإ و دَ يَُتداراِْ ويه ًَيىإ َريْشيًِٓ و ًَشَ  ُدواوَ ثُيىَْديًُنإ ْ ي
ًَُٓنشاوَ. ُرماوَناِْ  ُدَ نُإ زاًْاريُنِ دي  هُ يُو  ارَيُوَ ماَا َّ ث

 
ًَشواْشاٖإ و ماالًًُْنإ 4 ًَىإ َريْشًِٓ و  يي ثُيىَْدّ ْ

ًَيدا  يياوَ  يُر ؤ ٖيَُو و  اويىرّ ميُّ              ًَهِ زؤرّ ت ًَهيِ  يشاوإ  يىو و ُْتيُوَ و  يُالْ وال تِ مياالٕ وَت
ييُوَ وَتيِ خيُزَر  يىو  ثاوياّ وَتيِ مياالٕ و        وَتُوَ  وال تِ  ُرٍ  ىو  يُر ؤ اوايُوَ وَتِ ر ؤّ  يىو  ييُ  انىر  

ًَهِ ديهُوًإ  ي    ًَو يُ داًْشنىاُْنُوِ َى ً ُإ و  ُو زؤر ُّ داًْشنىاِْ  َيشدَ َُتِ َُ ًحِ  ىوٕ   ُو
ًَهِ   ًَو يُ داًْشنىاُْنُّ يُ مًانإ و  ُوي ًَهِ ثش   ُرو ىوّ و  ُردََٕ و واخاوّ  ىو   ُو ثُر    ىوٕ  وَت

 .(69)ونُنإ دَ يإديهُّ يُ دَ
ًَييدا       يييُوَتِ ماالْييدا مييُْدئ ويياريث ٖييُ ىوٕ وَى) نا ييو( و )خييً ٕ( نييُ مَُييُّ دوايًييإ  ييىثاّ ثاويياّ ت

ًَةرينشا ىو ًَ ةُ يَُاُْ  قََُيُنِ  شْط و  ُ ْاو اْط يُ وَتِ مياالٕ  يىوِْ ٖيُ ىوَ  يُ قيَُّ) اط      (70)ى    
او ْشا يىو  و دَورو ُريشيِ ميًاّ  يُخ   يىو  خىارَوَويِ       اي ٕ( ْا يشا ىو  ميُّ قَُييُ يُ يُر ميًايُى  ًٓي      

                                               
ًَنُوَ  ؤ  (67) ًَِ ْاومُناِْ مًاّ )ايك ل(  ىوٕ  مُو مًايُ درَية دَ  مُخبازيًُنإ )االخباز( : مُخبازيًُنإ ُْتُوَيُنِ ًْشنُى

َّ ىار ْاومُنُيإ وارّ ) اط اال ىاط( و دَنُوَينُ ْ يو وَتِ )الٕ(  خُي هِ مُّ ْاومُيُ يُ ُر مايًِٓ  )ْمارا(  ىوٕ ُْٖد
ًَ َناِْ  ٖ ٍَ ٍَ يُن ّ و يُ ُ ًَدا  ىوٕ يُ ُ ًَىإ ُٖردووال  ُردَواّ يُ ًَُ ْ نُوتىوَتُ  َيشدَ َُتِ نُرَىُنإ   ؤيُ ثاواناِْ ْ

وّ مُخبازَيًُنإ دَور ُريشًإ   ُتاي ُو ْاومُناِْ َريْشًِٓ وُدادّ و ر َوادّ يُ مازر ً إ و مارإ ر وو ُرو وّ واَ
ًَٓ َُِ نؤمًدا ْاوّ )يً ارينِ   ىوَتُوَ   ُتاي ُو وارّ )تفًًس( و دَورو ُرّ   ُْاو اْة ئ ثاواّ مُخبازيُنإ يُ ُدَّ ث

ًًَُّ(  ىو  – 1040ٖا/628 – 431عادٍ ذلُي ،غز  ليعالقات بني لملضًُني ٚليهزز)؛  64  ظ1ٜاقٛت لحلُٟٛ   َعذِ ليبًيلٕ  ز.   
ظ  ( 1994رصاي١ َادضتري غري َٓغٛر٠ َكي١َ لىل دلًط ن١ًٝ ليغزٜع١ ٚلييرلصات لالصال١َٝ  داَع١ لّ ليكز٣  )َه١ لملهز١َ:  ّ( 1231
؛ فتشٞ صامل محٝيٟ  درلصات يف عالق١ لالرَٔ ٚليهزز بايكٟٛ لالصال١َٝ يف ليعضز ليعباصٞ  دلر ليهتب ليع١ًُٝ  )بريٚت : 50 – 44ظ 
 .99(  ظ 2013

َؤيف  ؛18 – 17(  ظ ظ 1953باعٞ  داَع لييٍٚ باب ليغيلد١ٜ  عين بتشكٝك٘ ٚ ْغزٙ: ٚالدميري َٝٓٛرصهٞ ) نُرٜيز: َٓذِ (68)
 .67؛ عادٍ ذلُي ،غز  ليعالقات بني لملضًُني ٚليهزز  ظ15دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ

 .245  ظ1ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ ز ؛142َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ (69)
 .142َؤيف دلٍٗٛ  سيٚد ليعامل  ظ (70)



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ًَهييشاوَ و وييُو و ر ؤ  ْ يهييُّ )    ( نييُؤ ثا ييُواًْإ يييُو  1000ر َيةايييُى  ييىو نييُ يُاليييُٕ قَُنييُوَ ثارَي  ييارّ ي
  ثاوياّ  (71)قَُيُدا نشدووَ   الُْناًْث مىار ٖؤز  ىوٕ و خاُْدإ و ثاوانإ يُ ٖؤزَيو  يىوٕ  يُْاوّ) د ياؤ(   

ًَهًث ر وّ نشدؤتييُ ٖييُر        ماالْيي ًَ  و خيياوَٕ  ًا ييُو  ييىوَ و  ييُ )نشنٓييدا ( ْا ييشاوَ  نييات ًَهِ  ييُٖ ُنإ نُ يي
(  ِ ُٖزار نُ ِ يُ ُي دا  ىوَ  ثاينُخنُنُوِ ويارّ) َ ي (  يىوَ  ميُْدإ نؤويو و ويىَيِٓ       30ْاومُيُى )

نيشدًْث ييُ واْشيًِٓ مياالٕ        ًىينَُِ  ُرَاْش َواييُتِ   (72)ناو  ُ ُر  شدِْ يُ مُْدئ وار و ْاومُ ُٖ ىو
ًَةيُتِ  ًٓاد ْشا ىو   ُرزتشئ  ُرنشدَّ ٖؤز  ُرنشدايُتِ ماالًْيُناِْ دَنيشد و    يُ ُر  َُٓاّ  ًىنَُِ خ

 (73)ْاودَْشا ثاوا
ٍَ ماالًُْنإ ُٖ ىوَ  ً ُاْاِْ ْاومُنُ ُٖر يُ  ُرَتاّ  نى اتُوَ ثُيىَْديإ يُ ُ    ؤ منىُْ يُ (74)َى 

ًَشويِ نشدؤتيُ  يُر وَتيِ مياالٕ و دَ ينِ  ُ يُر قيَُّ         ز( 737ى/119 اي ِ ) )َشوإ  ٔ حمُد( يُ مُرًًَٓاوَ ٖ
ًَهِ ديهُّ وَتِ ماالْدا  شتىوَ  .(75)) اط اي ٕ( و مُْد وىَيٓ

ًَ ييُر ْاناو  مييُو      ًَشواْشيياٖإ و ماالًْييُنإ يييُ مييُْد ر وداوَيييو ت ًَييىإ َريْشييًِٓ و  ييىوِْ ثُيىَْييدّ ْ
ًَو يييُو   ر وداواْييُ  زيييارو ثُيىَ ًَشوإ  يييُن ًَييش  و ثييُالَارّ ماالًُْناْييُوَ ُٖيييُ  ؤ ييُر وَتييِ ويي ْييدّ  ييُ ٖ

ًَشواُْ  يُ  اي ِ )  ًَيش  دَنُْيُ     1032ى/423ٖ ٍَ  ُريشيُنإ ر َيهدَنيُوٕ و  ُيُنيُوَ ٖ ز( نُ ماالًًُْنإ يُ ُ
 ُ ًَشوإ و دَور ُرّ   مُوإ تىاًْإ دَ ن ةشٕ  ُ ُر ثاينُخنِ َريْشيًُٓن ( ١ليٝشٜيٜا نيُ ويارّ )    ُر وَتِ و

ًَشواًْإ نىو  ( دَ ٖيُزار نيُؤ داْيشاوَ   يؤ     10000  نُ  َارَّ نى راوإ  يُ ) (76) ىو و  َارَيُنِ زؤر خُي هِ و
ًَشواْدا َاوُْتييُوَ و يييُو َاوَيييُدا دَ يينًإ نييشدووَ  ييُ تاًَْييُنِ زؤر و    10َيياوَّ ) ( دَ ر ؤ يييث يييُ وَتييِ ويي

ٍَ     ُٖرمِ يُ ُر زَوّ و يُ  َيش زَوّ نُ  َِ يُ يُ ُٖي ًإ دَنُْد يُ ثارَ و نُيىثٍُ و وينىَُى دَ ينًإ نيُوت 
ًَشيي    ييَُّ يييُر َيةاّ  ُر اْييُوَ  ُتاي ييُو يييُ ْاومييُ  ييٓىريًُنإ و    ًَٗ ًَشواًْإ  ُى خؤيييإ  شديييإ و وَتييِ ويي

ًَةشتىوٕ و  َارَيُنِ زؤر يُ ماالِْ و  يُريشي  ُناًْإ نىوينىٕ    ُتاي ُو يُ وارّ ) اط اال ىاط( خُي هِ ر َيًإ ي
ًَشوإ ميٓةًإ نيُوت ىو           َُٖىو مُو نٍُ و ثيٍُ و وينىَُناُّْ ماالًْيُنإ وَى دَ ينهُوو و تيإَ ييُوَتِ وي

ًًَإ  ناْدُْوَ  تُْٗا  َارَيُنِ نيُّ ييُ  يُر ازإ و ثاوياّ ماالًْيُنإ ر ز ارييإ  يىو        .  يُ َُ ُ ينِ تؤي يُ    (77)ي

                                               
  ًب  شىًإ  ٖ ارَ االٕ در قفكاز  اىل   مًٓاَُ ايشإ ؛ 148(  ظ1894لبٔ رصت١  لالعالم ليٓفٝض١  َطبع١ بزٜا ) يٝيٕ: (71)

 .170(  ص1379(  )   :17و  16وٓاخ    ارَ)
؛ فاٜش زلٝب لصهٓير  بالد ليهزز بني لملضًُني ٚ ليبٝشْطني   دلر ليفهز لجلاَعٞ ) 149 – 148  ظ ظ1لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب  ز (72)

 .37(  ظ 1988لالصهٓير١ٜ:
(   12ٚ  11ذلُي عجُإ عبيلجلًٌٝ  لعٛل٤ ع٢ً ممًه١ لالالٕ ليكٛقاس١ٜ يف ليعضٛر ليٛصط٢  دل١ً ن١ًٝ لالدلب  داَع١ سًٛلٕ  ليعيد) (73)

 .831 – 830(  ظ ظ2002)سًٛلٕ:
 .406  393  376  371  ظ ظ 4  ز283  ظ3لبٔ لالثري  ليهاٌَ يف ليتارٜخ  ز  ش واُْ : (74)
؛ ليطرٟ  تارٜخ 349(  ظ 1985 )ليزٜاض: 2،ًٝف١ بٔ ،ٝاط  تارٜخ ،ًٝف١ بٔ ،ٝاط  ت:لنزلّ عا٤ ليعُزٟ  دلر ليطٝب١  ط (75)

 .99  ظ7ليطرٟ  ز
 .488ظعٓاٜت رعا  لرلٕ لس دٚرلٕ باصتإ   (76)
مجاٍ رعٝي لمحي  يكا٤ لالصالف ليهزد ٚليالٕ يف بالد ليباب ٚ عزٚلٕ  رٜاض ليزٜط ؛9َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (77)

 .239(  ظ1994يًهتب ٚليٓغز )د.ّ:
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ًَهشهاُّْ تىوِ  ىو   ثاواّ ًَشويِ نيشدَوَ  يُر ْاوميُنُ  يَُّ      1033ى/424ماالٕ يُ  اي ِ )  ُْدُْوَ يُو ت ز( ٖ
ًَشي     ٖ ٌَ ًَٓاو ْاوميُنُّ ىي ًَهشيهاُّْ ماالًْيُنإ واّ نيشدووَ  يؤ َاوَييُنِ دور و       (78)دوو ارَ وهىنِ ٖ . ميُّ ت

ًَشوإ و دَورو ُرّ. ًَش   هُُْوَ  ُر وَتِ و  درَية ماالًُْنإ ُْتىأْ ٖ
ًَشوًإ نشدَ  ُر وَتيِ  1062ى/454 ؤ ىارَيهِ ديهُ يُ اي ِ )  ز(  ىثاّ ماالٕ يُ قَُّ ) اط اي ٕ(َوَ ٖ

ًَشوإ نىوينىوَ       20مارإ و ْاومُناًْإ تاَْهشد و ْ يهُّ ) . (79)(  ًى  ٖيُزار نُ ًشيًإ ييُ خيُي هِ ميارإ و وي
ًَشواْشيياٖإ و ماالًْييُنإ يييُ َيياوَّ       ًَييىإ َريْشييًِٓ و تىَيةيُٓوَنَُاْييدا دواّ مييُّ ر وداوَ ثُيىَْديًييُناِْ ْ

 نؤتايِ دَيي  و يُ  ُرماوَناْدا ًٖض زاًْاريُنِ ديهُ يُو  ارَيُوَ تؤَار ُْنشاوَ.
ًَشواْشاٖإ و ر و ُنإ  5 ًَىإ َريْشًِٓ و  يي ثُيىَْدّ ْ

ًَ ىوٕ          ر و ُنإ يُ  ُٓمُدا دَ ُر َيُٓوَ  ؤ ر َ ُزّ  ي ىِ و ييُ ْاوميُناِْ مُ يهُْدَْا ًا ًْشينُى
ًَيش  و          ُْٖدَيو ي ًَٔ   ر و يُنإ ييُ ر َيةيُّ ٖ ُ تىَيةَرإ مُوإ  ُ  ىيدّ و ُْٖيدَيهِ ديهيُ  يُ ْؤرَياِْ دادَْي

ثييُالَاردإ و تيياَْهشدِْ ٖييؤز و ُْتييُوَناِْ دّ و مُ اَييداِْ نييارّ  ازر يياِْ  ياًْييإ دَ ىزَراْييد   ٖييُر يييُو  
    ّ ديهيُّ  ي ىِ و  ًُْٓيدّ خبُْيُ  َييش       ر َيةُيُوُوَ تىاًْإ  ٓىرّ دَ َُتًإ  يشاوإ  هيُٕ و ميُْدئ ٖيؤز

ًَو يُ خؤيإ   دواّ مَُُ  دَ ينًإ نيشد  يُ نؤميهشدٕ  يؤ ر ؤ ٖيَُتِ        دَ َُتِ خؤياُْوَ و  ًاْهُٕ  ُ  ُو
َِ  ىوٕ  .(80)مُوروثا و  ُرَتا يُ ْاومُناِْ  انىر و دواتش يُ ْاومُناِْ  اوىر ًْشنُى

اوَناِْ ) ًٓىؤ( و ) تشيظىر(  ُرنشدايُتِ دَنيشإ    ٖؤزّ ر وؤ يُاليُٕ )روريو( و دوو  شانُّ  ُ ْ 
ً ييُ ر وؤ و  يي ىًاُّْ نييُوا يييُ  َيشدَ ييَُتًاْدا  ييىوٕ يُ يياي ِ )     ًَ ز(  ييُرَ و 862ى/248مييُوإ خؤيييإ و مييُو خ

( volkhovر ؤ َُٖو نؤمًإ نشد و وارّ )ْىىةؤرد( يإ درو نهشد  مُّ وارَ دَنُوتُ  ُر ر و ارّ )ىؤيهؤف/
و يُْ يو دَريامُّ )مًًُٔ( ىو  )روريو( وَى َريّ ر و ُنإ دَ    ُنار ىوَ و يُو ويارَوَ  ُرَاْش َواييُتِ   
نشدووَ  ثاوإ دَ نِ نشد  ُ دا ُوهشدِْ مُو وار و ْاوماُّْ نُ يُ َيش دَ َُتًاْدا  ىوٕ  ُ  ُر دارودَ نُ 

 ُر َيىَ شدِْ وارَيهًإ  شتُ دَ ي   دواّ ميُوَّ    و نُ ُ ْ يهُناِْ خؤٍ و ُٖريُنُ يُ) ًٓىؤ( و ) تشيظىر(
ز( َّ دواْيييُ دََيييشٕ و  َُيييُ )رورييييو( وَى تانيييُ  يييُرنشدَ و  يييُرَاْش َواّ ر و يييُنإ   864ى/250ييييُ  ييياي ِ )

ًَنُوَ و ْاومُناِْ  َيش دَ َُتِ  شاناًْشِ دَنُوُْ  َيشدَ َُتِ خؤّ  ًَٓ   .(81)دََ

َُتِ ر و يييُنإ زؤر  شاواْ يييىوَ و ميييُْدئ َريييييث    ييييُ َييياوَّ تىَيةيُٓوَنَُاْيييدا  يييٓىرّ دَ ييي     
ًَُُ واْاخىازَي  ماَا َ  ُ َُٖىويإ  هُئ    شْةنريٕ ميُو ويارو و    (82) ُرَاْش َوايُتًإ نشدووَ   نُ نارَنُّ م

                                               
  .9َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (78)
 .182  ًب  شىًإ  ٖ ارَ االٕ  ص (79)

(80)
 Wladyslaw Duczko, Viking Rus, Printed In The Netherlands,(Leiden: 2004), pp10,78 ; 

V.Minorsky, A History Of Sharvan And Darband ,(Cambridge:1958), p108. 
(81)

 Anonymous author,The Russian Primry Chronicle, T:Samuel Haard Cross And Olgero 

P.Sherbowit, Crimson Printing Company, (Mssachusetis: 1953), P P 59 – 60; Maureen perrie, 

the Cambridge history of Russian, Cambridge university press, (uk:2006), p47; F.Donald 

Logan, The Vikings In History, Published In The Taylor, Secand Edition, 

(London:2003),p187 ;Wladyslaw Duczko, Viking Rus, p78. 
  ؤ زاًْارّ زياتش يُ ُر نارو نشدارّ َرياِْ ر وؤ و َاوَّ  ُرَاْش َوايُتًإ  ش واُْ :  (82)



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ْاوماُّْ يُ  َيش دَ َُتِ ر و يُناْدا  يىوٕ  شينيِ  ىوْيُ ) ْىىةيىرد  نًيي  مسؤيًٓىيو  ويشيٓةؤف  ر ؤ ينؤى           
ًَ ةُ يُّ وار و ْاومياُْ  ر و يُنإ ييُ  يُردََِ دَ يَُتِ َيري )  ظًاتؤ  ىيي(يُ        (83)   ًشةارد  ...(تًًؤت ا    

ًَييىإ  يياَِْ )  ًَشوييًإ نييشدَ  ييُر ْاومييُناِْ  َيييش دَ ييَُتِ واْشييًِٓ خييُزَر و   969 – 965ى/ 358 -354ْ ز( ٖ
     ّ ًَٓٔ و ثاينيُخنِ واْشيًِٓ خيُزَر نيُ ويار  يىو دا ري هيُٕ      (84))خي رإ/ إتيٌ(   تىاًْإ  ُرنُوتٔ  ُدَ    ٗ

يييُناتِ وُر َناًْشييدا تاَْهييارّ و ناويهاريًييُنِ زؤريييإ يييُو ْاوميياُْ مُ اَييدَدا و داًْشيينىاِْ مييُو وييار و        
   ٔ ًَييٓ ًَىَيُ ر و ييُنإ تىاًْييإ نؤتييايِ  ييُ واْشييًِٓ خييُزَر  ٗ   (85)ْاوميياُْ  دوومييارّ ميياوارَيِ  ييىوٕ    َُشيي

ًَشواْشاٖإ. َُُ   ىوُْتُ ٖاو ٓىرّ دَ َُ ًَىاًْشًاْدا َريْشًِٓ و  تدارَ مًى ًًَُناِْ ْاومُنُ و  يُ ْ
يُر وّ مايًًًُٓوَ ر و ُنإ يُ  ُرَتادا    ثُر    ىوٕ و نش ْىوًإ  ؤ مُو  ناُْ  شدووَ نُ يُ زَيش و  

ًًَيإ ثار اوُْتيُوَ         دواتيش يُ يُردََِ      يَُّ  (86)زيى و تُخنُ و  يُرد داييإ تاويًىٕ و قىر اًْيإ  يؤ نيشدووٕ و ي
ز( ر و ُنإ ٖاتُٓ  ُر ميايِٓ َُ يًحِ يُ يُر    1015 – 980ى/406 – 370دَ َُتِ َريَيهًإ  ُ ْاوّ ) ى دنري()

ًَ َْنِ  ىولالرثذٚنض١َُٝزُٖ ِ مُر ُدؤنىِ)  .(87)(  نُ مُّ َُزُٖ ُ َُزُٖ ِ دَوي ُتِ  
ًَشواْشيياٖإ و ر و ييُنإ       ًَييىإ َريْشييًِٓ و دَ ُر َينييُوَ  ييؤ  ييُردََِ  ُرَاْش َوايييُتِ    ثُيىَْييدّ ْ

ًَهِ ر و يُنإ  ىوَتيُوَ        912ى/ 300(دا و ييُ  ياي ِ )  عًٞ بٔ لهلٝجِ بٔ ذلُيَري) ًَشوي ز(  يُ دواوَ ر وو يُر ووّ ٖ
ًَييةووْىوؤ )ا ىيي ىدٍ( )َييشدووّ  ًَشوييُ دَنيياو   ماَييا َ  ييُوَ دَنيياو  957ى/346يييُو  ارَيييُوَ َ ز(  ا ييِ مييُو ٖ

ًَشويًإ نيشدَ  يُر      ر و ُنإ يُدواّ  ًَشوُنُيإ  ؤ  ُر ْاومُناِْ ديهُّ دَريياّ خيُزَر   ٖ  ُر اُْوَيإ يُ ٖ
ًَشواْشيياٖإ    ُتاي ييُو دور ييُ و نييُْارَناِْ دَورو ييُر وييارّ) انى/     ( ليٓفاساا١دوور ييُ و نييُْارَناِْ وَتييِ و

                                                                                                                                                
Anonymous author,The Russian Primry Chronicle , p p 62 – 80; Maureen perrie, the 

Cambridge history of Russian, pp47-97. 
  لدلر٠ لالَرلسٛر١ٜ ليبٝشْط١ٝ   عزض ٚ ذبًٌٝ ٚ تعًٝل: ذلُٛد صعٝي عُزلٕ  دلر ليٓٗغ١ ليعزب١ٝ يًطباعا١ ٚ  قضطٓطني ليضابع  (83)

ٍٚ ٚ لٜزٜااااٌ دٜٛرلْاااات  قضاااا١ لحلغار٠)عضااااز لالَااااإ(  تزمجاااا١: ذلُااااي باااايرلٕ  دلر      ؛63  60(  ظ ظ 1980ليٓغااااز  )بااااريٚت: 
 ؛204 – 203ظ   ظ4  لجملًي 3(  ز1988لجلًٌٝ )بريٚت:

Anonymous author ,The Russian Primry Chronicle,p61.  
: وارّ ) إتٌ( ثاينُخنِ دَوي ُتِ خُزَر  ىو  دَنُوتُ  ُر ر و ارّ ) إتٌ(   ر و ارَنُ وارّ ) إتٌ( ّ دَنشد  ُ دوو خ رإ/ إتٌ (84)

َِ   ُوُوَ    ُوِ ر ؤ ماواّ  ُ )خ رإ( ْاودَ شا و  ُوِ ر ؤ َُٖتِ  ُ) إتٌ( ْاودَ شا  ثاوا ّ خُزَر يُ ر ؤ ماواّ وارَنُ ًْشينُى
ً ُإ  ىوٕ. ٍَ  ىثانُّ و  ُوِ ر ؤ ُٖال تًث زؤريُّٓ داًْشنىاُْنُّ َى  ؛ لالدرٜضاٞ   389لبٔ سٛقاٌ   صاٛر٠ لالرض  ظ     ىو يُ ُ

 .834  ظ1ْش١ٖ لملغتام يف ل،رتلم لالفام  َهتب١ ليجكاف١ ليي١ٜٝٓ )ليكاٖز٠: د.ت( لجملًي
ٖاا. ش(  ظ   1382خغااد   ) تٗازلٕ:    مياث ؛ د.ّ. دلًْب  تارٜخ ،اشرلٕ   398 – 397  393 – 392لبٔ سٛقٌ   صٛر٠ لالرض  ظ ظ  (85)

 .213 – 212ظ 
لبٔ فغالٕ  رصاي١ لبٔ فغالٕ يف ٚصف ليزس١ً لىل بالد ليرتى ٚ لخلشر ٚ ليزٚظ ٚ ليضكايب١  ذبكٝل: صاَٞ لييٖإ  َطبع١  (86)

(  2008؛ ذلُٛد صعٝي عُزلٕ  حبٛخ يف َضادر ليعضٛر ليٛصط٢  دلر لملعزف١ لجلاَع١ٝ  )لالصهٓير١ٜ: 153(   ظ1960لهلاخ١ٝ  )دَغل:
 .792(  ظ1904( ليض١ٓ ليضابع١  )بريٚت: 17؛ درل٥ٌٝ يٛفتٝو  رٚص١ٝ صابكا ٚساعزل  دل١ً لملغزم  ليعيد)302ظ
ْضااِٝ ٜٛصااف  تااارٜخ لييٚياا١ ليبٝشْطٝاا١  دلر لملعزفاا١ لجلاَعٝاا١   دٛسٜااف؛ 303  284ذلُااٛد صااعٝي عُاازلٕ  حبااٛخ يف َضااادر   ظ  (87)

؛ ْٛرَإ بٝٓش ٚ ل،زٕٚ  لالَرلسٛر١ٜ ليبٝشْط١ٝ  تزمج١: سضٔ َؤْط ٚ ذلُٛد ٜٛصاف  َطبعا١ جلٓا١    177(  ظ 2005)لالصهٓير١ٜ: 
  .303(  ظ1950تايٝف ٚ تزمج١  )ليكاٖز٠: 
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ًَشواْشيياه ) ُرض داْييُوَّ ويياَوّ (  ييؤ  ُرثييعًااٞ باأ لهلٝااجِ باأ ذلُاايخييُي هِ ْاومييُنُ    ييُ  ييُرنشدايُتِ و
ر و ُنإ و دورخىينُٓوَيإ ييُ ْاوميُنُ نؤ ىوْيُوَ و  يىارّ  ُييُّ و نُوينِ  ازر اْيإ  يىوٕ و ر ووييإ ييُو            
ًَهىوي  و نُونًًُناًْشيًإ ْيىقُِ         دور اُْ نشد    َُّ ر و ُنإ ر وو يُر ويإ  ىوْيُوَ و  َارَييُنِ زؤرييإ ي

إ خٓهإ  دواّ مَُُ ر و ُنإ  ؤ َاوَّ ميُْدئ َياْط ييُ دَريياّ     دَريانشدٕ   ُو ٖؤيُوُوَ  َارَيُنِ زؤري
ًَشيي  ًَٗ   (88)خييُزَردا َاْييُوَ و دواّ نؤنشدْييُوَّ تيياَِْ و دَ يينهُوتُنإ ْاومييُنُيإ  ييُرَو وَتييِ خييُزَر ى

ًَيي  يييُدواّ  يياي ِ )      ًَشوييُّ دياريٓييُنشدووَ    ييَُّ دَي   ز( وَ  ييىوَ و مييُوَ 912ى/ 300)ا ىيي ىدٍ(  يياي ِ مييُّ ٖ
ًَهِ دواّ ميُو  ياي ُوَ  يىوَ          وَ (89)دووثاتدَناتُوَ و  َُّ ماَا َ  ؤ مُوَ دَناو نُ ييُيادّ ميىوَتُوَ ييُض  ياي 

ًَئ   (90)ز( يُ ُر نار ىوَ و يُو  اي ُ يُ ُر نارالدراو917َى/ 305( تاوَنى  اي ِ )عًٞ بٔ لهلٝجِ)    ؤيُ دَنشَيي   ً ي
ًَىإ  اي ِ ) ًَشوُّ ر و ُنإ يُْ ٍَ مُوَويدا ْى يُرَيهِ ديهيُ     917ى/ 305ز(  ؤ )912ى/ 300مُّ ٖ ز( دا  ىوَ. يُ يُ

ًَشويُنُ  و  يُرَاْش َواّ      َِ ميُوَّ  ياي ِ ٖ ًَشوإ دَناو  ُ  ًَهِ ديهُّ ر و ُنإ  ؤ ُر وَتِ و ًَشو ماَا َ  ُ ٖ
ًَشوإ دييارّ  هياو نيُ يُوناتيُدا  )     ًَىإ  ( يىوَ    يَُّ وَى دَردَنيُويَ   عًاٞ بأ لهلٝاجِ بأ ذلُاي     وَتِ و   ييُْ

ًَشوِ ر و ُناِْ زاًْىَ يُ دَريادا  ؤ ُّ  ؤ 298 – 297 اَِْ ) ًَشواْشاٖي    ُ ٖ ى/(  ىوَ   ديارَ دواّ مُوَّ و
 .(91)ْاوُْوَ و َُٖىوياِْ نىونىوَ

ًَىَيُى ثيُروَردَ دَنيشإ نيُ        ًَٓشاو  ىوٕ   مُوإ ُٖر ييُ َٓداي ًًيُوَ  ُوي ر و ُنإ  ُر ازاِْ  مازاو ر اٖ
ًَشَيهِ جبييُْةٔ  ًَييو ر و ييُنإ َٓييداي ًإ دَ ييىو  شيي ًَييٓٔ   ُرميياوَنإ  يياؤ يييُوَ دَنييُٕ نات ًَش  ييُنار  ٗ و  شيي

ً ئ   ٖيًض ر َيةُييُنِ ديهيُو     ًَ ٗ ًَ ًًَإ دَوو ثارَو  اَامنإ ًًُْ  ُ َرياتِ   ؤتِ  ُى تًةيإ دَدايُ دَ   و ث
ًَداويىنً ًَشَ  ةَيىّ و ث ًَ ةُ يُوَّ  ُّ  ش   ميُوإ  ُميُْدئ   (92)ًُناِْ خيؤو دا يئ  هيُي    يُ ُردَّ ًًُْ  

ًَ  و ميازا ىوٕ      ًَهِ  يُٖ ًَش  تُور  َشار نىتو   ُر ُ...( وُر يإ نشدووَ و نُ اْ ماَشازّ وُر نشدٕ وَى ) ش
ً ُاْإ و دَ ينةري            ًَ او   يىوَ ييُوَّ ييُ َُييداِْ ىُْةيدا  هُوْيُ دَ ي   يىثاّ َى ي تُْاُْو خؤنىونًٓإ ث

ًَو زاًْىياُْ ًٖض مارَيُنًًإ ًًُْ و دَ نةري دَنيشَئ خؤييإ نىوينىوَ    هشَئ  ؤيُ نا . مَُيُ  ًْشياُّْ   (93)ت
ًَٓشا ىوٕ.  مازايُتِ و مُو ثُروَردَ  ُر ازيًُ  ىوَ نُ ر و ُنإ يُ ُرّ ر اٖ

                                               
؛ لحلُريٟ  ليزٚض لملعطاار يف ،ار لالقطاار  ذبكٝال: لسضاإ عبااظ  َهتبا١ يبٓاإ          142 – 141  ظ ظ 1لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب   ز (88)
 ؛341(, ظ1984 )بريٚت: 3ط

V.Minorsky, A History Of Sharvan,p152: R.N.Frye, the Cambridge history,p 244-245. 
 .341؛ لحلُريٟ  ليزٚض لملعطار  ظ143  ظ1لملضعٛدٟ  َزٚز ليذٖب   ز (89)
 .5 – 4يف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ َؤ (90)
؛ ذلُي عًٞ مجاايشلد٠   270(  ظ 2002لبٔ لصفٓيٜار  تارٜخ سرصتإ  تزمج١: لمحي ذلُي ْادٟ  لجملًٝط لالع٢ً يًجكاف١  )ليكاٖز٠: (91)

 .26ٖي. (  ص1372ماثداُْ ْكث ىٗإ  )تٗشإ:  تارٜخ رٚلب  رٚظ ٚ لٜزلٕ 
؛ سٜاأ لال،بااار  تزمجاا١ :عفااإ ليضااٝي سٜاايلٕ  ٦ٖٝاا١ ليعاَاا١ يغاا٦ٕٛ لملطااابع لالَريٜاا١           145لباأ رصاات٘  لالعااالم ليٓفٝضاا١  ظ     (92)

؛ ليهضاآير صااٝبٌ  ل،بااار لَااِ لجملااٛظ َاأ لالرَاأ ٚ رْااو ٚ لياازٚظ  َطبعاا١ لالٚفٝضاات َهتباا١      395 – 394(  ظ ظ 2006)ليكاااٖز٠:
 .51لملج٢ٓ )بػيلد:د.ت(  ظ 

؛ 268  265  ظ ظ 5( ز2003ارب لالَااِ ٚ تعاقااب لهلُااِ  ذبكٝاال: صااٝي نضاازٟٚ سضاأ  دلرليهتااب ليعًُٝاا١  )بااريٚت:   َضااهٜٛ٘  دباا (93)
 . 23(  ظ1942لملزٚسٟ  لبٛلب يف ليضني ٚليرتى ٚلهلٓي َٓتخب٘ َٔ نتاب سبا٥ع لحلٝٛلٕ  ْغزٙ َٝٓٛرصهٞ)يٓيٕ:
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ًَشوييًإ 83 ييؤ ىييارّ ديهييُ و دواّ زييياتش يُيييُى  ييُدَ ىييارَيهِ ديهييُ ر و ييُنإ  ييُ )     ( نُويينًًُوَ ٖ
ًَشوُويًإ يُ ياي ِ )   نشدووَتُوَ ًَشواْشاٖإ  مُو ٖ ز( يىو   1031ى/421 ُر ْاومُناِْ  َيش دَ َُتِ َريْشًِٓ و

يُو ناتُدا َري)َٓىمٗش  ٔ ي يد  ٔ ا(د( َريّ َريْشًُٓنُ  يىو   َري)َٓىميٗش( دواّ نؤنشدْيُوَّ  يُر از و     
ّ مييُّ ىارَوييًإ  ييىثاّ َريْشييًِٓ خؤماَييادَنشدٕ يييُْ يو وييارّ ) ييانى( ر وو ييُر ووّ ر و ييُنإ  ىويييُوَ   ييَُ

ًَهًإ  يُرنشدَيُنِ  يُورَ  يىو  يُْاوّ           ًَهيى را نيُ ييُن ًَهشها و  َارَييُنِ زؤر  ُر ازيشيًإ ي ًَشواْشاٖإ ت و
)ا(د  ٔ خاصهئ(  دواتش  ر و ُنإ يُر َيةُّ ر و ارّ )ايهش(َوَ ويىنًإ  ُرَو ْاومُناِْ  ُرَوَّ ر و ارَنيُ  

ًَهشيها  َارَييُنِ          ش ؤٕ    ؤىارَيهِ ديهُ َري)َٓىمٗش( يُ ُر ر و يارّ )اييشؤ( ر و يُر ويإ  يىوَوَ و دوو يارَ ت
ً ُإ غيُرقِ ماوَنيُ  يىوٕ  و ْيُينىاِْ  ُ يُر ر و يُناْدا  يُر هُوَي   دواّ مَُيُ           ديهُ يُ ىُْةاوَراِْ َى ي

ًَشنىوَ ًَٗ ًَداروَ  و يُاليُٕ َريْشًِٓ وُداديًُ(94)ر و ُنإ ْاومُناِْ مُّ َريْشًُٓيإ ى وَ ثارَيُنِ زؤريإ ث
ًَى َريْشًُٓنُ و ٖاونارّ  ٌَ ْاوخؤيًُناِْ ْ ييإ نيشد د    )َٛص٢ بٔ ليفغاٌ(  ؤ مُوَّ يُ يُن نشدُْوَّ ًَُ ْ

 ّ ًَشواْشياٖإ و       1033ى/423تياوَنى يُ ياي ِ)   (95) ُ ) ىهشيُ(ّ  يشا ز( ىيارَيهِ ديهيُ ر و يُنإ  ُر اْيُوَ وَتيِ و
 َارَيُنِ زؤرخُي هًإ نىو  و  ُديٌ  شو   ْاومُنُوًإ تإَ نشد و وَيشاًْإ نشد و  ُدَ نِ ثش َوَ  ُرَو 

    ٕ ًَشوإ ر ؤويينى ًَييىإ    (96)ْاومييُناِْ دَورو ييُرّ وَتييِ ويي ر و ييُنإ و َريْشييًِٓ  . مَُييُ  نؤتييا ثُيىَْييدّ ْ
ًَىاًْإ  ُدٍ ْانشَي . ًَشواْشاٖإ  ىو و يُ ُرماوَناْدا ًٖض ىؤرَ ثُيىَْديُنِ ديهُ يُْ  و

ًَ َ مًى ًًَُنإ ٍَ َريْشئ و ٖ ًَشواْشاٖإ يُ ُ ًَٓ ُّ: ثُيىَْديًُناِْ َريْشًِٓ و  تُوَرّ ث
 

ًَشواْشاٖإ و )إ حام  ٔ إمس ًَىإ َريْشًِٓ و  ا ًٌ( واىل وارّ )تفًًس( يُنُّ: ثُيىَْدّ ْ

َّ  ُرمياوَّ      (97))إ حام  ٔ إمسا ًٌ( نيُ يُقيُ ِ)ا ا اي  ياؤ( َ  واىل ويارّ )تفًيًس(        يىوَ   ييُ ُْٖيد
()واىل ميُرًًَٓا( ْياوّ ٖياتىوَ  وادييارَ يُ يُرَتادا ثُيىَْيدّ  اويِ        صاسب لر١َٝٓٝديهُ  ُ خاوَِْ مُرًًَٓا )

ٍَ خً  ُو ُٖ ىوَ و خُيًفُ)     َُّ دواتيش  (98)ز(  ُ  ا ِ ْاَُّ  ؤ ْاردوو846َ – 841ى/232- 227()ليٛلثليُ ُ

                                               
 – 945؛ سارم َٓضٛر ذلُي  ليازٚظ ٚلجملتُاع ليايٚيٞ)   9باب  ظ؛ َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ لي11َٓذِ باعٞ  داَع لييٍٚ  ظ(94)

 .159(  ظ2001ّ(  َضز ليعزب١ٝ يًٓغز ٚليتٛسٜع  )َضز:1054
ًَٓ َُِ نؤمِ/ يازدَيَُِ زايًًٓدا  ؤْىزاد خايد ر (95) َِ ْاوخؤيًُناِْ ْاو َريْشًُٓ نىرديًُنإ يُ  ُدَّ ث وف  ًَُ ْ

ًَش: ْاَُيُنِ َا نُرّ  ةوُْنشاوَيُ  ًَةّ مُدَ ًاتِ زاْهؤّ  َُ ُددئ نشاوَ  ) ُٖوي ًَشهُ   ُ مُ ىَُِْ نؤي  .37(  2014ٍث
؛ عُاد ناٌَ َزعٞ  دٚر لالنزلد يف محا١ٜ لملضًُني يف بالد ليكفكاظ يف ليكزْني ليزلباع  21َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (96)

 .758(  ظ2012(  )نزنٛى:3(  ليعيد)7ْضا١ْٝ  لجملًي)ٚلخلاَط لهلذزٜني  دل١ً داَع١ نزنٛى يًيرلصات لال
ًَهٗات ىو نُ ثشدَيو ُٖردووالّ  ُيُنُوَ  (97) تفًًس: وارَيهِ ُٖرَيُِ مُرًًَٓا  ىو  يُْ يو مًايُى  ًٓاو ْشا ىو  يُ دوو  ُ  ث

ًَدَثُر ّ   د ًَ  و تؤنُُ  ىو  ر و ارّ ايهش  ُ وارَنُدا ت ً ُإ و دَ ُ نُوَ  مُّ وارَ وارَيهِ  ُٖ ٌَ ٖات ىوٕ يُ َى  اًْشنىاُْنُّ ث
؛ 518؛ ليكاشٜٚين  لثاار ليابالد  ظ   207ليٝعكاٛبٞ  ليبًايلٕ    ظ  َُ ًحِ  خاْىَنياِْ ويارَنُ زيياتش ييُ دارّ  يٓؤ ُر درو ينهشا ىوٕ.       

 .315لملكيٜضٞ  لسضٔ ليتكاصِٝ  ظ
عطا ٚ َضطف٢ عبيليكادر عطا  دلرليهتب ليع١ًُٝ  )بريٚت: لبٔ لجلٛسٟ  لملٓتعِ يف تارٜخ لملًٛى ٚلالَِ  ذبكٝل: ذلُي عبيليكادر  (98)

 .596؛ لبٔ ليفك١ٝ  ليبًيلٕ  ظ163(  ظ1889؛ لبٔ ،زدلذب١  لملضايو ٚلملُايو  َطبع١ بزٌٜ  )يٝيٕ:295  ظ1(  ز1992
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يُ دَ َُتِ خً  ُو ُٖي دَ ُر َينُوَ و دَ    ُ ُر وارّ ) تفًًس( و دَورو ُريدا دَ شَي    يُّ ٖؤيُويُوَ   
ًَىّ و ما اوَ يُ وَتِ مُرًًَٓا  ُريُٗي داوَ  .(99)ثش

ًَىّ يُ ُٖرَيُِ م  ُرًًَٓا  ُٖؤّ ُٖي ةُر اُْوَّ )إ حام  ٔ إمسا ًٌ(   واّ ييُ  درو ن ىوِْ ما اوَ و ثش
ًَشواْشياٖإ  يُْاوّ) خاييد  ئ          ليٛلثلخُيًفُ)  (  ُ  ا ِ نيشد  يُرنشدَيُنِ دييار و داَُزَيٓيُرّ َريْشيًِٓ و

ًَ ةُيُوَ  ) ( 12000(ثيُ ا ٖيُزار ديٓيار و )   50000ي يد(  هاتُ واىل ُٖرَيُُناِْ مازَر ً إ و ارإ و مُرًًَٓا   
ًَيش   هاتيُ  يُر )إ يحام  ئ             ًَهيشد ٖ ًَيداوَ و  يُرَاِْ ث ًَداويىينًًُوَّ ث دوازدَ ُٖزار  ُر از  يُ خيؤراى و ث
ًَييىَ  إمسا ًييٌ(  )خايييد  يئ ي يييد(  ييُرَ و ْاومييُناِْ مييُرًًَٓا  ُر َيهييُوتىوَ و  ييُر ازاِْ ديهييُ  ثُيىَْييديا ث

دَ ياو  يُ ْاوميُناِْ  َيشدَ يَُتِ )إ يحام  ئ       ز(845ى/230نشدووَ  دواّ مُوَّ ) خاييد  ئ ي ييد( ييُ  ياي ِ )     
ًَشرَي     ٍَ و يُ وارّ )دويئ(  يُخاى دَ ي    دواّ ميُوَ )حمُيد  ئ خاييد  ئ ي ييد(ّ       (100)إمسا ًٌ( يُ ْاناو دََش

ًَييش  دَناتييُ  ييُر )إ ييحام  يئ    845ى/230نييىرّ يُاليييُٕ خُيًفييُوَ يييُ  يياي ِ )   ز( دَنشَينييُ واىل ْاومييُنُ و ٖ
ًَو ْييُينىاِْ  ييُر هُوَي  و يُ ُراْ ييُر  ييىثاّ )إ ييحام  يئ     إمسا ًييٌ(    ييَُّ دواّ   ًَشويي مُ اَييداِْ مُْدٖ

ًَهشهاوَ و ثاوإ يُ وايًايُتِ الدراوَ  . (101)إمسا ًٌ( ت
ُٖي ةُر اُْوَ و ياخِ  ىوِْ )إ حام  ٔ إمسا ًٌ(  ُردَواّ  ىو تاوَى ٖاتُٓ  ُرنارّ خُيًفيُ)ا نىنٌ(   

خُيًفييُ  ييىثايُنِ  ُ ييُرنشدايُتِ  ييُرنشدَيُنِ خييؤّ   ُر َ ييُز تييىرنِ ز( يييُو  يياي ُدا 851ى/237يييُ  يياي ِ )
 ييُْاوّ ) غييا ايهيي ري(  ييؤ يييُْاو شدِْ ُٖي ةُر اْييُوَّ )إ ييحام  يئ إمسا ًييٌ( و ييياخِ  ىوْييُناِْ ديهييُّ خييُي هِ  

َّ و تىاِْ ميُْدئ  يُرنُوتٔ  ُ ي    ُر  مُرًًَٓا ْاردَ ْاومُنُ  مُويث  ُ ىثايُنُوَ  ُرَ و مُرًًَٓا نُوتُر 
ًَ  يُ وارَناِْ مُرًًَٓا و ثاوإ ر وّ نشدَ وارّ )تفًًس( ًَٓ   يُ َُٖإ ناتًشيدا  (102)ُٖي ةُر اوَناْدا  ُدَ    ٗ

ٍَ ) غيا ايهي ري(              خُيًفُ َري )حمُد  ئ خاييد( ّ نيشدَ واىل ويارّ ) ياط اال يىاط( و دَورو يُرّ و ميُو ييث يُ يُ
ًَشوهشدُْ  ُر )إ حام  ٔ إمسا ًٌ(   .(103)يُ وارّ )تفًًس( ُودار  ىو يُ ٖ

ًَشوِ نشدَ  ُر وارّ )تفًًس( و يُ َاوَيُنِ نَُيدا تيىاِْ  يُر هُوَي   ُ يُر        ىثاّ ) غا ايه ري( ٖ
 ىثاّ )إ حام  ٔ إمسا ًٌ( و وارَنُ  نُزؤر ُّ خاْىوَناِْ يُ دارّ  ٓؤ ُر درو نهشا ىوٕ  ُٖؤّ ميا شدإ  

ًَهِ زؤرّ   ًيياِْ و َيياىل  ُروييارَنُ نييُوو  )إ ييحام  يئ إمسا ًييٌ(يث  و ما ش ييارإ نشاْييِ  ييىتإ و زرَر و زييياْ
 .(104)دَ نةرينشا و  ُرّ ثُر َيٓشا و نى را

دواّ يُ ْاوميىوِْ ُٖي ةُر اْيُوَّ )إ يحام  ئ إمسا ًيٌ(   َري)حمُيد  ئ خاييد(  ُر اييُوَ ْاوميُناِْ            
وَ واىل ُٖرَيُُناِْ مازَر ً يإ و  ز( نشاوَت856ُى/242خؤيِ و دواتش  ُٖاونارّ و ثاي  شنِ ) غا ايه ري( يُ  اي ِ)

                                               
 .125  ظ2؛ ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ ز2َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (99)
 .3 – 2ٍ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ َؤيف دلٍٗٛ  فضٛ (100)
 .3َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (101)
 .193 – 192  ظ ظ 9ليطرٟ  تارٜخ ليطرٟ  ز (102)
 .3َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (103)
 .148؛ فتشٞ صامل محٝيٟ  درلصات يف عالق١ لالرَٔ ٚليهزز   ظ 193 – 192  ظ ظ 9ليطرٟ  تارٜخ ليطرٟ  ز (104)
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ًَهِ دييار  (105)مارإ و مُرًًَٓا ًَشواْشاٖإ ر ؤي  ًَىَيُ  ؤَإ دَردَنُوَي  نُ  ُرنشدَو َرياِْ َريْشًِٓ و    ُّ و
ًَىَيُيشيدا  ُرثش يًاريُتِ  شْةًيإ        ًَش اوَ يُ داَشناْدُْوَّ ُٖي ةُر اُْوَنيُ و ٖيُر ييُو مىارم و  ُرماويإ  

ًَشراوَ ي ًَى   ُ اليُٕ خً  ُّ  ُ  ا ًًُوَ.ث

 
ًَشواْشاٖإ و َريْشًِٓ ٖا ِ ًَىإ َريْشًِٓ و  دووَّ: ثُيىَْدّ ْ

( نيُ يُميُْد ويار و    لملضاك    يُويارّ ) ياط اال يىاط( و ْاوميُّ )     ز(1077 – 870ى/470 – 255َريْشًِٓ ٖا ِ )
ًَهٗات ىو داَيُزراوَ     داَُزرَيُٓرَنُويِ )ٖاويِ  ئ  يشاقُ ايىيًًٌُ( ييُ         قَُ و  ىْدَيهِ ْاومُ  ٓىريًُنإ ث

مَُُ  ُرنشدَيُنِ  ديار و مازاّ ْاومُ  ٓىريًُنإ  ىو  دواّ ميُوَّ دَ يَُتِ خً  يُتِ  ُ  ا يٌ  يُٖؤّ      
ًَىاو  يىو و تىرنيُنإ دَ يَُتًإ      ز( 861 – 847ى/ 247 – 232) نى راِْ خُيًفُ )ا نىنٌ( الوازا  ىو  ُتُواوّ وي

ز(  ُرَاْش َواييُتِ ويارّ ) ياط اال يىاط ( و دَورو يُرّ  شتىوَتيُ       870ى/255     مُويث يُ  ياي ِ )  شت ىوَ دَ
دَ   و  ُر ُخؤيِ خؤّ ر ا ُياْد  مَُُ  دواّ مُوَ  ىو نُ  ارودؤخِ خً  يُو    ؤييُ خيُي هِ ويارّ) اط     

ٞ    اال ىاط(و دَورو يُرّ داواييإ ييُ )    ًَنيُ  يُرَاْش    ٖاعاِ بأ صازلق١ ليضاًُ َوايإ و ميُواًْث  ىَيش اييُي ِ   ( نيشد   
 .(106)دَ ٔ

ًَةيُّ  شتىوَتيُوَ و     884ى/271دواّ َشدِْ )ٖاوِ  ٔ  شاقُ( يُ اي ِ )  ز( نىر َنُّ)  ُش  ئ ٖاويِ( ى
ًَو  ييىنُش اِْ نييشدووَ   دواتييش مييُْدئ َييريّ ديهييُّ يييُى يييُدواّ يييُى ٖاتىُْتييُ        مييًَُث  ييؤ َيياوَّ  يياي 

 يئ   ييدا ًًو  يئ ٖاوييِ(َ   مييُّ َييريَ يييُ دواّ َشدْييِ  يياونِ          ُردَ ييَُو نييُ ديارتشيًٓييإ َييري) ا(ييد    
ً ُاُْناِْ دَورو يييُرّ   939ى/327يُ ييياي ِ) ً ُإ و ْاَى ييي ًَييي َ َى ييي ٖ ٍَ ز(  يييىَ  يييَُري و ميييُْدئ ويييُر ّ يُ يييُ

ًَةُّ  شتىوَتُو976َى/366مُ اَداوَ   يُ اي ِ )  .(107)ز( َشدووَ و َري) ًَُىٕ  ٔ ا(د(ّ نىر ّ ى
ًَىإ  ًَشواْشياٖإ و  و َريْشيًِٓ ٖيا ِ دَ ُر َينيُوَ  يؤ  يُردََِ دَ يَُتِ          ثُيىَْدّ ْ َريْشيًِٓ و

ًَشوإ  َري)  حمُد  ُش  ٔ ٖاوِ( مُّ َريَ  ٍَ َريّ و ر َيههيُوتىوَ  يؤ ميُوَّ     )عًا٢ بأ لهلٝاجِ بأ ذلُاي(     يُ ُ
ًَش   هُُْ  ُر وُْداًًُْنإ    ؤ مُو َُ ُ نُ  ُٖردووال يُ  اي ِ ) نًإ  ُ ماَادَنارّ و ز( دَ 912ى/300ٖ

نؤنشدُْوَّ  ُر از  و نُ اِْ خؤ ُخث نشدووَ  دواتش  ُرَو ويُْدإ  ُرَيهيُوتىوٕ  ويُْداًًُْناًْث دواّ    
ً ُإ         ماَادَنييارّ ر و ييُر وّ  ييىثاّ ٖييُردوو َريْشييئ  ىوْييُوَ  يُوييُر َنُدا  ييىثاّ ٖييُردوو َريْشييًِٓ َى يي

ًَهشهاوٕ و  َارَيُنِ زؤريإ نى راوٕ و  ُديٌ   رياوٕ نُ  ُ ٖيُزارإ نيُؤ َُزَْيدَنشاوَ  ييُْاو  رياوَناْيدا      ت
ً ُاْإ  ُ يُر  يُر ازاِْ       ًَشواْشاٖإ و َريْشًِٓ ٖا ِ ُٖ ىوٕ  ميُّ دي ْيُّ َى ي ُٖردوو َريّ َريْشًِٓ و

  ٕ   مييُو دي ْييُّ نُوتٓييُ  َيشدَ يينِ  (108)وييُْداِْ و خييُزَرّ و  ييُريشّ وَى دَ يينهُوتِ ىييُْط دا ُوييهشاو
ًَشواْشاٖإ و ٖا ًًيُنإ   ُريشيًُنإ  َِ ًٖض  ُراْ ُرَيو مازادنشإ  ُٖريُنُ يُ َرياِْ و َِ َاْط  ُ  دواّ  

يُْاو مازادنشاوَناْدا ىوٕ  دواّ مازادنشاًْشًإ  ُر اُْوَ وَتِ خؤيإ و يُ يُر َرياتيِ خؤييإ  يُردَواّ  يىوٕ       
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ميازاد ْيُنشإ   يُي هى وَى نؤيًيُ  شؤويشإ و       ُال ّ مُو دي ُّْ  ُ ُر وُْداًًُْنإ و خُزَرَنإ دا ُويهشإ  
 ًَ ًَىإ ميُّ دوو  (109)تُْٗا  َارَيُنِ زؤر نًَُإ تىاًْإ ر ز اريإ     مَُُ   ُرَتاّ درو ن ىوِْ ثُيىَْدّ ْ

ًَيي َ َُ ييًحًًُناِْ ْاومييُنُ دَ يينِ         َريْشييًُٓ  ييىوَ نييُ  ييُ ٖاوثييُناِْ و ر َيههييُوتِٓ ٖييُردووال د   ييُ ٖ
ًَهشدووَ.  ث

ًَىإ مُو دوو َريْشًُٓ زؤرّ ُْخاياْيدووَ   يُي هى ييُ  ياي ِ )    مُّ ثُي  ز( دواّ 944ى/333ىَْديُ  اوُّ ْ
مُوَّ خُي هِ وارّ ) اط اال ىاط ( ييُ َيري )ا(يد  ئ   يدا ًو  ئ ٖاويِ( َريييإ ُٖي دَ ُر َيٓيُوَ ييُ ويارَنُ            

ًَشوإ ) ي يد  ٔ حمُد( دَنيُٕ ويارَنُيا   ًَٔ و داوا يُ َريّ و َّ   ميُويث نىر َنيُّ     وَدَرّ دَْ ٕ  يؤ  ُر َيىَ يُر
َّ  ييؤ  ييُر َيىَ شدِْ   دواّ َاوَيييُى يييُ َاْييُوَّ َييريّ َريْشييًِٓ           ًَييش خييؤّ  ييُْاوّ ) ا(ييد  يئ ي يييد( دَْ
ًَشوِ نيشدَ  يُر ْاوميُناِْ     ٖا ِ)ا(د  ٔ   دا ًو  ٔ ٖاوِ(  ُر ايُوَ وارَنُ   َري)ي يد  ٔ حمُد( يث ٖ

 .(110)و تاَِْ نشدٕ دَورو ُرّ وارّ )  اط اال ىاط(
       ٍَ ًَىّ  يىوَ   يُ يُ ًَىإ مُّ دوو َريْشًُٓ ثُيىَْديًيُنِ مياي ؤز و ثيش  ثشي ًَىَيُنِ  شنِ ثُيىَْديًُناِْ ْ  ُو
ًَىاًْاْيدا       مُوَودا ُْٖدَيو ىار ٖاونارّ يُن يإ نشدووَ د   يُ ْيُيارَناًْإ و ثُيىَْيدّ  ٕ و  زيىازيث يُْ

ًَيِ    ُٖ ىوَ  زؤرىاريث دَ نًإ يُنارو  ارّ ْاوخؤّ َريْشًُٓناِْ يُن  وَرداوَ و دَ نًإ ٖيُ ىوَ ييُ ًَُ ْ
ًَىَيُودا دَ ًٓئ دواّ مُوَّ َري) ًَىإ َرياِْ َريْشًُٓناًْإ  يُو مىارم ( ْانؤنِ دَنُوَينُ لهلٝجِ بٔ ذلُيْ

ًَشواْشاٖإ ثُْا  ؤ َريّ َريْشيًِٓ   ًَىإ خؤّ و َري )ا(د  ٔ حمُد( ّ َريّ َريْشًِٓ و ٖيا ِ) ا(يد  ئ    ْ
ًَشوإ دَنياو           ًَيدَناو و داوا ييُ َيريّ وي ًَشيىازيًُنِ  يُرَِ ي   دا ًو( دَ او يُ وارّ ) اط اال يىاط( ميُويث ث
ًَشواًْث ُٖر َوُ يُ َيريّ   ًَ داو  َريّ و ًَشواِْ ث َّ ْاومُّ وَتِ و  ُودارّ  هاو يُ  ُرَاْش َوايُتِ و ُْٖد

ًَييش  دَناتيُ  ييُر وَتييِ   َريْشيًِٓ ٖييا ِ دَنياو   ؤيييُ َييري) ا(يد      يئ   ييدا ًو( دواّ نؤنشدْيُوَّ  ييىثا ٖ
ًَشوإ و دَ    ُ ُر وارّ )ايشا شإ( و دَورو ُريدا دَ شَي  و تاَِْ دَناو   ثاوإ دَ ُر َينُوَ ْاوميُناِْ   و

 .(111)خؤّ 
ٍَ  ي   ُرنشدَ و خيُي هاِْ  زؤرىار ْانؤنًًُ ْاوخؤيًُناِْ ْاو  َُُْاي ُّ  ُرَاْش َواّ ٖا ِ يإ ْانؤنًًإ يُ يُ

ًَشواْشيياٖإ دَ يي  يييُ نارو ييارّ ْيياوخؤّ   وييارّ ) يياط اال ييىاط ( دَر ييُتِ ر َخىيياْدووَ  ييؤ مييُوَّ َريْشييًِٓ و
ًَشوِ  هاتُ ُر و خباتُ  َيش دَ َُتِ خؤيُوَ   ؤ منىُْ  يُ اي ِ ) ًَو 990ى/379َريْشًُٓنُ وَر داو و ٖ ز( نات

ٍَ         خُي هِ وارّ ) اط اال يىاط(  يُ  ُرَاْش َو   اييُتِ نشدْيِ َري)ًَُيىٕ  ئ ا(يد( و  يىوِْ  يُر ازّ ر وؤ ييُثا
ًَىّ يُ وارَنُ  ُريُٗي داوَ نُ  ُ ما اوَّ) ( ْاوّ َٛص٢ ليتٛسٟ ليٛلعغ لجلٝالْٞمُودا ر ازّ ُْ ىوٕ  ما اوَ و ثش

ّ يييُ ٖيياتىوَ  )َى ييِ اينييىزٍ(  يياْةدىازَيهِ مييايِٓ  ييىو يييُ وييارّ )ىييً ٕ(َوَ ٖييات ىوَ وييارَنُ و دواّ مييُوَ     
ٍَ خيُي هِ ويارَنُ ر يهدىينىوَ و د   يُ  يىوِْ ر و يُنإ ٖياِْ داوٕ و          َ  ُوتِ وارَنُدا نؤ ىوُْوَيُنِ يُ يُ
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ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ٌَ  يىوِْ            1000ْ يهُّ ) (ٖيُزار ثًياوّ ويارَنُّ ييُدَورّ خيؤّ نؤنشدووَتيُوَ   ثاويإ  يُرَو ويىَيِٓ ًْشينُى
ًَيي  ييي ٍَ مييُوٕ  هيياو نييُ َري)ًَُييىٕ( ر ؤويينىوٕ  يُوَيييدا داوايييإ يييُ َييري نييشد نييُ دَ  إ داوا يييُو ر و يياُّْ يُ ييُ

ً ُإ  يئ يييإ  ًاْهى َييي    َرييييث مييُو داوايييُّ مييُواِْ ر َو نييشدَوَ   َُييُ  مييا اوَ و وييُر   ييُريُٗي دا     َى يي
ز( يُ قَُنُيدا خؤّ قانهشد  ) َى يِ اينيىزّ( و ميُو خُي هاْيُّ يُ يُي ِ  يىوٕ  يؤ        991ى/ 380َرييث يُ اي ِ )

و ُٖويي  ر ؤ   ييَُارؤّ قَُنُياْييدا  دواىييار َييري ر ازّ  ييىو نييُ قَُنييُ  ييداو  ُدَ يينُوَ و    (  ًىيي 28َيياوَّ )
ًَةييُر َئ خييؤّ و وييىَيٓهُوتىوَناِْ  ُ ييُالَُتِ  ييش ؤٕ  ييؤ )    ًَهييشدٕ نييُ  ًيياِْ   ييارَي ٕ و ي (   سرصاازلٕداواّ ي

ويارَنُ  دواتيش خيُي هِ ويارّ     مُواًْث  ُداوانُّ ر ازي ىوٕ و قَُنُ  نُوتُ دَ   )َى ِ اينىزٍ( و خيُي هِ  
    َّ ًَ  و وارَنُيإ  ُر َيىَ يُر ًَشواْشاٖإ)حمُد  ٔ ا(د( نشد نُ   ) اط اال ىاط ( داوايإ يُ َريّ َريْشًِٓ و
ًَشيىازّ ميُودا  يىوٕ و  يؤ      َّ    ُرنشدَو خُي هاِْ وار يُث ٍَ نشد و  ُرَو وارَنُ نُوتُر  مُويث داوانُياِْ ق ى

ًَهِ وييىَيٓهُوتُّ َييري َاوَيييُى يييُ وييارَنُ َا يييُوَ    ييَُّ دواّ َاوَيييُى َري)حمُييد  يئ ا(ييد( يُاليييُٕ نُ يي
ًَشوإ   دواّ َاوَييييُى  ًَ  و دَ ُر َينيييُوَ وَتيييِ وييي  ً ًَيييدَي َّ ويييارَنُ ى )ًَُيييىٕ  ييئ ا(يييد(َوَ  شيٓيييدار دَنيييش

ًَشوِ نشدووَتُوَ  ُر وارَنُ و خىنىيُتًًُ  َيش دَ َُتِ خؤيُوَ  .(112)َري)ًَُىٕ( ٖ
ًَ ًَييىإ َريْشييًِٓ   998 – 992ى/388 – 382ىإ  يياَِْ )يييُْ ز( مييُْدئ ىييار وييُر  و  ُيُنييداداِْ  ييُر ازّ يييُ ْ

ًَشواْشاٖإ  ُ ُرنشدايُتِ َري)ي يد  ٔ ا(د( و َريْشًِٓ ٖا ِ  ُ ُرنشديُتِ َري) ايًشهشٍ  ٔ ًَُيىٕ(   و
ًَيييٓٔ  يُ ييياي ِ ر وييييداوَ  يييَُّ ٖيييًض الييييُنًإ ْيييُياْنىاًْىَ  يييُرنُوتِٓ تيييُواوَتِ  ُ يييُري  ُندا  ُدَ ييي   ٗ

ًَشوييِ نييشدَ  ييُر  يييُ وييارّ )ق ًييُ( و يُاليييُٕ َريْشييًِٓ           992ى/382) ًَشواْشيياٖإ ٖ ز(  ييىثاّ َريْشييًِٓ و
ًَٓشإ   َُّ يُوُر َيهِ ديهُدا يُ  اي ِ)  ًَهشه ز( نُ يُ وارّ 999ى/389ٖا ًًُوَ  ُتىْدّ  ُرثُرض دراُْوَ و ت

ًَشواْشياٖاُْوَ         )ايشا شإ( ر ويدا  يىثاّ ٖيا ِ     ُ يُرؤنايُتِ َيري) ايًشيهشٍ  ئ ًَُيىٕ(  يُخشاثِ يُالييُٕ و
ًَٓشاوٕ  و  شاّ َرييث  ُْاوّ) ا ىْميش  ئ ًَُيىٕ( دَ ينةريا نيشاوَ و دواتيشيث ٖيُر دوو َريْشيًُٓنُ          ًَهشه ت

ًَشواْشيياٖإ َاوَتييُوَتا يييُ  يياي ِ )      ز( 1003ى/393ر َيههييُوتىوٕ و مييُو  شايييُّ َييريّ ٖييا ِ وَى  ارَنييُ الّ و
 .(113)نى اروَ

 يييؤ ىيييارَيهِ ديهيييُ  ويييارّ ) ييياط اال يييىاط( يُ يييُردََِ دَ يييَُتِ َري)  يييدا ًو  ييئ َٓميييىر( نُوتؤتيييُوَ   
ًَشوإ)ا ىَٓمىر  ًٌ  ٔ ي يد(   مَُُ  دواّ مُوَ  ىو خُي هِ وارَنُ ييُ َيري )  يدا ًو      َيشدَ َُتِ َريّ و

ًَشواْشيياٖإ نييشد       يئ َٓمييىر( ُٖي ةُر اْييُوَ و يييُ وييارَنُ وَدَريييإ ْييا و      وييارَنُيإ ر ادَ يينِ َريْشييًِٓ و
َري)ا ىَٓمىر  ًٌ  ٔ ي يد( يث وَزيشَنُّ خؤّ  ُْاوّ )َٓمىر  ٔ َىدد( وَى  ُرَاْش َواّ وارَنُ دييارّ  

ًَشوإ   َُّ يُ  اي ِ) ًَشويِ نيشدَوَ   1035ى/426نشد و خؤوِ  ُر ايُوَ  ؤ وَتِ و ز( َري)  دا ًو  ٔ َٓمىر( ٖ
ًَشواْشاٖإ دَنى َي  و دَ    ُ ُر وارَنُدا دَ شَينُوَ ُروارَنُ   .(114)و وَزيشّ َريْشِٓ و
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ًَىإ ٖييُردو َريْشييًُٓنُ  زييىازّ  ًا ييِ       ُْٖييدَيه اريث  َُُ ُ يينِ  ُرقييُرارنشدِْ ماويينِ و ميياراَِ يييُْ
ًَىَيُودا دواّ مُوَّ )  دا ًو  ٔ َٓمىر(ّ ٖا ِ و َري) ًَىاًْإ مُ اَدراوَ  يُو مىارم ا ىَٓميىر  ًيٌ   يُْ

ًَي  ييُ          ًَٓ ًَشواْشياٖإ  يُْاوّ ) هىييُ  ٓي  ي ييد( دَٖ ًَشواْشاٖإ رَيهدَنُوَي  خىوهِ َيريّ و  ٔ ي يد(ّ و
  ر َيههُوتِٓ ُٖردوو َريْشئ و ميُّ  زىازيًيُ واّ ييُ  يُرنشدَ و ثًياو َياقىَِْ ويارّ        (115)ز(1036ى/427 اي ِ)

د  ييُرنشدَيُنِ وييارَنُ وَى)  ًييٌ  يئ  ىيئ  ا فييش      ) يياط اال ييىاط( نييشدووَ يييُخؤيإ    يئ   ؤيييُ مييُْ    
ًَشويييُ ييييُْاناوَّ ييييُ  ييياي ِ   ًَشوييي هُُْ  يييُر َيييريّ َريْشيييًُٓنُ   ييييُو ٖ ا ىايفيييىارؤ  ا يييى ُش(  ش يارياْيييدا ٖ

ز( مُ اًَاْدا وَزيشّ َريْشًِٓ ٖا ِ  ُْاوّ )  ك ط  ٔ حمُد( نى راو َريّ َريْشًُٓنُ  ييُ  1036ى/427)
ًَشوإ   يييَُّ دواّ َييياوَى    تش يييِ  ًييياِْ خيييؤّ و   ًَشييي  و ر وّ نيييشدَ وَتيييِ وييي ًَٗ  َُٓاي ُنيييُّ ويييارَنُّ ى

 ُرنشدَناِْ ويارَنُ ييُو نارَييإ ثُويًُإ  ىُْتيُوَ و ميُْد  يُرنشدَيُنًإ وَى ْيريدراو ْياردووَ  يؤ الّ           
ًَشواْشاٖإ  َري )ا ىَٓمىر  ًٌ  ئ ي ييد( ييث ميُو ْريدراواْيُّ دَ ينةري نيشدووَ و دواتيش         ٖاونيارّ و   َريّ و

ثاي  شنِ َري)  دا ًو  ٔ َٓمىر(ّ ٖا ِ نشدووَ و  ُر اْدويُتًًُوَ  ُر ثًُو ثايُّ َريايُتِ يُ وارّ ) ياط  
 .(116)اال ىاط(

ًَشواْشياٖإ واّ نيشدووَ ٖاونيارّ زيياتشّ       ًَىإ َريْشًِٓ ٖيا ِ و و  ىوُْ ثُيىَْدّ خ َايُتِ و  زىازّ يُْ
ًَشواْشيياٖإ  ييؤ َرياْييِ ٖييا ِ د   ييُ  ييُرنشدَناِْ وييارّ ) يياط يييُن   هييُٕ    ُتاي ييُو ثاي  شييِ َ ريْشييًِٓ و

ًَو يُ  اي ِ) ًَو يُ  ُرنشدَناِْ وارّ ) اط 1065ى/457اال ىاط( نُيُ ُر دَ َُو  ىوَ   يُو  ارَيُوَ نات ز( يُن
َّ و تُرَُنييُّ ( يييُ َري)َٓمييىر  يئ   ييدا ًو( ُٖي دَ ُر َينييُوَ ودَيهييى  لملفاازز باأ لملعفاازاال ييىاط(  ييُْاوّ ) 

َّ   دايهِ َرييث  ُْاوّ )  هىيُ  ٓ  ي يد( دَ ينةريدَناو و   ًَةر ٓ  َّ ًَشوإ  ؤ مُوَّ يُو َّ  ؤ وَتِ و ًَش دَْ
زيٓداِْ دَناو  نىر َيو يُ  َُٓاي ُّ َريّ ٖا ِ  ُْاوّ)  دا ًو  ٔ ايًشهشّ  ٔ   يدا ًو( نيُ تَُيُِْ تيُْٗا     

ٍَ  ىو  ُْاو دَنشَينُ َري6)  .(117) و دَ َُو و نارو ارّ وارَنُ نُوتُ دَ    ُرنشدَنإ( وُ   ا
ًَشواْشاٖإ ) شييشز  ئ  ي ر  ئ ي ييد( وَ       نى راِْ َري )َٓمىر  ٔ   دا ًو( نُ نىر َثىرّ َريّ َريْشًِٓ و
دَ يينةرينشاِْ ثييىرّ)  هىيييُ  ٓيي  ي يييد( واّ يييُ َري) شيييشز  يئ  يي ر  يئ ي يييد( نييشد  ييؤ تؤي ُ ييُْدُْوَ       
ًَشويُدا  َارَييُنِ زؤر ييُ              ًَشو هاتُ  يُر ويارّ ) ياط اال يىاط( و ْاوميُناِْ دَورو يُرّ  ميُو تيىاِْ ييُ و ٖ ٖ
خييُي و و  ييُر از و  ييُرنشدَّ وييارَنُ  هى َييي  و ثىريشييِ مازاد هيياو   وييارَنُ  نُوتييُوَ  َيشدَ يينِ  َييريّ  

ًَشواْشاٖإ و نىر َيهِ   ُْاوّ )أ شيدوٕ  ٔ  شيشز( نشد  .(118)ؤتُ واىل وارَنَُريْشًِٓ و
ًَشواْشيياٖإ و َريْشييًِٓ ٖييا ِ  ييُ ثاي  شيينِ 1069ى/461ىييارَيهِ ديهييُ يُ يياي ِ ) ًَييىإ َريْشييًِٓ و ز( وييُر  يييُ ْ

 ُرنشدَنإ و خُي هاِْ َريْشًُٓنُ ر ويداوَتُوَ  ييُو  ياي ُدا )ني دِٖ  ئ  ي ر(  يشاّ َري) شييشز  ئ  ي ر(          
ًَشويِ     ر ودَناتُ وارّ )  اط اال ىاط(   وادي ًَش  ْانؤى  ىوٕ   ؤيُ َري) شييشز  ئ  ي ر(  ٖ ارَ مُّ دو شايُ  ث

نشدَ  ُر وارَنُ  َريّ َريْشًِٓ ٖا ِ و ) ني دِٖ  ئ  ي ر( و  يُرنشدَناِْ ويارَنُ ر و يُر وّ  ىوْيُوَ و        
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ًَو ييُ  يُرنشدَناِْ ويارَنُ  يُْاوّ            ًَهًإ ويهاْد   يَُّ دواتيش  يُٖؤّ خًاْيُتِ ييُن ( و عفاز ) ليفازز بأ لمل  ت
ًَشوإ َري) شيشز  ٔ   ر(  تىاِْ دَ    ُ ُر وارَنُدا  ةشَي  و  يؤ َياوَّ ميىار ر ؤ  ييُ      ثاي داُْ الّ َريّ و
ًَو يُ نىر َناِْ  ُْاوّ )أ شيدوٕ  ٔ  شيشز( نشدَ واىل وارَنُ و خؤّ  ُر ايُوَ وَتِ  وارَنُدا َاوَتُوَ و يُن

ًَهِ زؤريث يُ  ُرنشدَ دَ  ًَشوإ و  ُو ٍَ خؤّ  شدووٕ  ُٖريُنُ يُ َري ) و عبايلملًو بأ   نةرينشاوَناِْ يُ ُ
 .(119)( و )ن دِٖ  ٔ   ر( يث يُ وارَنُ ر يإ نشد ىوليًغهزٟ

( دَ ييينِ  ُ يييُر ويييارّ ) ييياط اال يييىاط( دا شتؤتيييُوَ و  عبااايلملًو بااأ ليًغاااهزٟز( َيييري )1070ى/463ييييُ  ييياي ِ)
ًَييىإ  يياَِْ )     ًَييدَرنشدووٕ  يييُ ْ ًَشواْشيياٖاِْ ي ز( مييُْدىارَيو وييارَنُ نُتىؤتييُوَ   1075 – 1069ى/468- 462و

.  َُيُ   (120)ز( َريْشيًِٓ ٖيا ِ ييُ ْاوميىوَ    1069ى/468 َيشدَ ُالتِ ُٖريُى ييُو دوو َريْشيًُٓ و يُ ياي ِ )   
ًَييىإ مييُو دوو َريْشييًُٓ تانؤتييايِ دَ ييَُتًإ  ييُردَواّ  ييىو و زييياتشيث د ايييُتِ و وييُر  و   ثُيىَْديًييُناِْ ْ

ًَه  شدِْ يُن   ىوَ.ًَُ ْ
ًَشواْشاٖإ و َريْشًِٓ  االرّ ًَىإ َريْشًِٓ و ًًَُّ: ثُيىَْدّ ْ   

يُاليييُٕ  َُٓاي ُيييُنِ )ديًييِ(ّ  ُ ييُرؤنايُتِ )ا شز ييإ  يئ    (121)ز(1029 – 942ى/420 – 330َريْشييًِٓ  يياالرّ)
حمُد  ٔ َىا ش( ْا شاو  ُ )ايى ر( داَُزراوَ   ياونِ )ا شز يإ( نُ يايُتًًُنِ ْياودار و َيُزِْ )ديًيِ(  يىو          

َِ نىر يشِ ٖيُ ىو  (122)(ليطارّمُو خاوَِْ قَُناِْ )  يُ   و مُْد وار و قَُيُنِ ديهُّ ْاومُّ )ديًِ(  ىو    
ز( 942ى/330  صييي ًىى(  دواّ َشدِْ)حمُيييد  ييئ َىيييا ش( ييييُ  ييياي ِ )    ٖٚضاااٛذلْٕاوَنييياِْ )ايىييي ر ا شز يييإ    

ًَ  و 957 – 942ى/ 346 – 330)ا شز إ() ًَٓ ًَه شه ًَةُّ  شتىوَتُوَ و تىاًْىيُتِ ُْيارَناِْ خؤّ ت ز(ّ نىر ّ ى
ً ييإ و مييارإ دا  ةشَيييي  و دواتييش وييارّ    دَ يي   ُ ييُر زؤرَيييو يييُ وييار و قييَُ و ْاومييُناِْ ٖييُرَيُِ مازر      

   يَُّ ميُّ ْاومياُّْ    (124)نُ  ُورَتشئ وارّ مازر ً إ  ىو نشدوويُتًًُ ثاينُخنِ َريْشًُٓنُّ(123))ارد ًٌ(
ًَ والوازّ  ييياالريًُنإ  يييؤر اِْ    ًَييي ّ  يييُٖ َِ نييياو ودَرنيييُتِٓ ٖ ميييُّ َريْشيييًُٓيُ َيش دَ يييَُتًدا  يييىوَ  يييُث

  ُ ُرداٖاتىوَ.

                                               
 .26 – 14َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ (119)
 .27تارٜخ ليباب  ظ َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ (120)
ٖيي. (  ص   2537 )تٗيشإ : 5ر  ضذ ؤ زاًْارّ زياتش يُ ُر َريْشًِٓ  االرّ  ش واُْ: ا(د نىيشوّ  ويٗشيارإ  ُٓياّ  مياثداُْ ا     (121)

؛ 50 – 42ٖييي. ( ىًييد اوٍ  ص ص  1371ر يياَ تيياريذ  ميياثداُْ  ُٗيئ  ميياث دوّ  )تٗييشإ: ذ؛  ا ييا صييفشٍ  ارد ًييٌ در  115 – 66ص 
(  1995 ) ليهٜٛت: 2نًٝفٛرد ل. بٛسٚرٚخ  لالصزلت لحلان١ُ يف ليتارٜخ لالصالَٞ  تزمج١: سضني عًٞ ليًبٛدٟ  َؤصض١ ليغزلع ليعزبٞ  ط

 .134 – 133ظ ظ 
يلٕ  ٜااقٛت لحلُاٟٛ  َعذاِ ليبًا    /تارّ: وارَيو  ىو يُ وَتِ ) ارؤ(و يُ ٓىرّ وارّ )نشَإ(َ   ُ )تارّ(يث ْاودَ شَي .ليطارّ (122)
 .32 ظ4ز
ًَهِ زؤرٍ ُٖييُ  دوو ر ؤ َ   (123) ارد ًٌ: ْاودارتشئ وارّ ُٖرَيُِ مازر ً اُْ   وارَيهِ نشنىناي ِ و  ُثً  و  ُرَنُتُ و ر َزو  اخ

َّ يُ دَرياّ خُزَرَوَ دوورَ  .145  ظ 1ٜاقٛت لحلُٟٛ  َعذِ ليبًيلٕ  ز. ر 
؛ لبٔ ،ًيٕٚ  تارٜخ لبٔ ،ًيٕٚ) لملض٢ُ دٜٛلٕ لملبتايل٤ ٚلخلار يف تاارٜخ ليعازب     354 – 348  334لبٔ سٛقٌ   صٛر٠ لالرض  ظ ظ  (124)

 ؛670 – 669  ظ ظ4(  ز2000ٚليربز ٚ َٔ عاصزِٖ ذٟٚ ليغإ لالنر (  ذبكٝل: ،ًٌٝ عشاذ٠  دلرليفهاز يًطباعا١ ٚليٓغاز ) باريٚت:     
 .44 – 42ر اَ تاريذ  ىًد اوٍ  ص صذ ا ا صفشٍ  ارد ًٌ در  
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ًَشواْشاٖإ  و َريْشًِٓ  االرّ دَ ُر َينُوَ  ؤ  ُردََِ دَ َُتِ َريّ ثُيىَْدّ   ًَىإ َريْشًِٓ و ْ
ًَشواْشياٖإ  و دَ يَُتدارَناِْ دَورو يُرّ      االرّ )ا شز إ  ٔ حمُد( و يُ ُردََِ مُودا َرياِْ َريْشًِٓ و

ًَشٕ  ؤ َريْشًِٓ  االرّ و ) ًَىيى   ىوَ  اَُْ ثارَ و  ا  و ديارّ  ٓ ا ٔ  ىقٌ( ميُو ثارَييُّ نيُ َريْشيًِٓ     ث
ًَشواْشيياٖإ داويييُتِ  ُ)ٖييُزار ٖييُزار درُّٖ/يييُى ًًَييؤٕ درٖييُّ/ ايييي ايييي درٖييِ( داْيياوَ          ؤيييُ يييُو  (125)و

ًَشواْشاٖإ وىَيٓهُوتُّ َريْشًِٓ  االرّ  ىوَ  .(126) ُردََُدا َريْشًِٓ و
ًَىإ مُو دوو َريْشًُٓ ْانُٕ    َُّ ييُ  زز(  ماَا َ  ُ  ىوِْ ثُيى1068َى/357 ُرماوَنإ  تاوَنى  اي ِ) ْدّ ْ

ًَيش  دَنُْيُ         1068ى/357 اي ِ) ز(  االريًُنإ  ُ ُرؤنايُتِ َريَيهًيإ  يُْاوّ )ايىي ر ا يشاًِٖ  ئ ا شز يإ( ٖ
ًَشوإ و دَورو ييُرّ  يييُو ناتُوييدا   ييُر ْاومييُناِْ  َيييش دَ ييَُتِ مييُّ َريْشييًُٓ  ُتاي ييُو  ييؤ  ييُر وَتييِ ويي

ًَش يث  شايُنِ  يُْاوّ  َري)ا(د  ٔ حم ( ميىو ىَ الّ َيريّ   )لهلٝاجِ بأ ذلُاي   ُد( َريّ َريْشًُٓنُ  ىو و ث
ًَشويُدا يُ ُي ًيدا ىو  دواّ ميُوَّ  يىثاّ َريْشيًِٓ  ياالرّ تاال ًًْيُنِ زؤرّ مُ اَيدا  َيريّ             االرّ و ييُو ٖ

ًَييدإ  ييؤ مييُوَّ يُوَتُنييُّ        ًَشوإ يُ ييُي ًإ ر َيههييُوو و ثارَيييُنِ زؤرّ ث ًَنُ دَرَوَ و ويي )لهلٝااجِ باأ    يي
ًَييىإ مييُو دوو  (127)(يييث ر اّ نييشد  يؤالّ َييريّ ٖييا ِ يييُ ويارّ ) يياط اال ييىاط(  ذلُاي    مَُييُ  نؤتيا ثُيىَْييدّ ْ

 َريْشًُٓ  ىو و يُ ُرماوَناِْ  ُردَ نُإ ماَا َ  ُ  ىوِْ ًٖض ىؤرَ ثُيىَْديًُنِ ديهُ ُْدراوَ.
 

ًَىإ َريْشًِٓ  ًَشواْشاٖإ و َريْشًِٓ وُدادّمىارَّ: ثُيىَْدّ ْ  و
يُالييييُٕ  َُٓاي ُييييُنِ نيييىرد  يييُْاوّ  َُٓاي يييُّ  (128)ز(1198 – 951ى/ 595 – 340) َريْشيييًِٓ ويييُدادّ  

ًَو يُ مُرًًَٓا داَُزراوَ و مُّ َريْشيًُٓ  ُرَاْش َواييُتِ ميُو دوو ُٖرَيُيُّ      وُدادّ يُ ُٖرَيُِ مارإ و  ُو
(  يُ داَُزرَيٓيُرّ ميُّ َريْشيًُٓ دادَْشَيي    ميُو تيىاِْ  يىد ييُو          قزسال  ذلُي بٔ عيلد بٔ  َري )(129)نشدووَ 

ًَىيُ وَر ةشَي  نُ  ُٖؤّ دَ نةرينشاِْ  ُرَاْش َواّ مازر ً إ )ايى ر ا شز إ  ٔ حمُد َىيا شٍ( يُ ياي ِ    ثش
َُ و ْاوميُناِْ  ز( يُاليُٕ  ىَيًًُٗناُْوَ  ُرّ ُٖي دا  ىو  نُ ُٖريُنُ ييُ  يُرَاْش َواّ ويار و قي    948ى/337)

ًَو  ييىو يييُو  ذلُااي باأ عاايلد باأ قزساال مازر ً ييإ و مييارإ  ييُر ُخؤيِ خؤيييإ ر ادَ ُياْييد  َييري )   (يييث يييُن

                                               
 .398  348بٔ سٛقٌ   صٛر٠ لالرض   ظ ظل (125)
 .50 )تٗزلٕ:د.ّ(  ظيةاُْ  خاُْْششياتِ داْش ىيِلرلس لٚغًٛ  تارٜخ رلتضز لذربٝذإ  تزمج١:عٝض٢  (126)
 ؛ 6َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (127)

V.Minorsky , studies in Caucasian history , printed in Great Britain , (London: 1953) p164. 
لمساعٌٝ عهز رصٍٛ  لالَار٠ ليغيلد١ٜ ليهزدٜا١ يف باالد ٥اارلٕ  َطبعا١ ٚسلر٠       ؤ زاًْارّ زياتش يُ ُر َريْشًِٓ وُدادّ  ش واُْ: (128)

 .110 – 67(  ظ ظ 2010ليرتب١ٝ )لربٌٝ: 
 – 637ى/656 – 16زرار صيديل تؤ ًيل  نيىرد و نىرد ينإ ييُ ر ؤ  يارّ خً  يُّ مًىي ًَدا)         ؛1دااَع ليايٍٚ   ظ  َٓذِ باعٞ   (129)

ًَش: 2ز(  ماثداُّْ ر ؤ َُٖو  ض1258  .142(  ٍ 2012  )ُٖوي



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ز( دَ يي   ُ ييُر مييُْد ْاومييُيُنِ ٖييُرَيُِ مييارإ و  ُتاي ييُو وييارّ  951ى/340 ُرَاْداْييُ و تييىاِْ يُ يياي ِ )
 .(130)شدِْ َريْشًُٓنُّ)دوئ/د ًٌ( دا  ةشَي  و نشديًُ  ٓهُّ  ُرَاْش َوايُتِ ن

ز(  ويارّ )دويئ( ييإ    953ى/ 342وُداديًُنإ دواّ ر ز ار ىوِْ )ا شز إ  ٔ حمُد(ييُ زيٓيدإ يُ ياي ِ)    
ز( 955ى/344يُدَ نداو وارَنُ نُوتىوَتُ  َيش دَ َُتِ  االريًُنإ و وُداديًُناًْث و ماوارَ ىوٕ  يُ  ياي ِ ) 

ًَةيُّ  شتيُوَ )  )حمُد  ٔ وداد( َشد و نىر َ  ُورَنُّ  ز( 978 – 970ى/368 – 360 ُْاوّ )يشهشٍ  ٔ حمُد( ى
ٌ   ْياو شاو  يُ ٖاونيارّ )ا شز يإ( و )     ز( دَ ي   ُ يُر وييارّ   970ى/360( ّ  يشاّ و  َُٓاي ُنيُّ يُ ياي ِ )   ليفغا

دا  ةشَييي  و ىييارَيهِ ديهييُ َريْشييًُٓنُيإ داَُزراْدووَتييُوَ و مييُو وييارَيإ نشدووَتييُ       (131))ىٓ َ() ُ ييُ(
ًَٓٔ و ْاوميُناِْ ميارإ و    ًَه شه ثاينُخنِ َريْشًُٓنُيإ   يُوَيىَ دواّ مُْدئ وُر  تىاًْىياُْ  االريًُنإ ت

ًَو يُ مُرًًَٓا خبُُْ  َيش دَ َُتِ خؤياُْوَ  .(132) ُو
ًَىَ و  ًَشواْشاٖإ و وُدادّ ٖاو ٓىرّ يُن ّ  ىوٕ   ؤيُ دَ ًٓئ ثُيىَْديًُنُيإ  ُ مُْدئ و َريْشًِٓ و
ًَ ُر يىَ   يُرَتاّ ثُيىَْديًُنُويًإ ثُيىَْديًيُنِ دؤ يناُْ  يىوَ و  زيىازّ  ًا يِ ييُ          قؤْاغِ ىًاىًادا ت

ًَشواْششي    ًَىاًْاْدا ر ويداوَ   ِْ دوو يُ َرياْيِ َريْشيًِٓ و )ليضات  اٖإ ييُ  َُٓاي يُّ ويُدادّ  يىوٕ ميُواًْث      ْ
ًَشدَنييُّ        بٓاات ليفغااٌ(  ًَشدَنييُّ وييىّ  ييُ  ييشاّ َ نييُ  ْييِ َري)َٓييىىٗش  يئ ي يييد(  ييىو و دواّ نييى راِْ َ

لبٛلالصٛلر عااٚر بأ   َري)ا ىَٓمىر  ًٌ  ٔ ي يد( نشدَوَ  ُٖروَٖا  ِْ َري)  ر  ٔ ي يد( ن ِ َريّ وُدادّ) 
 .(133) ىو ليفغٌ(

ًَىإ مُّ دوو َريْشًُٓ تا ُر  ُردَواّ ُْ ىوَ   يُي هى  يش ّ و مياي ؤزّ و  ُيُنيداداِْ     مُّ ثُيى َْديًُ  اوُّ ْ
ًَىاًْاْدا ر ويداوَ  يُّ ر ووَوَ يُ  ياي ِ )    لبٛلالصاٛلر عااٚر بأ ليفغاٌ(    ز( َيريّ ويُدادّ)   1063ى/455 ُر ازّ يُ ْ

ًَشوإ و  ُويُر  دَ ينِ    ًَشوِ نشدَ  ُر وَتِ و  ُ يُر قيَُّ )قىيًًُيإ( و ميُْد قيَُ و ْاوميُّ       دوو ىار ٖ
ًَشواًًُْنإ ر و يُر وّ  ىوْيُوَ    ًَشوِ نشدَ  ُر وار و ْاومُناِْ ديهُ   ُٖرمُْدَ و ديهُدا  شو  يُوَيشُوَ ٖ

                                               
ًَٔ  ييىزِْ َىنشييياِْ   ييُرىَُِ  ُرٖييَُِ 261ا(ييد نىييشوّ  وييٗشيارإ  ُٓيياّ  ص؛ 3َاآذِ باعااٞ  داااَع لياايٍٚ  ظ (130) ؛  ى يي

ًَش:    ًَٔ  ييىزِْ َىنشييياِْ   نؤنشدْييُوَ و يُميياثداِْ دَز يياّ ميياراؤ  )ٖييُوي لرلس لٚغًااٛ  تااارٜخ  ؛293(   ييُر ِ دووَّ  2007ٍ ى يي
 .52رلتضز لذربٝذإ  ظ

ًَىإ ) ُ يُ( و ) شد يُ()   (131) ًَشوإ و مازر ً إ  َاوَّ ْ ًَىإ و  16 ُ ُ )ىٓ َ( :  ُورَتشئ وارّ ُٖرَيُِ ماراُْ  نُوتىوَتُ ْ
 .172 – 171  ص ص 2نًًؤَُتشَ( . ياقىو احلُىٍ  َ  ِ اي ًدإ    96 ش دُ/

ّ     صاب  ؛ خاييد ر يىٍ  ًيٌ     10 – 6َٓذِ باعٞ  داَع لييٍٚ  ظ ظ  (132) ًَ ُنيُ َازل٠ ليشَاإ يف ليتاارٜخ    ) ا ئ اجليىزٍ و نيىرد يُنن
ًَُاِْ      ( لالعٝاااإ ًَيييةّ زاْىييينَُشؤىايُتًُناِْ زاْهيييؤّ  يييً ًَشيييهُ   يييُ مُ ىَيييُِْ نؤي ْاَُييييُنِ َا ييينُرّ  ةوُْنشاوَييييُ ث

ًَُاِْ:  ؛143 – 142(   ٍ ٍ 2010نشاوَ ) ً
C.E. Bosworth,Shaddadids ,(The Encyclopaedia Of Islam),( Leiden:1995),Volum (Ix),P169. 

 ؛ 11 -9اب  ظ ظ َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليب (133)
V.Minorsky , studies in Caucasian, p45. 
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ًَو ييُ  يُرنشدَ و نُ يُديارَناًْإ  يُديٌ       ًَهى را و  ُوي ًَهشهإ و  َارَيُنِ زؤريإ ي    َُّ يُ  ُراْ ُريدا ت
ُٖر يُوَ وَ ُْوَ ينا  يُي هى    لبٛلالصٛلر عااٚر بأ ليفغاٌ(   مَُُ  ُرَر اّ دَ   نُوو و تاَِْ زؤر   َري )   ريإ 

ًَشوِ نشدَ  ُر ثاينُخنِ َريْشًُٓنُ نُويارّ )  (  يىو و  يَُارؤّ داو ْاميارّ نيشدٕ ن يُنُّ نيُ       ١ليٝشٜيٜا ٖ
ًَشيي   ْييِ)  يي ر  يئ ي يييد(  ييىو ر ادَ يي   هُْييُوَ  ييُ ٖييَُىو نُيىثييٍُ و  ويينىَُنُناًًُْوَ   دواّ مَُييُ  ) ث

 .(134) ُر أيُوَ وَتِ مارإ لبٛلالصٛلر عاٚر بٔ ليفغٌ(
ًَشوييِ نييشدَوَ  ييُر َريْشييًِٓ  لبٛلالصااٛلر عاااٚر باأ ليفغااٌ(ز( َييري ) 1064ى/456 ييؤ ىييارَيهِ ديهييُ يييُ  يياي ِ)  ٖ

ًَشواْشيياٖإ و دَ يينِ  ُ ييُر مييُْد ْاومييُيُندا  ييشو   ييُ َُ ُ يينِ  ُرَْةار ىوْييُوَّ َيي ريّ وييُدادّ َييري و
) شيشز  ٔ   ر( داواّ ٖاونارّ و ثاي  شنِ يُ  ُريشيًُنإ نشد    َُّ ًٖض ىؤرَ ٖاونارييُنًإ ْيُنشد   ؤييُ    

ٍَ َري )  ( ميٌ ٖيُزارديٓارّ دا  يُ    40000وُدادّ ر َيههيُوو و  يش ّ )  لبٛلالصٛلر عاٚر بٔ ليفغٌ(٣  ُْامارّ يُ  ُ
ًَٓا و قَُّ )قىيًًُإ(  ؤ  ُر اْدْيُوَ و  َريّ وُدادّ   يُ  ُراْ ُريشدا َريّ  ًَشوإ ٖ وُدادّ وازّ يُ وَتِ و

 .(135) ُر ايُوَ وَتُنُّ خؤّ
ٍَ )مُخبازيًيُنإ(    ز( ييُ  1068ى/460( يُ  اي آ )ليفغٌ بٔ لبٛلالصٛلردواّ مُوَّ َريّ وُدادّ ) وُر َيهًشيدا يُ يُ

ًَ  و دواتييش  دَ يينةري دَنشَييي   مييُو دَ ًَهدَوييه  يينةرينشاُّْ  ييىوَ ٖييؤّ مييُوَّ  َُٓاي ييُّ وييُدادّ )اال ديياز( ت
ًَشواْشياٖإ     )لعٛط ) شييشز  (ّ  شاّ وَى َري  يُ وىَيِٓ مُو دَ نًٓشإ  هُٕ  يُو ناتُويدا َيريّ َريْشيًِٓ و

ًَشوييِ     يئ  يي ر(  ًَىإ ٖييُردوالدا ٖييُ ىو و ٖ مييُو ُٖيييُّ قؤزتييُوَ و مييُو ر َيههُوتٓييُّ ُٖي ىَويياْدَوَ نييُ يييُْ
ًَهًث        نشدَ ييُر ْاوميياُْن  اِْ َريْشييًِٓ وييُدادّ يييُ وال تييِ مييارإ و دَ يينِ  ييُ تيياَِْ و نىويي  نييشد   نييات

ًَنُوَ  يَُري   يؤ تؤي يُ  يُْدُْوَ      8( دواّ )يفغٌ بٔ لبٛلالصٛلر عاٚرَري)ا ًَ  و دَ  ( َاْط يُ زيٓدإ مازاد دَ 
ًَهييدإ  ًَشوإ و دَ يي  دَنيياو  ُت ًَييش  دَناتييُ  ييُر وَتييِ ويي و  ييىتاْدِْ ْاومييُنإ و  ييىثانُ نؤدَناتييُوَ و ٖ

 ّ ز( يييُ وييارّ ) يياط اال ييىاط( وتييار  ييُ ْيياوّ َييريّ    1069ى/461يييُ  يياي ِ ) (136)ثاوييإ دَ ُر َينييُوَ وَتُنييُّ خييؤ
ًَيىإ ميُّ دوو َريْشيًُٓ  يُدَواّ      (137)( خىَيٓشاوَتُوَيفغٌ بٔ لبٛلالصٛلر عاٚروُدادّ)ا   مُو وُر و ْانؤنًًُّ ْ

َّ ْاومُّ وارّ ) اط اال ىاط( و دَورو ُرّ ٖيُرىارَ و   ىوَ ُٖرىارَّ  ُرنُوتٔ  ؤ اليُنًا ٕ  ىوَ و يُ ُْٖد

                                               
 .15 – 14َٓذِ باعٞ  داَع لييٍٚ  ظ ظ  (134)
  .489؛ عٓاٜت رعا  لرلٕ لس دٚرلٕ باصتإ  ظ11َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (135)
ًَش ف . ؛  17 َٓ ِ  اوِ  ىاَع ايدوٍ  ص(136) ًَٓؤر هِ ر ؤ َُٖتٓاؤ و ْىو ًُٓناِْ تاريل حمَُُد  ُ دويش َ ًِ  ى دن

ًَد  اي ح  ماثداُّْ وَزارَتِ  يُ ارَّ نىردَوَ ُٖر يُ ُردََِ مًى َُوَ تا  ُرُٖي داِْ خُال ُتِ  ىمساِْ  و: مازاد  ى 
ًَش :   . 144  ٍ (2008ر ؤوٓ ريّ ) ُٖوي

 

 .58مجاٍ رعٝي لمحي  يكا٤ لالصالف  ظ (137)



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
 

 

 (2018) كانونى يةكةمى (، 15ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (780)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَهًإ خىَيٓدراوَتُوَ و ْاومُنُ   ُٖؤّ مُوَ وَ تىويِ وَيشاْهارييُنِ زؤر  يىوَ      دواىيار  (138)وتار  ُْاوّ يُن
ًَشوييًإ      ز(1072ى/464ييُ  ياي ِ)    ٍَ ييُن ّ و  ُيُنيُوَ ٖ نشدؤتيُ  ييُر  ٖييُردوو َريْشيًُٓنُ ر َيههيُوتىوٕ يُ ييُ

ً ُاِْ دَورو ُريإ ًَيٓٔ     خُي هاِْ ْا َى  َِ دَر ٗ ًَةشّ خاوَِْ ويُن و تىاًْىياُْ قَُّ ) َايى،( يُ َيشدَ نِ ى
ًَهِ زؤريشًإ نىوننىوَ  وَيشاًْإ نشدووَ ًَىإ مُو دوو َريْشًُٓ  ىوَ و (139)و خُي هاْ .مَُُ  نؤتا ثُيىَْدّ ْ

ًَىاًْإ ُْنشاوَ.يُ ُرماوَناِْ  ُردَ نُإ ماَا َ  ُثُ يىَْدّ ديهُّ ْ

 
 :ُّ ًَٓ ًَشواْشاٖإ و ث ًَىإ َريْشًِٓ و   ُجلىقًًُنإ و ٖؤزَ غىزَنإثُيىَْدّ ْ

 َُٓاي ُيُنِ  تىرى  ىوٕ و  ُ )غىزَ  ُجلىقًًُنإ(يث ْاوييإ ٖياتىوَ و ٖيؤزَ غىزَنياًْث      (140) ُجلىقًُنإ 
تىرى  ىوٕ و يُ َيشدَ َُتِ   يُرنشدَ و  يىي ناْاِْ  َُٓاي يُّ  يُجلىقِ د   يُ ْيُيارَناًْإ ىيُْةاوٕ  ْياوّ         

م  ئ تكيام(  يىو   ويىَيِٓ      ُجلىقًًُنإ دَ ُر َينُوَ  ؤ  ُرؤنِ  َُٓاي ُنيُ نيُْاوّ ) يً ىم  ئ دقام/ يً ى     
َِ  ييىوِْ مييُوإ ْاومييُناِْ تىرنىيينإ و وال تييِ مييُوديىّ ر و ييار  ييىو   ) ييً ىم(  ييُرؤنِ ٖييؤز  ييىو و    ًْشيينُى
 ُرَاْدَّ  ىثا  ىو الّ)ي غى( ّ ثاواّ تىرى   دواّ َاوَى  ُخؤّ و ٖؤزَنُيُوَ  ُرَو ْاومُيُنِ ْ يو ييُ  

 َّ ًَشي  ديارتشيًٓيإ )         ر و ارّ ىُحيؤٕ نؤض دَنُٕ    ) يً ىم(يُو ًَٗ َيشد و ميُْد نيىر َيهِ  ييُدواّ خيؤّ  ُى
   ٕ    يُجلىقًًُنإ داواييإ ييُ  يىي نإ )َيُ(ىدّ غُزْيُوّ( نيشد        (141) ار  ٕ  ًَهامًٌ   َى يِ   ا يشامًٌ(  يىو

ًَيدإ ييُ خىر ا يإ ًْشي       ًَ داو يُ ر و ارّ ىُحيىٕ   ُر ُْوَ و   ُٓ خىر ا إ  ميُويث ر َيةيُّ ث َِ ر َيةُيإ ث نُى
ًَ ييُر يِٓ َيياوَى يُ يياي ِ )      ًَ  ىوِْ  ييُجلىقًُنإ و دواّ ت ز( 1031ى /422 يي    مَُُ ييُرَتايُى  ييىو  ييؤ  ييُٖ

 . (142) ىي نإ َُ(ىد َشد و َُ  ىدّ نىر ّ  ىَ  ىي نإ
ًَشُ و ْانؤنِ و وُر  نُوتيُ   يُ دواّ َشدِْ  ىي نإ َُ(ىد و ٖاتُٓ  ُرنارّ  ىي نإ َُ  ىدّ نىر ّ ن

ًَىإ ًَىإ  ىثاّ ُٖردوالدا ر ويداوَ   ْ  غُزُْويًُنإ و  ُجلىقًًُناُْوَ و مُْدئ وُر  و ر و ُر و ىوُْوَ يُ ْ
ِ  1039ى/431يُ ياي ِ )  (143)دواىاريث ييُ ْ ييو ويارّ )َيشو( يُويُر ّ )دْيداْكإ(       ) ز(  يُجلىقًُنإ  يُرنشدايُت

ًَهشيهاْد و    و  شاناِْ  ُتُواوّ  ىثاّ   (ذلُي بٔ َٝها٥ٌٝ بٔ صًذٛمسػزيبو   ىي نإ َُ ي ىدّ غُزْيُويًإ ت

                                               
 .26 – 25َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ  (138)
 .15َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ؛ 18 َٓ ِ  اوِ  ىاَع ايدوٍ  ص (139)
: لحلضٝين   ل،بار لييٚي١ ليضًذٛق١ٝ    ؤ زاًْارّ زياتش يُ ُر  ُجلىقًًُنإ و مؤًًُْتِ دَ َُو  شتُٓ دَ نًإ  ش واُْ (140)

 ؛65 – 1(   ظ ظ 1933قباٍ   )الٖٛر : لعتين بتضشٝش٘ : ذلُي ل
لحلضٝين   ل،بار لييٚي١ ؛ 228 – 227  174  ظ ظ  8لبٔ لالثري  ليهاٌَ يف ليتارٜخ  ز ؛91لبٔ فغالٕ  رصاي١ لبٔ فغالٕ  ظ (141)

 .10(  ظه  1332 )تٗزلٕ: ً ىقٓاَُ  ماثداُْ خاور؛ ظٗريليئٜ ْٝغابٛر٣  3 – 1ليضًذٛق١ٝ   ظ ظ 
 .3لحلضٝين   ل،بار لييٚي١ ليضًذٛق١ٝ  ظ؛ 268لجلزدٜشٟ  سٜٔ لال،بار  ظ (142)
ًَىإ وارّ َشو و  شخس َوَ. ياقىو احلُىٍ  َ  ِ  اي ًدإ   (143) دْداْكإ: وارؤمهُيُى  ىو يُ ْ يو وارّ َشو و دَنُوتُ ْ
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 َارَيُنِ زؤر يُ  ُر ازَناًْإ نىو  و  ُديٌ  شو   دَ نهُوو و تاًًَُْنِ زؤريشًإ دَ نهُوو   يىي ناِْ  
 .(144)غُزُْويث  ُرَو ْاومُناِْ ديهُّ وَتُنُّ ر اّ نشد 

ُنإ   ُ ييُرؤنايُتِ دواّ دَ يي   ييشتٔ  ُ ييُر مييُْدئ وييار و ٖييُرَيِ و ْاومييُّ ديهييُ  ييُجلىقًً       
ٍَ و يُاليُٕ  خُيًفُّ  ُ ا ِ )سػزيبو) ًَشام نُوتُٓر   ّ(1075 – 1031ٖااا/ 467 – 422ليكا٥ِ بااَزلهلل( ) (  ُرَو  

ًَٔ ًَهشدٕ  ُرَو وارّ  ُغداد   ى/ 447( ييُ  ياي آ )  سػزيباو    ىي يينإ ) (145)داِْ  ُدَ َُتِ مُواْدا ْا و داواوِ ي
ًَهييشا و ْيياوّ يييُ وتييارّ ُٖيًٓييدا   ز(  ُيشيينُ وييارّ  ُغييدا و 1055 ًَشييىازّ ي يُاليييُٕ خًًفييُ و نار ُدَ ييناُْوَ ث

ًَهِ  ييُورَ  ييىوَ و  ييىثاّ مييُوإ     ًَٓشا   دَوي ييُتِ  ييُجلىقِ دَوي ييُت خىَيٓشايييُوَ و يُ ييُر ثييارَ  ْيياوّ ُْخشيي
 ُ ًَٓيشا و ي  يُر ثيارَ  ييُ     ُْاومُ ىؤر ُىؤرَناْدا  ةو  ىو  ؤوَ  يُ وتارّ ُٖيِٓ و يُ ُر ًَٓ ُر ْاويإ دَٖ

ًَٓشا  .(146)ر ؤ َُٖو و ر ؤ ماوا ْاويإ دَُْخش
ًَشوإ و             ًَشويِ تىرنيُ  يُجلىقًًُنإ ٖيُر زوو  ُيشينىوَ  يُ وَتيِ وي ٍَ و تيشؤ ييُ ٖ دَْةى اؤ و ٖيُوا
ًَشوإ)ق اد  يئ ي يييد  يئ  ًَشواْشيياٖإ   ييؤ خؤماَييادَنشدٕ  َُُ ُ يينِ  ُرثُرمييداُْوَيإ َييريّ ويي َريْشييًِٓ و

ًَ   يُدَروّ ويارّ )  1045ى/437ا(د( يُ اي ِ ) ( ّ ١ليٝشٜيٜا ز( ُٖي ىاوَ  ُ درو نهشدِْ وىرَيُنِ  ُرديِٓ  ُٖ
ًَدا داْاوَ  .(147)ثاينُخنِ َريْشًُٓنُ و مُْد دَر ايُنِ ما ًًٓٓشِ ت

ًَشواْشياٖإ دَ ُر َينيُوَ  يؤ         ٖاتِٓ تىرنُنإ و  ُجلىقًًُنإ  يؤ ْاوميُناِْ  َيشدَ يَُتِ َريْشيًِٓ و
ًَشوإ و دَ ينًإ  يُ تياَْهشدٕ نيشد و            1066ى/458 اي ِ) ًَشويًإ نيشدَ  يُروَتِ وي ز(   ييُو  ياي ُدا تىرنيُنإ ٖ

ًَدإ و يُوَتُنيُّ ميىُْ دَرَوَ   يَُّ ىيارَيهِ ديهيُ       ًَشوإ ) شيشز  ٔ   ر( ثارَيُنِ زؤرّ ث دواتش َريّ و
ًَشوإ   يَُارؤّ     يرتنٞقزلتهني لز( تىرنُنإ  ُ ُرؤنايُتِ )1067ى/459يُ اي ِ ) ًَشوًإ نيشدوَ  يُروَتِ وي ٖ )

ٍَ  يىو           ١ليٝشٜيٜوارّ ) ًَشواًْإ يُ يُ ًَشوُدا تىرنيُنإ )الي ٕ  ئ ي ييد( ّ َياَِ َيريّ وي ( يإ دايُوَ  يُو ٖ
ًَهِ زؤر نى رإ و  يُديٌ  يشإ و    ًَشواُْدا خُي هاْ ًَشوًإ نشدَ  ُر وارَنُ و دَورو ُرّ  يُو ٖ مُْدىارَيو ٖ

نُ  نُوتُ  ُر واَوّ تاَْهارّ و وَيشاْهارّ   تىرنُنإ دوايِ ر ويإ نشدَ ويارّ ) يانؤ( و) ايشيا شإ( و)    وَتُ
( ييإ  ١ليٝشٜيٜا ( و َاي ُناًْإ دَ ىتاْد و خُي هُنُيإ  ُديٌ  شو و دوو ارَ  ُر اُْوَ و  َُارؤّ ويارّ) لملضك 

ًٌَ ُٖوي ًاْدا َريّ) شيشز  ٔ    ًَشيُٓ دَرَوَّ ويارَنُ  يَُّ ييُوَدا  يُرنُوتىو      دايُوَ   ُ مُْدئ   ر( ر ا ه
 . (148)ُْ ىوٕ

ًَشوُ ر ز ار  هاو    ؤ مُو َُ ُ نُ ثُيىَْدّ  يُ ثيُردَدارّ    ًَشواْشاٖإ ويىنىيُتِ خؤّ يُو ٖ َريّ و
(ويُ  ٖيُزار   6000( َوَ نيشدووَ نيُ ييُو ناتيُدا ٖيات ىوَ ْاوميُنُ  و  يش ّ )       سادب ليضًطإ ىي ناِْ  ُجلىقِ)

                                               
 .12 – 11لحلضٝين   ل،بار لييٚي١ ليضًذٛق١ٝ  ظ ظ  ؛285 – 284لجلزدٜشٟ  سٜٔ لال،بار  ظ ظ  (144)
رلْٚيٟ  رلس١ ليضيٚر ٚ ل١ٜ ليضزٚر در تارٜخ لٍ صًذٛم  ب١ صعٞ ٚ تضشٝح : ذلُي لقباٍ  لْتغارلت لصاسري  )تٗزلٕ :   ش واُْ : (145)

 .105 -104ٖا.ش(  ظ ظ 1385
؛ خنذٛل٢ْ  دبارب ليضًف در تٛلرٜخ ،ًفا٤ ٚ 105لس١ ليضيٚر  ظرلْٚيٟ  ر؛ 323 – 322  ظ ظ 8لبٔ لالثري  ليهاٌَ يف ليتارٜخ  ز (146)

 .260  258ٖا.ش(  ظ ظ  1313ٚسرل٣ لٜغإ  بتضشٝح ٚ لٖتُاّ: عباظ لقباٍ  َطبع١ فزدٜٔ ) تٗزلٕ: 
 .10َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (147)
 .489دٚرلٕ باصتإ  ظ؛ عٓاٜت رعا  لرلٕ لس 13 – 12َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ ظ (148)



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
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ًَدا  ؤ مُوَّ يُ تىرنُنإ  ً ارَي َي  و َاًَشِ )ال ٕ  ٔ   ر( ّ ر ادَ    هاو  ميُويث  يُوَ ر ازّ   د يٓارّ ث
 ييىوَ و )اليي ٕ  يئ  يي ر( ّ دَ ييىَو نييشد و يييُ دواّ  ييُرخؤ   ييىوِْ يُاليييُٕ ثًيياواِْ  ييُر  ييُ َييريّ            

ًَشواْشاٖاُْوَ نى راوَ  ثاوإ ُٖر يُ  ياي ِ )   ُدَ ينِ ثيش  ييُ تياَِْ و دَ ينهُوتُوَ      ز( تىرنيُنإ  1067ى/459و
ًَش ١ليٝشٜيٜوارّ ) ًَٗ  .(149)( يإ ى

ز(  ىي ناِْ  ُجلىقِ )أيب أر  ٕ( ر وّ نشدَ وَتيِ ميارإ و َيري ) شييشز  ئ  ي ر(       1067ى/459يُ  اي ِ )
ًَو يييُ َرياْييِ ْاومييُنُ مييؤتُ الّ و ديييارّ  ييؤ  ييشدووَ و ًَهُمييِ و  ىَيش ايييُي ِ خييؤّ  ييؤ              يييث وَى يييُن

و يُوُر َنإ يُ ُي ِ  ُودار  ىوَ  دواّ  ُر اُّْ  ىي ناِْ  ُجلىقِ يُ وُر ّ ر ؤَُنإ   خيُي هِ  (150)ر ا ُياْدووَ
ًًَإ ر ا ُياْد نيُ ْياو شاو    ًَشواْشاٖإ  ُياْدَ الّ  ىي نإ و ث وارّ ) اط اال ىاط (  هاَّ خؤيإ يُ د ّ َريّ و

نُّ دَ نةرينشدووَ   ىي ناًْث داواّ يُ َيري ) شييشز  ئ  ي ر(      َارَيُى يُ  ُرنشدَ و نُ ُ ديارَناِْ وارَ
ًَشواْشياٖإ يُالييُٕ  يىي ناُْوَ دَ ينةري نيشاو خشاييُ زيٓداْيُوَ          نشد مازاديإ  هاو   دواّ مازادنشاًْإ َريّ و

ًَداِْ ثاريُنِ زؤرّ  اَُْ  ُ  ُجلىقًًُنإ مازاد نشاوَ  .(151)ثاوإ  َُُرىِ ث
ٍَ مُوَودا  ُجلىقًًُنإ يُٖيُوي ِ ميُوَدا  يىوٕ ْاوميُناِْ      ُرَر اّ وىَيٓهُوت ًَداِْ ثارَ يُ ُ ُيِ و ث

ًَشواْشيياٖإ ر ا يينُوخؤ يُاليييُٕ خؤياْييُوَ  ُر َيى ييُرٕ و  ً ُخشيئ  ييُ  ييُرنشدَ         َيشدَ ييَُتِ َريْشييًِٓ و
ًَو  1071ى/464تىرنييُنإ   ييؤ مييُو َُ ُ يينُ  يُ يياي ِ )   يُ ييُرنشدَ  ز(  ييىي ناِْ  ييُجلىقِ )أيييب أر يي ٕ( يييُن

ديارَناِْ خؤيِ  ُْاوّ ) يغُا اي نٌ( وَى  ُرَاْش َواّ وارّ ) اط اال ىاط( و ْاوميُ  يٓىريًُنإ دييارّ نيشد     
ًَشوإ )  شيشز  ئ  ي ر(    و مُويث ر وّ يُ ْاومُنُ نشد   ُرَر اّ مُوَّ  ُرَاْش َواّ وارَنُ نُ نىر ّ َري و

 ِ نيشد و ويارَنُّ ْيُدا  ُدَ ينُوَ   يَُّ دواتيش يُ َيش شياردا ميُو           ىو  ُْاوّ ) أ شيدوٕ  ٔ  شيشز( خؤّ قياي
ًَهُوَ ييُ ويارَنُ و             ًَشواًًُْنإ  يُ ٖيَُىو نيٍُ و ثيٍُ و وينىَُن وارَ نُوتيُ  َيشدَ ينِ  يُجلىقًًُنإ و وي

ًَشوإ  .(152)قَُّ وارَنُ نشاُْوَ  ُرَو وَتِ و
ًَشوإ  ُردَواّ  ىوَ  يُو ارَيُوَ  يُ ُٖوي داِْ  ُجلىقًًُنإ  ؤ دَ نةشتِٓ تُواوَتِ  ُ ُر وَت ِ و

ًَشوإ و ر ايةُياْيد  يىي ناِْ            1074ى/467 اي ِ)  ز(  يُرنشدَيُنِ تيىرنِ  يُْاوّ )أرغيار  ئ  ىقيا( ٖاتيُ وَتيِ وي
ًَشواًْث ) شييشز  ئ  ي ر(        1092 – 1072ى/485- 465 ُجلىقِ )ًَهشاه() ًَيداوَ  َيريّ وي ًَشواِْ ث ز( ْاوَمُّ وي

ًَداِْ ثارَ و ديارّ ُٖي ًدُي ُتاْد و دَ ينةريّ نيشد  دواّ َاوَييُى ييُ تش يِ  يىي نإ ييُو نيارَّ ثُويًُإ            ُث
ًَييدا  )أرغييار  يئ  ىقييا ( دواّ مييازاد ًَهييشد و ثارَيييُنِ زؤرّ ث ًَ ييىردِْ ي نشاِْ ُٖي ىييا  ييُ  ييؤوَ و  ُريييدا و داواّ ي

ًَشوإ و دَ ينِ  يُ نىوي  و تياَْهشدِْ خيُي هِ نيشد و              ًَشويِ نيشدَوَ  يُر وَتيِ وي نؤنشدُْوَّ  يُر از و ٖ
ًَهييشد مييُو َييُر و َاَتييُ     ًَييو  ييىي ناِْ  ييُجلىقِ  َُييُّ زاْييِ  ييُرَاِْ ث َييُر وَاَتِ ْاومييُنُّ تيياَْهشد  نات

ًَنُوَ  ؤ خاوَُْناًْإ و مُويث يُ  اي ِ  .(153)ز(  ُر اْدًًُْو1075َى/468)  ةُر َيٓ

                                               
 .13َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (149)
 .17 – 16َٓذِ باعٞ  داَع لييٍٚ  ظ ظ (150)
 .14َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (151)
 .15َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (152)
 .16َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (153)



 ّ. ّ. ْىزاد خايد رؤوف
 

 

 (783)                                                     (2018) كانونى يةكةمى (، 15، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ًَشواْشاٖإ  ُردَواّ  ىو و  ىي ناِْ  ُجلىقِ )ًَيو   ًَىإ  ُجلىقًًُنإ و َريْشًِٓ و ديارَ ثُيىَْدّ ْ
ًَشواْشاٖإ )  شييشز  ئ  ي ر( ميؤتُ الّ و      ًَشوإ  َريّ َريْشًِٓ و ًَو ر وّ نشدؤتُ وَتِ مارإ و و واٖي( نات

ًًَٓيداوَ  ياَُْ  يش ّ)           ىَيش ايُي ِ و ًَهُمِ خؤ (  يُ نا  70000ّ  يؤ دووثياو نشدؤتيُوَ  ييُ ٖيَُإ ناتًشيدا  ُي 
.  يُ وتيُّ )إ خًيدوٕ(  يىي نإ )ًَهشاٖيي( ىيارَيهِ ديهيُ        (154)ُٖزار ديٓار  داو  ُ خُزَيُّٓ  ىي ناِْ  ُجلىقِ

ًَشوإ و ًَشوِ نشدؤتُوَ  ُر  وَتِ و ًَيداِْ  يش ّ      يُ ُردََِ دَ َُتِ َري ) أ شيدوٕ  ٔ   ر( ٖ ميُّ ىيارَ ث
ًَشواْشاٖاْدا  ُثاْدوو100000َ)  .(155)(  ُد ُٖزار ديٓارّ  اَُّْ  ُ ُر َريّ و

ًَشوإ و ) ياط  1075ى/468دواىاريث يُ  اي ِ ) ز(  ىي ناِْ  ُجلىقٌ)ًَهشاٖي( ْاومُناِْ وَتِ مارإ و  و
  ُ ًَو يُ  ُرنشدَ ديارَناِْ خيؤّ  ي ًَشواِْ     اال ىاط(و دَورو ُرّ داوَ  ُ يُن ْاوّ)  ياوتهئ(   مَُيُ  َيريّ وي

دي ةشإ نشدووَ و وارّ ) اط اال ىاط( ّ يُدَ   مىوَ  ْاماريث نشا  اَُْ  يش َ ثارَييُنِ ديياريهشاو  يداو  يُ      
ًَةُّ  شتؤتُوَ (156)خُزَيُّٓ  ىي نإ  . دواّ َشدِْ َري)  شيشز  ٔ   ر( نىر َنُ  ُْاوّ )أ شيدوٕ  ٔ   ر( ى

ًَي          (157)ريْشًُٓنُو  ىَتُ َريّ َ ًَٓ ًَشواْشياٖإ ييُ  ُرمياوَناْدا  يىوِْ ْاَ . دواّ مَُُ ُٖواي ِ َريْشيًِٓ و
ًَهييِ مييُوتؤّ يييُ يييُ    واديييارَ َريْشييًُٓنُ  ييُٖؤّ  اَدَ يينِ  ييُجلىقًًُناُْوَ دَ ييَُتِ زؤر الواز  ييىوَ و ر ؤي 

ًَش اوَ   ياخىد َريْشًُٓنُ  ُتُواوَتِ يُْاومىوَ و  ُ جلىقًًُنإ دَ نًإ  ُ  ُر ْاوميُناِْ  ر وداوَناْدا ُْ 
  َيشدَ َُتِ َريْشًُٓنُدا  شتىوَ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
و. ؛ 73لحلضٝين   ل،بار لييٚي١ ليضًذٛق١ٝ  ظ  ؛128(  ظ1900صًذٛم  َطبٛع١ لملٛصٛعات  )َضز: ليبٓيلرٟ  تارٜخ دٚي١ لٍ  (154)

 َطايعاتدرياّ خ ر در تاريذ ىٗإ ا  ّ  تشمجُ: ر ٔ وُ  ثةوٖشةاَ  ًىّ اْىاِْ و  َٓاسل لسزلف ارتىيد  ىايةاَ 
 .55ٖي.  (  ص 1375 شٖٓةِ )تٗشإ: 

 .158  ظ5تارٜخ لبٔ ،ًيٕٚ  ز (155)
 .79؛لمساعٌٝ عهزرصٍٛ  لالَار٠ ليغيلد١ٜ ليهزد١ٜ ظ16؛َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ18َٓذِ باعٞ داَع لييٍٚ  ظ (156)
 .16َؤيف دلٍٗٛ  فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب  ظ (157)



ًَىإ  ُدَّ ) ًَشواْشاٖإ يُْ  ز(11 – 8ى/ 5 – 2َريْشًِٓ و
 

 

 (2018) كانونى يةكةمى (، 15ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (784)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 مُ اّ
ٍَ دَيازُيُٓ ر وو: ًَىَّ خا  يُنؤتايِ مُّ تىَيةيُٓوَيُدا  ُيشنىيُٓتُ مُّ مُ اَاُّْ خىارَوَ نُ  ُو

ًَةُيُنِ  شْةِ ىى شايف ُٖ ىو   1 ًَشوإ و دَورو ُرّ ث مَُُ  يارَُتًدَر  ىوَ  يؤ درو ي   يىوٕ و    يي وَتِ و
         ًَِ ًَشواْشياٖإ و َاْيُوَّ ييُ ْاوميُنُدا    يٓىرَ ىى شا ًُنيُّ َريْشيًُٓنُ   يُث داَُزراْدِْ َريْشًِٓ و

ًَ   ىوٕ ياخىد الواز ىوِْ َريْشًُٓنُ  ؤر اْهارّ  ُ ُردا ٖاتىوَ.  ناو و  ُردََِ ىًاىًا يُ  ُٖ
ًَو ييُ ٖيُرَيُِ ميارإ ٖيُر يُ يُردََِ خً  يُّ ر اويًديُٓوَ        يي ْاومُناِْ  َيشدَ نِ َريْشً 2 ُٓنُ وَى  ُو

 ُتح نشاوٕ  مَُُ  دواىار يارَُتًدَر  ىوَ  ؤ  ُرنشدَ ُر ازيًُناِْ  َُٓاي يُّ داَُزرَيٓيُرّ َريْشيًُٓنُ    
ا يٌ   ٓيُ   نُ دَ ُر َيُٓوَ  ؤ  ُر  َُٓاي ُيُنِ  ُرَ ِ  ُر  ُ ٖؤزّ وُي اِْ    ُ يُرَاِْ خُيًفيُناِْ  ُ    

واىل و  ييُرَاْش َواّ ْاومييُنُ  دواىيياريث داَُزرَيٓييُراِْ َريْشييًُٓنُ مييُو ُٖيييُيإ قؤزتؤتييُوَ نييُ  ييُٖؤّ       
ًَىّ يييُْاوخؤّ خً  ييُّ  ُ  ا ييِ درو يين ىو  ييىو و  ييُر ُخؤيِ خؤيييإ يييُ        الواز ييىوٕ و درو يين ىوِْ ثشيي

ًًََُِ     خً  ُو ر ا ُياْدووَ و َريْشيًُٓنُيإ ييُ نؤتايًيُناِْ  يُدَّ دووََي      ِ نؤميِ و  يُرَتاّ  يُدَّ  ي
 نؤمِ داَُزراْدووَ.

َِ يييُْاو َريْشييًُٓنُدا دَردَيهييِ مارَ ييُرُْنشاوّ َريْشييًُٓنُ  ييىوَ             3 يييي درو يين ىوِْ ْييانؤنِ و ًَُ ْيي
ًَ   ُ ماَا ِ  شتُٓدَ نِ دَ َُو و ثًُ  مُْداَاِْ  َُٓاي ُّ  ُرَاْش َواّ َريْشًُٓنُ ُٖرناو  ؤيإ  ى ا 

ثييارَ ٖييُوي ِ ُٖي ةُر اْييُوَ و ييياخِ  ىوًْييإ د   ييُ َييريّ َريْشييًُٓنُ مُ اَييداوَ  مَُييُ  يييُ ر وّ      و ثايييُ و
ًَشوييِ      ْيياوخؤوَ دوو  ييُرَيِ يييُ َريْشييًُٓنُ درو يينهشدووَ و يييُ ر ووّ دَرَوَ   ؤتييُ ٖييؤّ ما يياْهارّ  ييؤ ٖ

ْشييًُٓنُ يييُ ْيياوخؤ و  دَرَنييِ  ييؤ  ييُر َريْشييًُٓنُ   مَُييُ  ٖؤنييارَيهِ  ييُرَنِ  ييىووَ  ييؤ الواز ييىوِْ َري   
ًَشوِ دَرَنِ  ؤ  ُرّ.  يُ ُردَّ ٖ

ً ُاُْناِْ دَورو ييُرّ زييياتش ثُيىَْديًييُنِ        4 ًَيي َ ْييا َى يي ٖ ٍَ ٍَ  يُ ييُ يييي ثُيىَْديًييُناِْ َريْشييًُٓنُ يُ ييُ
ًَشويي هُُْ  ييُر ْاومييُناِْ          ًَيي  نؤ هُْييُوَ و ٖ دو َٓهاراْييُ  ييىوَ   ٖييُردوال ُٖوي ًاْييداوَ يييُناتِ  ى يياو ٖ

ًَشويًإ           َيشدَ ُال  ًَٓياوَ و ٖ ًَهٗ ًَي َ دَرَنًًاْيُ ىؤرَييو ييُ ٖاوثُناًًْيُتًإ ث تِ يُن ّ   زؤرىياريث ميُو ٖ
ًَييي َ    ٖ ٍَ ًَشواْشييياٖإ يُ يييُ ًَىَ   ُْٖيييدَيه ار َريْشيييًِٓ و نشدؤتيييُ  يييُر خيييانِ َريْشيييًُٓنُ   ُٖيييَُإ وييي

ًَشويًإ نشدؤتيُ  يُر      الييُِْ  ُراْ يُر  يُوَويدا     مًى ًًَُناِْ دَورو ُريإ  ُرَْةارّ ميُوإ  ىوُْتيُوَ و ٖ
زؤرىياريث ييُ درو ين ىوِْ ميُو ٖاوثُناًًْيُتِ و ويُر اُْدا  الييُِْ ميايِٓ ر ؤي يِ ٖيُ ىوَ  درو ين ىوِْ ميُو             
ًًَاُْ   ىوَتُ ٖؤنارّ وَيشإ  ىوٕ و  ُتاال ٕ  شدِْ  ُروَو و  اَاِْ خُي هِ و نيى رإ و  يُديٌ    وُر و ًَُ ْ

  ريإ و  ُنؤيًُ نشاًْإ.
ًَي َ مًىي ًًَُناِْ ْاوميُنُ  يُ ميُْد مار ا ينُيُى           5 ٍَ َريْشيئ و  ٖ يي َريْشًُٓنُ يُ ثُيىَْدييُناِْ يُ يُ

نارّ نشدووَ  مار ا نُيُى  شينيِ  يىوَ ييُ درو ينهشدِْ ثُيىَْيدّ ماوينًاُْ و دؤ ينايُتِ يُ يُي ًإ يُر َيةيُّ          
ً ُاُْنا  ً ُإ و ْاَى ي ًَ نشدِْ     ٖاوثُناًًُْتِ نشدٕ د   ُ ُْيارَ َى  ِْ دَورو يُريإ   يُٖيَُاْهاتًث  يؤ  يُٖ

ًَىاًْإ درو يين ىوَ  مار ا يينُيُنِ ديهييُ  شينييِ  ييىوَ يييُ        مييُو دؤ يينايُتِ و ثُيىَْديييُ  زييىازّ  ًا ييِ يييُْ
ًَىَيُودا ٖيُردواليإ ٖيُوي ِ  شاواْهشدْيِ     ًَشوِ  ُر ازّ  ؤ  ُر خانِ يُندّ  يُو مىارم ثُيىَْدّ وُر  و ٖ

ًَٓاِْ دَ ييينهُوتِ  ًا يييِ و ما ىوريًيييإ داوَ  ييييُ دَرميييُ اَِ ميييُو ىيييؤرَ     يييٓىرّ قُي يييَُش َوّ و  ُدَ ييينٗ



 ّ. ّ. ْىزاد خايد رؤوف
 

 

 (785)                                                     (2018) كانونى يةكةمى (، 15، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ًا ُتُودا داًْشنىاِْ َريْشًُٓنإ زَرََُْدّ يُنُّ  ىوٕ و دومارّ َياي ىَيشاِْ و نيى رإ و  يُديٌ  يشإ و     
  ا  و خُراىِ زؤر  ىوُْتُوَ.  

 

 
 يًىنِ  ُرماوَنإ

 
 )ا مادر(يُنُّ:  ُرماوَ ر َ ُُْنإ 

 أ يي  ُرماوَ ر َ ُُْنإ  ُ زَاِْ  ُرَ ِ
 ّ(.1232ٖا/ 630عشليئٜ لبٞ لحلضٔ عًٞ بٔ ذلُي بٔ  عبيليهزِٜ لجلشرٟ )ت  لبٔ لالثري:

  5ليهاٌَ يف ليتارٜخ  ذبكٝل: لبٛليفيل٤ عبيلهلل ليكاعٞ ٚ ذلُي ٜٛصف لييقام  دلر ليهتب ليع١ًُٝ  ط يي 1
 (.2010)يبٓإ:

 ّ(. 1165ٖا/560ذلُي بٔ عبيلهلل لدرٜضٞ )ت  ذلُي بٔلالدرٜضٞ: 
 .ْش١ٖ لملغتام يف ل،رتلم لالفام  َهتب١ ليجكاف١ ليي١ٜٝٓ )ليكاٖز٠: د.ت( يي 2

 .ّ(1216ٖا/613)ت  بٗا٤ ليئٜ ذلُي بٔ سضٔ لبٔ لصفٓيٜار:
 (.2002تارٜخ سرصتإ  تزمج١: لمحي ذلُي ْادٟ  لجملًٝط لالع٢ً يًجكاف١  )ليكاٖز٠: يي 3

 ّ(.957ٖا/ 346لبٛ لصشام ذلُي بٔ لبزلِٖٝ ليفاصٞ )ت بعي  لالصطخزٟ:
 ( .1870َضايو ٚلملُايو  َطبع١ بزٌٜ  )يٝيٕ: يي 4

 ّ(976ٖا/356لالصفٗاْٞ  لبٞ فزز عًٞ بٔ سضني)ت 

 (.2008 دلر صادر )بريٚت:3نتاب لالغا٢ْ  ت:لسضإ عباظ ٚ ل،زٕٚ  ط يي 5
 ّ(.1094ٖا/ 487)ت زٟ لألْييضٞأبٛ عبٝي عبي لهلل بٔ عبي ليعشٜش بٔ ذلُي ليبه ليبهزٟ:

 (.1992لملضايو ٚلملُايو  ت:لدرٜإ فإ يٝٛيف ٚ لْيرٟ.فريٟ  دلرليعزب١ٝ يًهتاب )د.ّ: يي 6
 ّ(.892ٖا/279لمحي بٔ حيٞ بٔ دابز )ت ليبالذرٟ:

 فتٛح ليبًيلٕ  ت: عبيلهلل لْٝط ليطباع  َؤصض١ لملعارف يًطباع١ ٚليٓغز  )بريٚت: د.ت(. يي 7
 ّ(.1245ٖا/643قٛلّ ليئٜ ليفتح بٔ عًٞ بٔ ذلُي لالصفٗاْٞ )ت ليبٓيلرٟ:

 .(1900تارٜخ دٚي١ لٍ صًذٛم  َطبٛع١ لملٛصٛعات  )َضز:  يي 8
 .ّ(1052ٖا/443لبٛ صعٝي عبي لحلٞ بٔ ليغشاى)ٕ لجلزدٜش٣: 

 (.2006سٜٔ لال،بار  تزمج١ :عفإ ليضٝي سٜيلٕ  ١٦ٖٝ ليعا١َ يغ٦ٕٛ لملطابع لالَري١ٜ  )ليكاٖز٠: يي 9

 ّ(.1200ٖا/597لبٛ ليفزز عبيليزمحٔ بٔ عًٞ )ت لبٔ لجلٛسٟ:
لملٓتعِ يف تارٜخ لملًٛى ٚلالَِ  ذبكٝل: ذلُي عبيليكادر عطا ٚ َضطف٢ عبيليكادر عطا  دلرليهتب ليع١ًُٝ   يي 10

 (.1992)بريٚت: 
 ّ(. 1169ٖا/ 565لبٛ ساَي عبيليزسِٝ بٔ صًُٝإ لالْييضٞ ليػزْاسٞ)ت  :ليػزْاسٞ

 .(1993ٚ خنب١ لالعذاب  ت:لمساعٌ ليعزبٞ  َٓغٛرلت دلر لالفام لجليٜي٠  )لملػزب:  ذبف١ لاليباب يي 11
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 ّ(.1064ٖا/456لبٞ ذلُي عًٞ بٔ لمحي) ت  سشّ لالْييضٞ: لبٔ

 (.1982 )ليكاٖز٠: 5مجٗز٠ لْضاب ليعزب  ت: عبيليضِ ذلُي ٖارٕٚ  دلر لملعزلف ط يي 12

 ّ(.1225ٖا/622صيرليئٜ عًٞ بٔ ْاصز لحلضٝين )ت بعي  لحلضٝين:

 .(1933ل،بار لييٚي١ ليضًذٛق١ٝ   لعتين بتضشٝش٘ : ذلُي لقباٍ   )الٖٛر :  يي 13
 ّ(.1494ٖا/900لبٛ عبيلهلل ذلُي بٔ ذلُي ليضٓٗادٞ) لحلُريٟ:

 .(1984 )بريٚت: 3ليزٚض لملعطار يف ،ر لالقطار  ذبكٝل: لسضإ عباظ  َهتب١ يبٓإ  ط يي 14
 ّ(.977ٖا/367لبٛ ليكاصِ ليٓضٝيب)ت لبٔ سٛقٌ:

 (.1938  )يٝيٕ: 2صٛر٠ لالرض  َطبع١ بزٌٜ   ط يي 15
 ّ(.897ٖا/280لبٛليكاصِ عبيلهلل بٔ عبيلهلل لخلزلصاْٞ)ت لبٔ ،زدلذب١:

 (.1889لملضايو ٚلملُايو  َطبع١ بزٌٜ  )يٝيٕ: يي 16
 ّ(.1405ٖا/808لبٛ سٜي عبيليزمحٔ لبٔ ،ًيٕٚ)ت لبٔ ،ًيٕٚ:

لبٔ ،ًيٕٚ) لملض٢ُ دٜٛلٕ لملبتيل٤ ٚلخلر يف تارٜخ ليعزب ٚليربز ٚ َٔ عاصازِٖ ذٟٚ ليغاإ لالنار     تارٜخ يي 17
 (.2000(  ذبكٝل: ،ًٌٝ عشاذ٠  دلرليفهز يًطباع١ ٚليٓغز ) بريٚت: 

 ّ(.1282ٖا/681لبٛ ليعباظ خط ليئٜ لمحي بٔ ذلُي )ت لبٔ ،ًهإ:
 .ضإ عباظ   دلرصادر )بريٚت: د.ت(ٚفٝات لالعٝإ ٚلْبا٤ لبٓا٤ ليشَإ  ت: لس يي 18

 ّ(854ٖا/240)ت أبٛ عُزٚ ،ًٝف١ بٔ ،ٝاط بٔ ،ًٝف١ ليغٝباْٞ ،ًٝف١ بٔ ،ٝاط:
 (.1985 )ليزٜاض: 2تارٜخ ،ًٝف١ بٔ ،ٝاط  ت:لنزلّ عا٤ ليعُزٟ  دلر ليطٝب١  ط يي 19

 ّ(.903ٖا/290لبٛ عًٞ لمحي بٔ عُز) لبٔ رصت٘:
 (.1894يٝيٕ:لالعالم ليٓفٝض١  َطبع١ بزٜا )  يي 20

 ّ(.1589ٖا/ 997ذلُي بٔ عًٞ ليرٚصٜٛٞ )  لبٔ صباٖٞ سلدٙ:

 (.2006لٚعح لملضايو لىل َعزف١ ليبًيلٕ ٚلملُايو  ت: لملٗيٟ عبيليزٚلع١ٝ  دلرليػزب لالصالَٞ  )بريٚت:  يي 21
 ّ(.1256ٖا/654خط ليئٜ لبٞ لملعفز ٜٛصف )ت صب  لبٔ لجلٛسٟ:

: ذلُي لْٝط لحلضني ٚ ناٌَ ذلُي لخلزلط  دلر ليزصاي١ ليعامل١ٝ  ) دَغل:  َزآ٠ ليشَإ يف تٛلرٜخ لالعٝإ  تح يي 22
2013.) 

:ْٞ  ّ(.1056ٖا/448لبٞ لحلضٔ ٖالٍ بٔ لحملضٔ بٔ لبزلِٖٝ)ت ٖالٍ ليضاب

 ليٛسرل٤ أٚ ذبف١ لالَزل٤ يف تارٜخ ليٛسرل٤  َطبع١ لالبا٤ ليٝضٛعٝني ) بريٚت: د.ت( . يي 23
 ّ (.310/922 أبٛ دعفز ذلُي بٔ دزٜز ) تليطرٟ: 

 (.1970  )َضز:2تارٜخ ليطرٟ  ذبكٝل: ذلُي لبٛليفغٌ لبزلِٖٝ  َطابع دلرلملعارف  ط يي 24
 ّ(.1331ٖا/732)عُاد ليئٜ إمساعٌٝ بٔ عًٞ بٔ ذلُٛد بٔ ذلُي لبٔ عُز بٔ عآٖغاٙ بٔ أٜٛب لبٛ ليفيل٤:

 تكِٜٛ ليبًيلٕ  دلر صادر ) بريٚت:د.ت(. يي 25

 ّ(. 921ٖا/309لمحي بٔ فغالٕ بٔ ليعباظ بٔ رلعي بٔ محاد )ت بعي  لبٔ فغالٕ:
رصاااي١ لباأ فغااالٕ يف ٚصااف ليزسًاا١ لىل بااالد لياارتى ٚ لخلااشر ٚ لياازٚظ ٚ ليضااكايب١  ذبكٝاال: صاااَٞ لياايٖإ    يي 26
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 (.1960َطبع١ لهلاخ١ٝ  )دَغل:

 ّ(.975ٖا/ 365: أبٛ بهز لمحي بٔ لبزلِٖٝ لهلُذلْٞ )ت  لبٔ ليفكٝ٘
 (.1996ذبكٝل: ٜٛصف لهلادٟ  عامل ليهتب  )بريٚت: ليبًيلٕ   يي 27

 ّ(889ٖاا/276لبٞ ذلُي عبيلهلل بٔ َضًِ)ت  لبٔ قتٝب٘:

 (.1981  )ليكاٖز4:٠لملعارف  ت: ثزٚت عهاع٘  َطبع١ دلر لملعارف  ط يي 28
 ّ(.1283ٖا/682سنزٜا بٔ ذلُي بٔ ذلُٛد)ت ليكشٜٚين:

 .د.ت(لثار ليبالد ٚ ل،بار ليعباد  دلر صادر  ) بريٚت:  يي 29
 ّ(959ٖا/348: بٛرفريٚدٓٝتٛظ)ت:قضطٓطني ليضابع

لدلر٠ لالَرلسٛر١ٜ ليبٝشْط١ٝ   عزض ٚ ذبًٌٝ ٚ تعًٝل: ذلُٛد صعٝي عُزلٕ  دلر ليٓٗغ١ ليعزب١ٝ يًطباع١ ٚ  يي 30
 (.1980ليٓغز  )بريٚت:

 .(1418ّا/821ٖتأمحي بٔ عًٞ بٔ أمحي ليفشلرٟ ليكًكغٓيٟ) ليكًكغٓيٟ:
 (.1980 )بريٚت: 2ْضاب ليعزب  ذبكٝل:لبزلِٖٝ لالبٝارٟ  دلر ليهتب ليًبٓاْٞ  طْٗا١ٜ لالرب يف َعزف١ ل يي 31

 ّ(.1362ٖا/764ذلُي بٔ عانز ليهتيب)ت  ليهتيب:

 .(1996عٕٝٛ ليتٛلرٜخ  ت: عفٝف ْاٜف ساسّٛ  دلر ليجكاف١  )بريٚت:  يي 32

 ّ(1120ٖا/514عزف ليشَإ ساٖز لملزٚسٟ )ت بعي  لملزٚسٟ:
 (.1942ٚلهلٓي َٓتخب٘ َٔ نتاب سبا٥ع لحلٝٛلٕ  ْغزٙ َٝٓٛرصهٞ)يٓيٕ:لبٛلب يف ليضني ٚليرتى  يي 33

 ّ(.994ٖا/384لبٞ ديف َضعز بٔ لملًٌٗٗ لخلشردٞ)ت َضعز بٔ لملًٌٗٗ:
ليزصاي١ ليجا١ْٝ  عين بٓغزٖا ٚتزمجتٗا:بطزظ بٛيػانٛف ٚ لْط ،اييٚف دلر ليٓغز يالدلب  يي 34

 (.1960ليغزق١ٝ )َٛصهٛ:
 ّ(.956ٖا/346لحلضني )تلبٛ لحلضٔ عًٞ بٔ  لملضعٛدٟ:

ليتٓبٝ٘ ٚلالعزلف  عين بتشكٝك٘ ٚ َزلدعت٘ : عبيلهلل لمساعٌٝ ليضاٟٚ  دلر ليضا٣ٚ يًطبع ٚليٓغز  )  يي 35
 ليكاٖز٠ : د. ت (.

 (.2005َزٚز ليذٖب ٚ َعادٕ لجلٖٛز  لعتين ب٘ ٚرلدع٘: نُاٍ سضٔ َزعٞ  لملهتب١ ليعضز١ٜ  )بريٚت:  يي 36
 .(1030ّٖا/ 421تٜعكٛب َضهٜٛ٘ )أبٛ عًٞ أمحي بٔ ذلُي بٔ  َضهٜٛ٘:

 (.2003دبارب لالَِ ٚ تعاقب لهلُِ  ذبكٝل: صٝي نضزٟٚ سضٔ  دلرليهتب ليع١ًُٝ  )بريٚت:  يي 37
 ّ(.985ٖا/375)ت ليبغارٟ أبٛ عبي لهلل ذلُي بٔ أمحي لملكيصٞ:

ٚليتٛسٜع  )بريٚت: لسضٔ ليتكاصِٝ يف َعزف١ لالقايِٝ  سزرٖا ٚ قيّ هلا: عانز يعٝبيب  دلر ليضٜٛيٟ يًٓغز  يي 38
2003.) 

 نتاب ليبي٤ ٚ ليتارٜخ  َهتب١ ليجكاف١ ليي١ٜٝٓ )ليكاٖز٠: د.ت(. يي 39

 ّ(.1702ٖا/1113لمحي بٔ يطف لهلل)ت َٓذِ باع٢:

 studies in ,داَع لييٍٚ باب ليغيلد١ٜ  عين بتشكٝكا٘ ٚ ْغازٙ  ٚالدمياري َٝٓٛرصاه٢  ْغازٙ َاع ليهتااب )        يي 40

Caucasian history :1953( ) نُردز).  
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 ّ(.982ٖا/ 372)ت بعي  َؤيف دلٍٗٛ:
 (.1999سيٚد ليعامل َٔ لملغزم ليٞ لملػزب  ذبكٝل: ٜٛصف لهلادٟ  دلر ليجكاف١ٝ يًٓغز  )ليكاٖز٠:  يي 41

 ّ(.1104ٖا/498)ت بعي  َؤيف دلٍٗٛ:
فضٍٛ َٔ تارٜخ ليباب ٚ عزٚلٕ  ٖٚٞ َٛدٛد٠ يف نتاب )داَع لييٍٚ( ملٓذِ باعٞ  لعت٢ٓ بٓغزٖا ٚ ليتعًٝل  يي 42

 (.1958(  ) نُردز: A History of Sharvan and Darbandعًٝٗا : ٚ. َٝٓٛرصهٞ   ْغزٙ َع نتاب )
 ّ(.1348ٖا/749سٜٔ ليئٜ عُز بٔ َعفز)ت لبٔ ليٛرد٣:

 .(2008،زٜي٠ ليعذا٥ب ٚفري٠ ليػزل٥ب  ذبكٝل: لْٛر ذلُٛد سْاْٞ  َهتب١ ليجكاف١ ليي١ٜٝٓ  )ليكاٖز٠: يي 43
 ّ(.1229ٖا/626عٗاب ليئٜ بٔ عبيلهلل)ت ٜاقٛت لحلُٟٛ:

 (.1977َعذِ ليبًيلٕ  دلر صادر  )بريٚت: يي 44
 ّ(.904ٖا/292لمحي بٔ لبٞ ٜعكٛب)ت ليٝعكٛبٞ:

 ليبًيلٕ  ٚعع سٛلعٝ٘: ذلُيلَني عٓاٟٚ  دلر ليهتب ليع١ًُٝ  )بريٚت:د.ت(. يي 45
 .(2010تارٜخ ليٝعكٛبٞ  ت: عبيلالَري َٗٓا عزن١ لالعًُٞ يًُطبٛعات )بريٚت: يي 46

 
 ط يي  ُرماوَ ر َ ُُْنإ  ُ زَاِْ  ار ٌ

 ّ(1329ٖي/730 دش ايدئ ا ى  ًًُإ داود  ٔ تا  ايدئ) و   ٓاننِ:

 ٖي   ( .1348(  ماثداُْ داروثٓاه )تٗشإ: رٚع١ لٚىل لاليباب يف َعزف١ ليتٛلرٜخ ٚلْضابتاريذ  ٓاننِ) يي 47
 ّ(1567ٖا/975لمحي غفار٣ ليكش٢ٜٓٚ )ت غفار٣:

 .ه  ( 1340ارا  ماثداُْ ًْه ى  )تٗشإ: تاريذ ىٗإ 

 ّ(.1186ٖا/582،ٛلد١ لَاّ  ظٗريليئٜ ْٝغابٛر٣ )ت  ظٗريليئٜ ْٝغابٛر٣:

 (.ٖا ش 1332 )تٗزلٕ: ً ىقٓاَُ  ماثداُْ خاور يي 48
 ّ(.1307ٖا/603ذلُي بٔ عًٞ بٔ صًُٝإ رلْٚيٟ )ت رلْٚيٟ:

تضشٝح : ذلُي لقباٍ  لْتغارلت لصاسري  )تٗزلٕ رلس١ ليضيٚر ٚ ل١ٜ ليضزٚر در تارٜخ لٍ صًذٛم  ب١ صعٞ ٚ  يي 49
 ٖا.ش(.1385: 

 ّ(.1273ٖا/672ٖٓيٚعاٙ بٔ صٓذز بٔ عبيلهلل صاسيب) خنذٛل٢ْ:

 1313دبارب ليضًف در تٛلرٜخ ،ًفا٤ ٚ ٚسرل٣ لٜغإ  بتضشٝح ٚ لٖتُاّ: عباظ لقباٍ  َطبع١ فزدٜٔ ) تٗزلٕ:  يي 50
 ٖا.ش(.

 ّ(.1349ٖا/750ليكشٜٚين)ت قش٢ٜٓٚ:محيلهلل َضتٛيف

 .ه  ( 1362ْ ُٖ ايكًىط   ُ اٖنُاّ:  اّ يًى اْج  ماثداُْ ارَغإ )تٗشإ:  يي 51
 

 دووَّ :  َيدَرَنإ )ا شاىع(
 أ يي  َيدَرَنإ  ُ زَاِْ  ُرَ ِ

 .(2010لمساعٌٝ عهز رصٍٛ  لالَار٠ ليغيلد١ٜ ليهزد١ٜ يف بالد ٥ارلٕ  َطبع١ ٚسلر٠ ليرتب١ٝ )لربٌٝ:  يي 52
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  َؤصضاا١ ليزصاااي١  2لخلالفاا١ ليغاازق١ٝ  تزمجاا١: بغااري فزْضااٝط ٚ نااٛرنٝط عااٛلد  ط  نااٞ يٝضاارتْر  بًاايلٕ   يي 53
 (.1985)بريٚت:

 (.2006عبيليعشٜش لييٚرٟ  ليعضز ليعباصٞ لالٍٚ  َزنش درلصات ليٛسي٠ ليعزب١ٝ )بريٚت: يي 54
ليز٥اي  سلَباٚر  َعذِ لالْضاب ٚلالصزلت لحلان١ُ يف تارٜخ لالصالَٞ  تزمج١ : سنٞ ذلُي سضني ٚل،ازٕٚ  دلر   يي 55

 (.1980ليعزبٞ  ) بريٚت : 

فتشٞ صامل محٝيٟ  درلصات يف عالق١ لالرَٔ ٚليهزز بايكٟٛ لالصال١َٝ يف ليعضز ليعباصٞ  دلر ليهتب ليع١ًُٝ   يي 56
 .(2013)بريٚت : 

 .(1988فاٜش زلٝب لصهٓير  بالد ليهزز بني لملضًُني ٚ ليبٝشْطني   دلر ليفهز لجلاَعٞ ) لالصهٓير١ٜ: يي 57
 (.1994  يكا٤ لالصالف ليهزد ٚليالٕ يف بالد ليباب ٚ عزٚلٕ  رٜاض ليزٜط يًهتب ٚليٓغز )د.ّ:مجاٍ رعٝي لمحي يي 58
 (.1988ٍٚ ٚ لٜزٌٜ دٜٛرلْت  قض١ لحلغار٠)عضز لالَإ(  تزمج١: ذلُي بيرلٕ  دلر لجلًٌٝ )بريٚت: يي 59
 (.2008: ذلُٛد صعٝي عُزلٕ  حبٛخ يف َضادر ليعضٛر ليٛصط٢  دلر لملعزف١ لجلاَع١ٝ  )لالصهٓير١ٜ يي 60
 (.2005دٛسٜف ْضِٝ ٜٛصف  تارٜخ لييٚي١ ليبٝشْط١ٝ  دلر لملعزف١ لجلاَع١ٝ  )لالصهٓير١ٜ:  يي 61
ْٛرَإ بٝٓش ٚ ل،زٕٚ  لالَرلسٛر١ٜ ليبٝشْط١ٝ  تزمج١: سضٔ َؤْط ٚ ذلُٛد ٜٛصف  َطبع١ جل١ٓ تايٝف  يي 62
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 اا أصي بٔ ٜشٜي
 اا ،ايي بٔ ٜشٜي
 اا ذلُي بٔ ٜشٜي

 س(835 – 820ى/230 – 205اا ،ايي بٔ ٜشٜي بٔ َشٜي)2
 س(859س/دٚل٣ 843ى/ 245ى دٚل٣  228اا ذلُي بٔ ،ايي )
 اا عًٞ بٔ ،ايي
 اا ٜشٜي بٔ ،ايي
 اا لهلٝجِ بٔ ،ايي

 ؟( -س 861؟/ -ى 247اا  لهلٝجِ بٔ ،ايي)3
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 ّ. ّ. ْىزاد خايد رؤوف
 

 

 (793)                                                     (2018) كانونى يةكةمى (، 15، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 س(1063 – 1049ى/455 – 441اا صالر بٔ ٜشٜي بٔ أمحي)10
 س(1074دٚل٣  –س  1063ى/ 467دٚل٣  –ى 455اا فزٜرس بٔ صالر)

 ؟( -اا أفزٜيٕٚ بٔ فزٜرس)؟ 
 .16 – 1   مىٍ َٔ تاريذ اي اط  ص ص َؤيف دلٍٗٛ  ُرماوَ:
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ٍَ وىَيِٓ َريْشئ و دَ َُتدارَ ْامًى َِ و  ًَشواْشاٖإ يُ ُ ًَشوإ و ْاومُناِْ  َيشدَ َُتِ َريْشًِٓ و ُْخشُّ وَتِ و

 مًى ًًَُناِْ دَورو ُريإ.
                       .V.Minorsky , studies in Caucasian,p78 وَر رياوَ يُ :
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ًَشواْشاٖإ ًَشوُناًْإ  ؤ  ُر َريوًِٓ و ًَو يُ ٖ  ُْخشُّ وال تِ ر وؤ و مار ا نُّ  ُو

 – Simon Franklin and Jonathan Shepard, The Emergence Of Rus 750:   وَر رياوَ يُ

1200,Longman Publishing,(New York:1996) , PP400 – 401. 
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 ًَخط ليبشح

  صٝاصا١ٝ(  –ّ( ) درلصا١ تارخيٝا١   11 – 8ٖاا/ 5 – 2لالَار٠ عريٚلْغاٖإ  باٝأ لياكازْاني )إٕ ٖذل ليبشح بعٓٛلٕ ) 
َاع لمَاارت لمصاال١َٝ ليتا٢ تكاع َٓااسل        فارت٠ ذلايٚد٠  ٜٗيف إىل لييرلص١ عٔ نٝف١ٝ تأصٝط ٖذٙ إَار٠ ٚ ليعالقات٘ يف ٖذٙ 

 ٛ ٕ لىل)قبًٝا١ ليغاٝباْٞ(  قبًٝا١ عزبٝا١ َعزٚفا١  باالد عاريٚلٕ ليًاٛلت٢ هلاا          سٍٛ  بالد ليغريٚلٕ  َؤصضٕٛ ٖذٙ لَار٠ ٜزدعا
َٛقعٗااا لالصاارتلتٝذٞ لْااذلى عًاا٢ ليضااعٝي ليضٝاصااٞ ٚلمقتضااادٟ ٚ ليتذااارٟ  يااذليو ٖااذٙ لَااار٠ هلااا دٚر ٚلعااح يف لالساايلخ   

ْٞ لهلذزٟ/ ليجأَ لملٝالدٟ سااٚيٛل  ليضٝاص١ٝ لييت سيثٛل يف َٓطك١    لَار٠ ليغريٚلْغاٖإ بعي ظٗٛرٜٗا  يف َطًع ليكزٕ ليجا
لىل لْغا٤ عالقات ليضٝاص١ٝ  َع ليكٛلت ٚ لمَارلت غاري لمصاال١َٝ ٚ لمصاال١َٝ ساٍٛ باالد عاريٚلٕ   ٖاذٙ عالقاات  يف بعا           
لالسٝإ عالقات ٚد١ٜ  ٚ ذبٛيت ٖذٙ  عالقات لىل صزلع ٚ عٓٛل ٖذُات ليعضاهز١ٜ ٚ ليضاًب ٚليٓٗاب  ٚ تايَري لملٓااسل  ٚ يف      

 8ٖاا/  5 – 2ع  لٚقات ْغات ذبايفات بني لالَار٠ ليغريٚلْغاٖإ ٚ لالَارلت لالصال١َٝ يف َٓطك١ بالد عريٚلٕ بني ليكزْني)ب
– 11.)ّ 
ٜتهٕٛ ٖذل ليبشح َٔ َكي١َ ٚ مخض١ َباسح  ٜتشيخ لملبشح لالٍٚ عٔ َٛقع لجلػزليف ٚ لٖاِ لملايٕ ٚليكًعا١  ليايت ذبات        

جاْٞ فكي ،ضط يٝبشاح عأ نٝفٝا١ ْغا٤ٛ  إَاار٠ ليغريٚلْغااٖإ  لَاا لملبشاح ليجاياح ،ضاط           صٝطز٠ لالَار٠  لَا لملبشح لي
يالٚعاع لييل،١ًٝ ٚليضزلعات دل،١ًٝ يف لالَار٠ , عاجل لملبشح ليزلبع ليعالقات بني لالَار٠ ليغريٚلْغاٖإ ٚ ليك٣ٛ ٚ لمَاارلت  

يعالقاات باني لالَاار٠ ليغريٚلْغااٖإ ٚ ليكا٣ٛ ٚ لمَاارلت       غري لالصال١َٝ يف سٍٛ َٓطك١ عريٚلٕ     لملبشح لخلاَط ٜتشيخ ل
 لالصال١َٝ يف سٍٛ َٓطك١ عريٚلٕ.

تٓتٗٞ ليبشح خبامت١ عٔ لِٖ ليٓتا٥ر لييت تٛصٌ ليٝ٘ ليباسح ٚ قا١ُ٥ لملضادر ٚلملزلدع ٚ ٚلملًشكات ٚ ًَخط ليبشاح بايًػا١   
  ليعزب١ٝ ٚلالزلًٝش١ٜ.

Abstract 

       This Research In The Title( Shervn Shahan Princedom Between (2 – 5 H /8 – 11 AD))This 
The (Political And Historical) Research, The Aim Behind This To Manifestation  Scientifically 
How To Establish And Relation To This Emirates In Limited Period , This Emirate Is One Of 
The Emirate Which Established In Abbasian Khilaf At The End Of Second Hijra Century / 8 Th 
Ad In Shervan Region And Entourages. The Builders Of The Princedom Were Arabian Tribe 
Their Origin Related To (Shibani Tribe), The Geographical Region ,Roles And Political State Of 
This Emirate Built This Emirate That Had An Apparent Role In The Events And The Political 
Exchanges Of The Region , In The  Political Side It Was Adjacency Ory Bounded Many 
Emirates And Islamic And Nonislamic Brigade , This Is Made The Contacts Of Shervansha 

Emirates Were Fighting  And Military Struggle With Othere Forces In The Region, But Some 
Times There Were Build Operation And Confederation Between (2 -5  H/ 8 – 11ad). 

This Research Was Made In Prologue And Five Main Parts And Result, And The List Of 
References And Appendixes And The Summary Of The Research Structured In Arabic And 
English Lnguages. In The First Part Was Mentioned  Geographical Borders Of The Emirate 
And Were Showed The Most Important Cities And Regions Which Were Ruled By The 
Emirate, The Second Part Was Structured For Talking Of How To Build The Emirate And The 
Builder Clan Of It . In The Third Part Was Talking About Interior Circumstance Of The Emirate 
And The Most Important Struggles And Feuds Inside The Ruler Clan. In The Forth  Part  The 
Relation Of Shervan Shahs With Other Emirates And Non Islmic Were Talked. In Fifth Part 
Was Structured For The Relation Between Shervn Shahs With The Other Emirates And 
Islamic Forces. 
At The End Was Showed The Result And The List Of References, Appendixes And The 
Summary In Arabic And English Were Mentioned. 


