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 العتيبيمشاصل صبيد جزاء أ . 
 ستاقس به١ًٝ ايرتب١ٝ باملصامح١ٝ جاَع١ غكسا٤

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 أ.د. صبد الرحمن بن صلي السنيدي
 أضتاذ بكطِ ايتازٜخ ٚاذتكاز٠ جباَع٘ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 املستخمص : 
بو  ايكواد٠ ايؿوسع ٚاًؿوا٤      ٜٗدف ايبرث اذتايٞ إىل تطًٝط ايكو٤ٛ لًو٢ ايعٛاَوٌ ايوع بالود      

بووا ايعبوواع ر لؿووس ْؿووٛذ اثتووساى ذٝووث غووعس ايؿووسع ر املػووسم لَُٛوواد بوو ٕ ُٖٝٓوو١ اثتووساى قوود  

قطعت أذالَِٗ ر اَوتالى َكودزا  ارتالؾو١ ٚايطوٝطس٠ ايتاَو١ لًٝٗوا ٚإلواد٠ ْؿوٛذِٖ ر ايدٚيو١          

د  نٝووإ دٚيووتِٗ ايعباضوو١ٝ  ووا دؾووس ايؿووسع إىل احطتووسام ر ذسنووا  َٓا٥ٚوو١ يًعباضووٝ  ٖوود   

ٚأد  ؾُٝا بعد إىل ظٗٛز دٜٚال  َطتك١ً ر َٓاطل ايؿوسع اثؾو١ًٝ ؾرٗوس  ايدٚيو١ ايطاٖسٜو١      

 ٚايؿؿازٜ  ر ضحطتٝإ ٚدٚي١ با ضاَإ. -ر اساضإ

 ْؿٛذ اثتساى. –ايؿسع  –ايهًُا  املؿتاذ١ٝ : َٓاٚأ٠ 

Persians Enmity towards Turkish Influence in Abbasside Epoch 
(2018-232H) 

Mashael Obaid Jazaa Al-Otaibi 
Professor/ Abdulrahman Ali Al-Sinaidi 

Abstract: 
The present research aims to highlight on factors that spaced out 

between Persian leaders and Abbasside allies during Turkish influence, 
where Persians generally in orient felt that domination of Turkish has cut 
their dreams to possess abilities of Caliphate and complete domination 
and their re-influence in Abbasside State, which motivated Persians to 
involve in enmity movements against Abbasside that threatened their 
state and later on led to occurrence of independent small states in original 
regions of Persians; such as the Tahirian state in Khorasan, Saffarid in 
Sajistan and State of Bani Saman. 
Key Words: enmity – Persians – Turkish influence . 

  هـ(:838-812لنفوذ األتراك )مناوأة الفرس 
غهٌ ايؿسع جص٤اد َُٗاد َٔ املهْٛا  ايطوها١ْٝ ر لاؾو١ُ ايعباضوٝ  بػوداد     

بالتبازِٖ ؾُاّ اثَوإ يًدٚيو١و ٖٚوِ غوٝعتٗا ٚأْؿوازٖا ايورٜٔ التواٚا بػوداد         

ق َوؤ ايعاؾوو١ُ 1)اساضووإ ايعووسامقو ٚقوود ْووصٍ ارتساضووإْٝٛ ر زبووس بووا  ايػوواّ)

 دااٌ املد١ٜٓ. بػداد َػريٖا َٔ اثَانٔ

ق املوٛاطٔ اثضاضو١ٝ يًؿوسعو    2ٚتعد أقايِٝ ؾازع ٚاساضإو ٚإقًِٝ ادتباٍ)

ٚحتٟٛ تًو اثقايِٝ لًو٢ ايعُول ايبػوسٟ يًؿوسع ر ذاقوس٠ ارتالؾو١ بػودادو        

                                                           
 .41ّقو 1993و 1ؾُٗٞ ضعد: ايعا١َ ر بػداد ر ايكسْ  ايثايث ٚايسابس يًٗحس٠. )بريٚ : داز املٓتخب ايعسبٞو م ق1

 .94املطعٛدٟ: ايتٓبٝ٘ ٚاإلغسافو  ق2
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ٚاملتابس ملطري٠ اذتكاز٠ اإلضال١َٝ ًُٜظ إبداع جص٤ نبري َؤ أبٓوا٤ ؾوازع ر    

ِ ايوٛؾريو ؾخوسد َوِٓٗ أَثواٍ ضوًُإ      زتاٍ ايعًّٛ ايػسل١ٝ ٚايًػ١ٜٛو ٚإْتاجٗ

قو ٚأبوٛ ذٓٝؿو١ ايٓعُوإو ٚضوٝبٜٛ٘و ٚاإلَواّ ايبخوازٟو       3ايؿازضٞ زقوٞ ا  لٓو٘)  

ٚغريٖووِ ٖٚوورا طبٝعووٞو ؾوواالتُس اإلضووالَٞ زتتُووس  توود قابووٌ ي قوواؾ١و         

َؿتوووٛك يهوووٌ ايكَٛٝوووا  ٚاالُٛلوووا  ايطوووها١ْٝ إذا داًوووت ر دٜووؤ ا و ٚاوووالٍ  

٤ اساضوإ ايؿازضوٕٝٛ ر َسضطوا  ايدٚيو١و ٚبٓٝتٗوا      ايعؿس ايعباضٞ تػًػوٌ أبٓوا  

اإلدازٜوو١و مهووِ التُوواد ايدٚيوو١ ايعباضوو١ٝ لًوو٢ ارتساضوواْٝ و ٚاْطالقٗووا َوؤ       

إقًِٝ اساضإ ايرٟ آشز أغًب١ٝ أبٓا٥٘ ايعباضٝ  ٚقت قٝاّ ايدٚيو١و ؾكود نواْٛا    

لبووود٠ ايطوووؿاك يثبٝوووت ًَهووو٘ ر ايوووبالد اإلضوووال١َٝ ٚ وووِ دٚز ر ذؿووو  اثَووؤ     

ب١ ايثا٥سٜٔ ل٢ً ايدٚي١ ايعباض١ٝ ٚقد اذتًٛا َها١ْ زؾٝعو١ يود٣ اًؿوا٤    ٚستاز

 با ايعباع ؾهإ  ِ اثثس ايبايؼ ر ادتٝؼ ٚايٛشاز٠ ٚايب١ٝٓ اإلداز١ٜ.

ٖٓاى لٛاٌَ بالد  بو  ايؿوسع ٚارتالقو١ ايعباضو١ٝ ر لؿوس ْؿوٛذ ايكواد٠        

 ِ ٚاًؿا٥ووو٘و  اثتوووساىو ٚغوووري ايعٛاَوووٌ املتُثًووو١ ر ذرووو٠ٛ اثتوووساى لٓووود املعتؿووو

ؾٗٓووواى َطوووٛغا  َػوووسل١ ؾعًوووت لٛاَوووٌ املٓووواٚأ٠ ايوووع َووؤ َعاْٝٗوووا احبتعووواد      

ٚاإللووسا و ؾايعًُووا٤ ٚأٖووٌ ايؿووالك زأٚا ر ٖووسح٤ اثتووساى اطووساد لًوو٢ أَوؤ         

ايدٚي١ ٚايطهإ لا١َو ْرساد يط٤ٛ أاالقِٗو ٚثكاؾتِٗ غري ايط١ٜٛو ٜرٗوس ٖورا   

َوؤ أؾووٍٛ ؾازضوو١ٝو     ٛر ْكووٛح  َووسزري نووبري َثووٌ ايطوواٟ زمحوو٘ ا و ٖٚوو      

يٓؿوووٛف ااتازٖوووا تووودٜٔ ٖوووسح٤ اثتوووساىو ٚتطوووتٗحٔ أؾعوووا ِو ؾٓكًووو٘  ووورٙ       

ايٓؿٛف بعهظ َٛقؿاد ٚزأٜاد ٜساٙ ٖرا اإلَاّ املوسزريو ٚإٕ   ٜؿوسك بو٘و نٓكًو٘     

  قٍٛ ايػالس ر اًس املطتع :

 ٚضُٝكتٌ ايتايٞ ي٘ أٚ غتًس ُاًس ارتًٝؿ١ أمحد بٔ ستُد

ا  لوؤ اثتوساى : "قود بًػووا َوا أْووتِ لًٝو٘ َوؤ     ٚنٓكًو١ َعكٛيو١ املٗتوودٟ بو   

أَوسٟو ٚيٝطووت نُوؤ تكوودَاو ... أَوا دٜوؤ! أَووا ذٝووا٤! أّ زلو١  نووِ ٜهووٕٛ ٖوورا    

 ق.4ارتالف ل٢ً ارتًؿا٤و ٚاإلقداّ ٚادتسأ٠ ل٢ً ا ! ...")

ٖٚٓاى غسعت١ ايصزاع ٚاذتسؾٝ  ٚايتحازو ٖٚسح٤ ح ُِٜٗٗ اْترواّ اذتٝوا٠   

قو ٚقود  5ٚاحضتكسازو ٖٚٛ َا   ٜٛؾسٙ ايتطوًط ايرتنوٞ)   اإلداز١ٜو ٚغٝٛع اثَٔ

ٚقس ل٢ً ٖسح٤ ظًِ ٚغكا٤ جسا٤ ايؿٛق٢ اث١َٝٓو  ا ٚيد اإلذطواع بوايٓؿٛز   

ٚايتبالد َٔ ارتالؾ١ ايعباض١ٝ ذاتٗا ايع َهٓت اثتساى َٔ َكدزا  ارتالؾو١و  

ا٠ ايوع  دٕٚ ٚلٞ باثضظ ايط١ًُٝ ايع تكّٛ لًٝ٘ ذٝا٠ ايٓاعو ٚاملؿوا  املعتو  

زالتٗا ايػسٜع١ اإلضال١َٝو ٖٚسح٤ ايبططا٤ َٔ ايسلٝو١و ضوٛا٤ نواْٛا ؾسضواد أٚ     

لسباد أٚ أنسادادو َا ُِٜٗٗ إٔ حتؿ  ارتالؾ١ أَوِٓٗ ٚذكوٛقِٗو ٚإٔ تهوٕٛ أدا٠    

                                                           
ٚأغاز ؾ٢ً ا  لًٝ٘ ٚضًِ إىل  ٚزد ر اذتدٜث ايؿرٝح ايرٟ أاسج٘ ايبخازٟ ٚغريٙ )يٛ نإ اإلميإ بايثسٜا يٓاي٘ زجاٍ َٔ ٖسح٤قو ق3

 ضًُإ زقٞ ا  لٓ٘.

 .5/407/460ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق4

تدٖٛز  أذٛاٍ ايصزال١ ٚاملصازل  ر ألكا  اغتٝاٍ املتٛنٌو ٚإذداث ايؿت١ٓ ب  املطتع  ٚاملعتص. اْرس: قٝـ ا  ايصٖساْٞ: ايعحص  ق5

 .218و 1409قو ١2 جاَع١ أّ ايكس٣ ايعدد )ٖوق زت320ً-247املايٞ ر ايدٚي١ ايعباض١ٝ )
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ؾعايوو١ ر محاٜوو١ دَووا٥ِٗ ٚأَووٛا ِ ٚألساقووِٗو ٚبوو  لػوو١ٝ ٚقووراٖا آٍ أَووس   

 و ٚأؾووبح لطووهس ارتالؾوو١ ر   ارتالؾوو١ إىل ايكؿووٛز لوؤ حتكٝوول ٖوورٙ ايػاٜووا     

ٖوووق أدا٠ ستطُوو١ دتووٛ احضووتكساز ٚاثَوؤ   256-247لؿووس ايؿٛقوو٢ ايعطووهس١ٜ ) 

 ايرٟ ٜتطًس إيٝ٘ ايبططا٤ ٚناؾ١ ايسل١ٝ.

  :تأييد العباس بن املأمون 
ملا بواٜس ايٓواع يًُعتؿوِ بارتالؾو١و نوإ ٖٓواى قطوِ َؤ ادتوٝؼ ٜوس٣ إٔ           

ع قطوس ايطسٜول لًو٢ نوثري  ؤ      ايعباع بٔ امل َٕٛ ٖٛ اثذل بٗاو يهؤ ايعبوا  

 ق.6ٜطُح إىل بٝعت٘و ٚقاٍ: َا ٖرا اذتب ايبازدو قد باٜعت لُٞ ؾطهتٛا)

نإ قطِ َٔ ايؿسع ر ادتٝؼ ايعباضوٞ ٜسٜود ايعبواع بؤ املو َٕٛو ٚأثٓوا٤       

ذووس  لُٛزٜوو١ جووس  اطوو١ َووس بعوول ايكووٛاد يكتووٌ املعتؿووِ ٚقووٛادٙ اثتووساى       

بودٚز َٗوِ ؾُٝوا بعودو ٚيعوٌ أبوسشِٖ        ايرٜٔ التُد لًِٝٗو ٚأتٝح  وِ إٔ ٜكَٛوٛا  

ايكا٥وود ذٝوودز بوؤ نوواٚع ايوورٟ ضووبل ايتعسٜووـ بوو٘و ٚبنصتاشاتوو٘و نووريو نووإ   

إٜتاري ارتصزٟو ٚأغٓاع ٚٚؾٝـ ٚبػا ايهبريو ٚقود ضوبل اإلغواز٠ إىل َوا اتعوٛا      

 ب٘ َٔ ْؿٛذ ر ايدٚي١ اإلضال١َٝ.

ٖٚوٛ   ٚنإ َٔ قُٔ َٔ ْؿر ٖرٙ املساَس٠ ايكا٥د ايؿازضوٞ ايػواٙ بؤ ضوٌٗو    

َؤ أٖووٌ اساضوإو نووإ يو٘ َٛقووـ َؤ ْؿووٛذ ايورتىو ٜرٗووس ذيوو لٓوودَا قووبل       

املعتؿووِ لًوو٢ املتوو َسٜٔو ٚ  ٜتُايووو ايػوواٙ ْؿطوو٘و ؾعووا لوؤ غكووب٘ ٚذٓكوو٘و        

لٓوودَا دلوواٙ املعتؿووِ ٚايعبوواع ذاقووس بوو  ٜدٜوو٘و ؾكوواٍ يوو٘ املعتؿووِو ٜووا ابوؤ           

إىل ايعبواعو يوٛ    ايصا١ْٝو أذطٓت إيٝو ؾًِ تػهسو ؾكاٍ: ابٔ ايصاْٝو١ ٖوراو ٚأَٚو    

تسنا َا نٓت ايطال١ تكدز إٔ جتًظ ٖرا االًظو ٚتكٍٛ ٖرا ايهالّو ؾو َس  

 ق.7ب٘ ؾكسبت لٓك٘و ٜٚرنس أْ٘ نإ أٍٚ َٔ قتٌ ايكٛاد)

  :االخنراط يف حركات مناوئة لمدولة العباسية 
َٓر ايعؿس ايعباضٞ ٚاذتسنا  ايؿازض١ٝ املٓا١٥ٚ يًدٚيو١ ايعباضو١ٝ ترٗوس    

اثاس٣و َتب١ٝٓ يًُبادئ املصدن١ٝ ٚاالٛض١ٝ املٓاٖكو١ ي ضوالّ   ب  ايؿ١ٝٓ ٚ

ٚتعايُٝوو٘ ايطووُر١و ٚقوود ظٗووس  ذسنووا  ضٝاضوو١ٝ ؾازضوو١ٝ بٛاجٗووا  دٜٓٝوو١     

 قاي١و َٚٓٗا اذتسنا  ايتاي١ٝ: 

 .ِذسن١ بابو ارتسَٞ ايع بدأ  ر ايرٗٛز قبٌ لٗد املعتؿ 
 .ذسن١ املاشٜاز 
 .ذسن١ َٓهحٛز اثغسٚضا 
 ػ  ايتُسد ل٢ً ارتالؾ١.ثِ ستاٚح  اثؾ 

ٚح غوووو إٔ تًوووو اذتسنوووا  اضوووتكطبت جوووص٤اد َووؤ ايؿوووسع ر َوووٛاطِٓٗ        

اثؾوو١ًٝو ٚ ووا ضووالد لًوو٢ ذيووو غووعٛز ٖووسح٤ ايؿووسع ر املػووسم لَُٛووادو بوو ٕ     

١ُٖٓٝ اثتساى قود قطعوت أذالَٗوِ ر اَوتالى َكودزا  ارتالؾو١و ٚايطوٝطس٠        

                                                           
 .6/439ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق6

 .6/48ابٔ اثثري : ايهاٌَ و  -5/246ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق7
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اَهو١ ٚآٍ ضوٌٗ ايورٜٔ نواْٛا     ايتا١َ لًٝٗاو ٚإلاد٠ ْؿٛذ ٚزتد أبٞ َطوًِ ٚايا 

 َٜٛاد َٓتٓؿرٜٔ ر ايدٚي١ ايعباض١ٝ.

ٖووقو أٟ َٓور   256-248ٚر لؿس ايؿٛق٢ ايعطهس١ٜ ايع َوس  بٗوا ارتالؾو١ )   

َكتٌ املتٛنٌ ذت٢ قتٌ املٗتدٟ با و ظٗوس  ذسنوا  َٓا٥ٚو١و ازتود  أقٓعو١      

أاوووس٣و ٚبووودأ  ر ايتهوووٜٛٔ ٚايُٓوووٛو نوووإ َووؤ أبسشٖوووا ذسنووو١ ايوووصْخ ايوووع        

كطبت جص٤اد َٔ ايطهإ ايؿسعو ثِ ظٗوس  حذكواد ذسنو١ ايكساَطو١ ايوع      اضت

  ٜػوووب لٓٗوووا اثثوووس ايؿازضوووٞو ٚإٕ ناْوووت اثثوووس ايؿازضوووٞو ٚإٕ ناْوووت تًوووو   

اذتسنتإ قد اضتكطبتا لسبواد ٚؾسضواد ٚغريٖوِ َؤ َهْٛوا  االتُوس ايعباضوٞو        

توساى  ٚؾُٝاًٜٞ تعسٜـ بايسنوا  اثٚىل بالتبازٖوا ذسنوا  َٓا٥ٚو١ يٓؿوٛذ اث     

ل٢ً ارتالق١و ٚبالتباز أْٗا تعوا لؤ زٚك املٓواٚأ٠ يًطٝاضوا  ايعباضو١ٝو ٚيٓؿوٛذ       

 اثتساى ل٢ً ارتالؾ١.

ٖوورٙ اذتسنووا  ؾازضوو١ٝ إٜساْٝوو١ تعووا لوؤ املٓوواٚأ٠ يًخالؾوو١و ٚقوود أدزجٗووا      

ق قُٔ اذتسنا  ايؿازض١ٝ ايبازش٠ ايوع ظٗوس  ر لٗود املو َٕٛ     8ؾازٚم لُس)

بووو َووس ظٗٛزٖووا ر لٗوود املوو َٕٛو إح أْٗووا        املعتؿووِو ًْٚروو  إٔ ذسنوو١ با  

 ُٜكَل لًٝٗا إح ر لٗد املعتؿِ.

 حركة بابك اخلرمي: -1
َؤ أاطوس اذتسنوا  ايوع ٖودد  ايدٚيو١ ايعباضو١ٝ َٓور لٗود املو َٕٛو ٚقود            

قو ٚأاوور ٜوودلٛ ايٓوواع يوودٜٔ االووٛعو    9ٖووو)201ظٗووس بابووو ر َدٜٓوو١ ايبوور ضوو١ٓ    

قو ؾبعووث إيٝوو٘ املوو َٕٛ 10ايدٚيوو١ لػووسٜٔ لاَوواد)ٚأؾطوود ايووبالدو ٚقوود ٖوودد  ثٛزتوو٘ 

مجال١ َٔ نباز ايكوٛادو ٚيهؤ   ٜتُهٓوٛا َؤ ايككوا٤ لًٝو٘و ؾؿوٞ ضو١ٓ تٛجو٘          

 212قو نُووا ٚجو٘ ضوو١ٓ  11ٖوو تٛجو٘ لٝطوو٢ بؤ ستُوود بؤ أبوٞ اايوود  ازبتو٘)      206

إيٝ٘ ستُد بٔ محٝد ايطٛضٞو ٚقد اْت٢ٗ اثَوس بكتًو٘و ٚقود لروِ َكتًو٘ لًو٢       

ٖوووو ٚجووو٘ إيٝووو٘ لبووودا  بووؤ طووواٖس يكتايووو٘و ٚؾػوووٌ ر     214لووواّ قو ٚر 12املووو َٕٛ)

قو نريو تٛايٞ ايكاد٠  ازبت٘و ٚيهٔ   ٜتُهٓٛا َٔ ايككا٤ لًٝ٘و ٚقد 13ذيو)

قو ٚقووود ٚجووو٘ 14ٚقووود أٚؾووو٢ املووو َٕٛ أاووواٙ املعتؿوووِ  رازبتووو٘ ٚايككوووا٤ لًٝووو٘) 

قو ٚلكود يو٘   15املعتؿِ نٌ اٖتُاَ٘ يًككا٤ ل٢ً تًو ايثوٛز٠و ؾ زضوٌ اثؾػو )   

                                                           
 .1/266ؾازٚم لُسٟ ؾٛشٟ: ارتالؾ١ ايعباض١ٝ لؿس ايك٠ٛ ٚاحشدٖازو  ق8

 .6/18ابٔ اثثري: ايهاٌَو  – 5/21ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق9

 .2/80ايٝاؾعٞ: َسآ٠ ادتٓإ:  ق10

 .5/153ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق11

 .5/487ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق12

 .5/491ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق13

 .5/196ايطاٟ: تازغت٘و  ق14

ٚع ًَو أغسٚض١ٓو اثؾػ : يكب ملٔ ًَو َد١ٜٓ أغسٚض١ٓو ٚامس٘ ذٝدز بٔ ناٚعو اتؿـ بايػحال١ ٚلًٛ املها١ْو نإ ٚايدٙ نا ق15

نتب إىل امل َٕٛ ٜط ي٘ ايؿًح ل٢ً َاٍ ٜسدٜ٘و ل٢ً إٔ ٜػصٚ املطًُ  بالدٙو ؾ جٝب إىل ذيوو ثِ اَتٓس ناٚع بعد ذيو َٔ ايٛؾا٤ 

بايؿًحو ٚنإ ٜكس  ابٓ٘ ايؿكٌ بٔ ناٚع ل٢ً ذٝدزو ؾ ظٗس ذٝدز اإلضالّو ٚغخـ إىل بػدادو ٚٚؾـ يًُ َٕٛ ضٗٛي١ ايٛؾٍٛ 

 امل َٕٛ جٝػاد لرُٝادو ؾاضتطًِ ناٚعو ؾٛزد بػدادو ٚأظٗس اإلضالّو ًَٚه٘ امل َٕٛ ل٢ً بالدٙ.يبالدٙو ؾٛج٘ 
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قو ٚداز  16ٝس َا اجتاش ب٘ َٔ اثلُواٍو ٚمحًوت َعو٘ اثَوٛاٍ ٚايطوالك)     ل٢ً مج

بٝٓ٘ ٚب  بابو ذسٚ  ط١ًٜٛو ٚقتٌ اًكواد نوثريادو ٚأزضوٌ بػوا ايهوبري بواثَٛاٍ       

 ق.17يًحٓد ٚايٓؿكا )

نُا ٚج٘ جعؿس بٔ دٜٓاز ارتٝام َدداد ي٘و ثِ أتبع٘ بعود ذيوو بنٜتواري َٚعو٘     

ص ارتٝووٍٛ املكووُس٠ يتوو تٞ بووارتا َوؤ  قو ٚجٗوو18اثَووٛاٍ ْؿكووا  ٚلطووا٤ يًحٓوود)

 ق.19لهطس اثؾػ  إىل ضاَسا٤و ٚناْت ت تٞ ر أزبع١ أٜاّ أٚ أقٌ)

ٚبعد جٗود اهؤ اثؾػو  َؤ ايكوبل لًو٢ بابووو ٚاضوتباذ١ َدٜٓتو٘ ايبورو           

قو ٚمحًوو٘ ٚأضووست٘ َهووبً  ر اثؾووؿاد إىل  20ٚقتووٌ لوودداد نووبرياد َوؤ أؾووراب٘)  

 ق.21)ضاَسا٤و ٚنإ لًٝٗا َٜٛاد َػٗٛداد

 ٚقد ؾٝ٘ ستُد بٔ لبداملًو ايصٜا :

ٌُ نعووووادت٘  عتٌُ غٝطإ اساضإ  قد اكب ايؿٝ

 ق.22)إح يرٟ غ ٕ َٔ ايػ ٕ  ٚايؿٌٝ ح ختكب ألكاؤٙ

ٚأداٌ لًو٢ املعتؿوِو ؾو َس ضوٝاؾ٘ بكطوس ٜدٜو٘ ٚزجًٝو٘و ؾكطعُٗوا ؾطوكط          

 ق.23ٚأَس برم٘و ٚغل بطٓ٘و ٚٚج٘ بسأض٘ إىل اساضإو ٚؾًب بدْ٘ بطاَسا٤)

 ثورة املازيار: -8
ٖٛ َاشٜاز بٔ قازٕ بٔ ٜصداٖسَصو َٔ أَسا٤  طاضتإو قدّ ل٢ً امل َٕٛ بعد 

ٚؾا٠ أبٝ٘و ٚتؿري  ًهت٘ طاضتإ إىل لُ٘و ؾًُه٘ امل َٕٛ لًو٢ َودٜٓت  َؤ    

َوودٕ طاضووتإو ٚنتووب إىل لُوو٘ ر تطووًُٝٗا إيٝوو٘و ٚاووسد َتٛجٗووادو ؾًُووا بًووؼ   

اٙو ٚنإ َس املاشٜاز َٛىل ثبٝ٘و أااؾو٘ َؤ   لُ٘ ذيو أغاظ٘و ؾخسد ن ْ٘ ٜتًك

اسٚد لُ٘ حضتكباي٘و ٚذسقو٘ لًو٢ قتًو٘و ٚبايؿعوٌ قتوٌ املاشٜواز لُو٘و ٚأزضوٌ         

 ق.24إىل امل َٕٛ ب ٕ لُ٘ نإ شتايؿاد ملًه٘ ل٢ً ايبًد)

قو ٚقوود 25ٖووو أظٗووس َاشٜوواز ارتووالف لًوو٢ املعتؿووِ بطاضووتإ)   224ٚر ضوو١ٓ 

    ٜ قو نُووا نووإ  26عوودٙ بايٓؿووس ٚاملووساشز٠)  نووإ املاشٜوواز ٜهاتووب بابووو ارتسَووٞ 

ٜهاتب اثؾػ و ٜٚكاٍ إٕ اثؾػ  نإ ٜهاتب املاشٜاز ٚعتسق٘ ل٢ً ارتوالفو  

 ق.27طُعاد ر اساضإو ٚإٔ ٜسضً٘ املعتؿِ ذتسب٘و ٜٚٛيٝ٘ اساضإ)

                                                           
 .2/473ايٝعكٛبٞ: تازٜخ ايٝعكٛبٞو  ق16

 .5/220ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟ:  ق17

 املؿدز ايطابل. ق18

 .5/233ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق19

 املؿدز ايطابل. ق20

 .5/230ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق21

 .5/261املؿدز ْؿط٘:  ق22

 و َٚا قاّ ب٘ املعتؿِ َٔ ايتُثٌٝ باثؾػ  أَس ستسّ ٚح ظتٛش.2/474ايٝعكٛبٞ: تازغت٘ و  -5/233املؿدز ْؿط٘و  ق23

 .2/477ايٝعكٛبٞ: تازٜخ ايٝعكٛبٞو  ق24

 .6/50ابٔ اثثري: ايهاٌَو  – 5/250ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق25

 .١10/289و ابٔ نثري: ايبداٜ ق26

 .6/50ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق27
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ٚنووإ َاشٜوواز َٓوواؾساد يعبوودا  بوؤ طوواٖسو ح عتُووٌ إيٝوو٘ اساجوو٘و ٚنووإ          

و ؾٝووٍٛ: ح أمحًوو٘ إح إيٝوووو ٚنووإ املعتؿووِ املعتؿووِ ٜوو َسٙ مًُوو٘ إىل لبوودا 

ٜٓؿر َٔ ٜكبك٘ َؤ أؾورا  َاشٜواز بُٗورإو ٜٚطوًُ٘ إىل ٚنٝوٌ لبودا  بؤ         

ِ        28طاٖسو ٜسدٙ إىل اساضإ) قو ٚقد ألًؤ َاشٜواز ارتوالفو ٚتوسى ايطالو١و ٖٚو

جبُس اثَٛاٍ ٚتعحٌٝ ارتسادو أار أٌٖ آَوٌ ٚضواز٠ ٚذبطوِٗو ٚأَوس بتخسٜوب      

قو ٚقد نتب املعتؿِ يعبدا  بؤ طواٖس   ٠29 ٚضٛز طُٝظ)ضٛز آٌَ ٚضٛز ضاز

 ازب١ َاشٜازو ؾتؿد٣ ي٘ لبدا و ٚازضٌ ل٘ اذتطٔ بؤ اذتطو  بؤ َؿوعب     

ر جٝؼ نثٝوـ ذتؿو  جسجوإو ٚٚجو٘ ذٝوإ بؤ جبًو١ إىل َوٛقظو ٚلطوهس          

ٖٓوواىو ٚأزضووٌ املعتؿووِ ستُوود بوؤ إبووساِٖٝ بوؤ َؿووعب أاووا إضوورامو َٚعوو٘          

ٚٚج٘ املٓؿٛز بٔ اذتطٔ إىل ايسٟ يٝداٌ طاضوتإ  اذتطٔ بٔ قازٕ ايطاٟو 

َٔ ْاذ١ٝ ايسٟو ٚٚج٘ أبا ايطواد إىل ايوالشز ٚدْباْٚودو ؾ ذودقت ارتٝوٌ  اشٜواز       

 ق.30َٔ نٌ جاْب)

ٜٚرنس ايطاٟ إٔ ايطبب ر أار َاشٜاز ابٔ لِ ي٘ امس٘ قٖٛٝوازو نوإ يو٘    

بعوث إىل ابوؤ  جبواٍ طاضوتإو ٚنووإ ملاشٜواز ايطووٌٗو ٚلٓودَا قووٟٛ أَوس املاشٜوواز      

لُ٘و ٚقٌٝ أاٝ٘ قٖٛٝازو ؾ يصَ٘ بابو٘و ٚٚىل ادتبوٌ ٚايٝواد َؤ قبًو٘و ؾًُوا اوايـ        

َاشٜووازو ٚاذتوواد إىل ايسجوواٍ  ازبوو١ لبوودا  بوؤ طوواٖسو ٚدلووا ابوؤ لُوو٘ أٚ أاوواٙ  

قٖٛٝوازو ٚقواٍ يو٘ : "أْوت ألوسف جببًووو َؤ غوريىو ٚأظٗوسٙ لًو٢ أَوس اثؾػوو            

 ق.31ً٘ ٚذؿر٘")َٚهاتبت٘ ي٘و ٚأَسٙ بايسجٛع إىل جب

ٚظٔ َا شٜاز أْو٘ اضوتٛثل َؤ ادتبوٌ بكٖٛٝوازو ٚتٛثول َؤ املٛاقوس املخٛؾو١و          

قو ٚقد دؾس ذكد ابٔ لُس املاشٜاز لًٝ٘و ذٝوث  32اجتُعت ايعطانس ٚقسبت َٓ٘)

نوإ قوود ضتوواٙ لؤ جبًوو٘ إٔ ناتووب اذتطؤ بوؤ اذتطوو و ٚألًُو٘ مجٝووس َووا ر     

طؤ نتوا  ابؤ لُوس املاشٜواز      لطانسٙو ٚإٔ اثؾػ  ناتوب املاشٜوازو ؾ ْؿور اذت   

إىل لبدا  بٔ طاٖسو ؾٛج٘ ب٘ لبودا  إىل املعتؿوِو ٚناتوب لبودا  ٚاذتطؤ      

بؤ اذتطو  ابؤ املاشٜووازو ٚقٝوٌ قٖٛٝوازو ٚقووُٓا يو٘ مجٝوس َووا ٜسٜودو ٚنوإ ابوؤ          

لُوس املاشٜواز ألًوِ لبوودا  بؤ طواٖس إٔ ادتبووٌ ايورٟ ٖوٛ لًٝوو٘ نوإ يو٘ ٚثبٝوو٘          

ازو ؾكوؤُ يوو٘ لبوودا  بوؤ طوواٖس إٕ ٖووٛ ٚثووب باملاشٜوواز إٔ  ٚآلبا٥وو٘ َوؤ قبووٌ املاشٜوو

ٜؿووري ادتبووٌ ر ٜدٜوو٘و ٚح ٜعووس  يوو٘و ٚح عتوواز و ؾسقووٞ بووريو ابوؤ لُووس          

املاشٜازو ؾهتب ي٘ لبدا  بريو نتابادو ٚتٛثل ي٘ ؾٝ٘و ٚقود َهؤ قٖٛٝواز دتوٝؼ     

  ٙ  اذتطٔ بٔ اذتط  َٔ ادتبٌو ٚأداًِٗ إيٝٗاو ؾًِ ٜػعس املاشٜاز ٖٚوٛ ر قؿوس

ذت٢ ٚقؿت ادتٝٛؽ ل٢ً با  قؿسٙو ٚداٌ قؿسٙو ٚأار َا ؾٝ٘و ُٚذٌُ أضورياد  

 ق.34قو ٚقد قس  ذت٢ َا و ٚؾًب إىل جاْب بابو)33إىل املعتؿِ)

                                                           
 املؿدز ايطابل ْؿط٘. ق28

 .6/50ابٔ اثثري : ايهاٌَو  – 5/250ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق29

 .6/51ابٔ اثثري: ايهاٌَو  -5/251ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟ:  ق30

 .5/258ايطاٟ: تازغت٘و  ق31

 .6/56ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق32

 .5/258تازٜخ ايطاٟو ايطاٟ:  ق33
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 هـ: 885مترد منكجور األشروسين سنة  -3
لٓوودَا ؾووسؽ اثؾػوو  َوؤ ذووس  بابوووو ٚيووٞ أذزبٝحووإو ؾعوواد إىل ضووواَسا٤و          

ٚضوووواو ٜٚوووورنس أْوووو٘ َوووؤ قسابوووو١ ٚاضووووتعٌُ لًوووو٢ أذزبٝحووووإ َٓهحووووٛز اثغس

قو ٚقود ٚجود ر قسٜو١    36قو ٜرنس ايٝعكٛبٞ أْو٘ اواٍ ٚيود اثؾػو )    35اثؾػ )

بابو َاحد لرُٝادو ؾاذتحصٙ يٓؿط٘و ٚ  ٜعوبِ بو٘ اثؾػو  ٚح املعتؿوِو ٚنوإ      

لًوو٢ اياٜوود ب ذزبٝحووإ زجووٌ َوؤ ايػووٝع١و ٜكوواٍ يوو٘ لبوودا  بوؤ لبوودايسمحٔو     

ملووواٍو ٚنتوووب َٓهحوووٛز ٜهووور  ذيووووو ؾٛقعوووت ؾهتوووب إىل املعتؿوووِ  وووا ذيوووو ا

املٓوواظس٠ بوو  َٓهحووٛز ٚلبوودا  بوؤ لبوودايسمحٔ ذتوو٢ ٖووِ لبوودايسمحٔ بكتًوو٘و  

ؾاضتػاث ؾاذب اياٜد ب ٌٖ إزدبٌٝو ؾُٓعٛٙ ؾُا أزاد ب٘ َٓهحٛزو ؾٛجو٘ قوٛادٙ   

ر لطهس قخِ  و ؾًُوا بًوؼ َٓهحوٛز ذيوو اًوس ٚمجوس إيٝو٘ ايؿوعايٝوو ٚاوسد          

قو ٚؾاز إىل ذؿٔ َٔ ذؿٕٛ أذزبٝحوإ ايوع نوإ    37)َٔ أزدبٌٝو ؾسٙ ايكا٥د

بابووو أاسبٗووا ر جبووٌ َٓٝووسو ؾبٓوواٙ ٚأؾووًر٘ ٚحتؿوؤ ؾٝوو٘و ؾًووِ ًٜبووث إح أقووٌ     

َٓػٗس ذت٢ ٚثب ب٘ أؾراب٘ ايورٜٔ نواْٛا َعو٘ ر اذتؿؤو ؾ ضوًُٛٙ ٚدؾعوٛٙ       

إىل ايكا٥د ايرٟ نإ عتازب٘و ؾكدّ ب٘ إىل ضاَسا٤و ٚقٌٝ إٕ ايكا٥ود ايورٟ ٚجو٘    

قو ٜٚوورنس ايٝعكووٛبٞ إٔ املعتؿووِ قوود أَووس     38سبوو٘ ٖووٛ بػووا ايهووبري)   املعتؿووِ ذت

اثؾػ  بنذكاز َٓهحٛزو ٚإٔ اثؾػ  ٚج٘ إيٝ٘ أبا ايطاد املعوسٚف بودٜٛداد ر   

جٝؼ لروِٝو ثوِ بًوؼ املعتؿوِ إٔ َٓهحوٛز إعوا اًوس بو َس اثؾػو و ٚأْو٘ إعوا            

ذتو٢ طًوب   ٚج٘ إيٝ٘ ب بٞ ايطاد َدداد ي٘و ؾٛجو٘ بػوا ايرتنوٞ ؾرواز  َٓهحوٛز      

 ق.39اثَإو ٚقد ب٘ إىل ضاَسا٤)

 مترد األفصني: -4
َس تصاٜد ْؿوٛذ بعول ايكواد٠ ٚطُوٛذِٗ ر احضوتكالٍ  وٛاطِٓٗ اثؾو١ًٝ        

قو نووإ ٖووِ ايكوواد٠ اثتووساى ر لٗوود املعتؿووِ اثؾػوو و ٚنووإ   40ن غسٚضوو١ٓ)

ٜطتبطٔ ايؿازض١ٝ االٛض١ٝو نُا ظٗس ر ستانُتو٘و ٚقود نوإ يو٘ ايؿكوٌ      

ا  ايووع ذوودثت ر لٗوود املعتؿووِو ذٝووث قكوو٢ لًوو٢ بابووو ارتسَووٞ   ر احْتؿوواز

نُا َس بٓاو ٚقد ٚج٘ املعتؿِ نٌ اٖتُاَ٘ يًككا٤ لًو٢ تًوو ايثوٛز٠و ؾ زضوٌ     

اثؾػ  ٚلكد يو٘ لًو٢ مجٝوس َوا اجتواش بو٘ َؤ اثلُواٍو ٚمحًوت َعو٘ اثَوٛاٍ            

ٖ     41ٚايطالك) ب قو ٚبعد اْتؿازٙ ل٢ً بابو بايؼ ر تهسميو٘و ؾتٛجو٘ بتواد َؤ ايور

قو ٚأيبط٘ ٚغاذ  بادتٖٛسو ٚٚؾوً٘ بعػوسٜٔ أيوـ دزٖوِو     42َسؾس بادتٛاٖس)

                                                                                                                                        
 .6/56ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق34

 .10/290ابٔ نثري: ايبدا١ٜو  ق35

 .2/478ايٝعكٛبٞ: تازٜخ ايٝعكٛبٞو  ق36

 .5/260ايطاٟو تازٜخ ايطاٟو  ق37

 املؿدز ايطابل. ق38

 .2/478ايٝعكٛبٞ: تازٜخ ايٝعكٛبٞو  ق39

ٚمسسقٓدو ٖٚٞ َٓطك١ ايػايب لًٝٗا ادتباٍ عتٝط بٗا َٔ أقايِٝ َا ٚزا٤ ايٓٗس غسقاد أغسٚض١ٓ: إقًِٝ ؾُٝا ٚزا٤ ايٓٗس ب  ضٝرٕٛ  ق40

 .1/197ؾسغا١ْ ٚغسباد مسس قٓدو ٚمشاحد ايػاؽو ٜاقٛ : َعحِ ايبًدإو 

 .2/473ايٝعكٛبٞ: تازٜخ ايٝعكٛبٞ:  ق41

 .4/59املطعٛدٟ: َسٚد ايرٖبو  ق42
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َٓٗا لػس٠ آحف ؾ١ًو ٚلػس٠ آحف أيـ دزِٖ ٜؿسقٗوا ر أٖوٌ لطوهسٙو ٚلكود     

قو ٖٚوورا ايتهووسِٜ املبووايؼ ؾٝوو٘ 43يو٘ لًوو٢ ايطووٓدو ٚأداووٌ لًٝوو٘ ايػوعسا٤ ميدذْٛوو٘)  

إٔ ايدٚيو١  ضٛف ٜصٜد َٔ طُٛذات٘و ٜٚكٟٛ غسٚزٙ ٚلؿٝت٘ يبا جٓط٘ نُوا  

  تت ند َٔ َود٣ ْؿور٘  وا ٚازتباطو٘ بايودٜاْا  ايكدميو١ ر َٓبتو٘ ٚأؾوً٘         

ٚقد ازتؿعت َها١ْ اثؾػ  ذٝث قواد ادتٝوٛؽ ر لُٛزٜو١ ٚاهؤ َؤ ؾترٗوا       

َا نإ ي٘ دٚز بوازش ر إذبوام َوساَس٠ ايعبواع بؤ املو َٕٛ ايوع ناْوت تٗودف          

 قو نُا َس بٓا. 44إىل اإلذاط١ باملعتؿِ)

ها١ْ ايسؾٝع١ ايع اذتًٗا اثؾػو  دؾعتو٘ إىل إٔ ٜطُوح يالضوتكالٍ     ٖٚرٙ امل

ببالدٙ أغسْٚط١و ٚقد اطط يريو َٓر ٚقت َبهسو ٚنإ يعبود ا  بؤ طواٖس    

ايؿكووٌ ر نػووـ تًووو املخططوووا و ؾكوود ٚؾووٌ إىل لبووودا  بوؤ طوواٖس أَوووري        

اساضووإ إزضوواٍ اثؾػوو  اثَووٛاٍ اؿٝوو١ إىل بووالدٙو ؾهووإ ٖٚووٛ عتوواز  بابووو ح  

قو ٚناْت ٖرٙ اثَوٛاٍ جتتواش   45 تٝ٘ ٖد١ٜ ٚح َاٍ إح ٚج٘ ب٘ إىل أغسٚض١ٓ)ٜ

اساضإو ٚلبودا  بؤ طواٖس ٜسضوٌ إىل املعتؿوِ ٚغتواٙو ؾٝهتوب املعتؿوِ إىل         

ابووووؤ طووووواٖس ٜووووو َسٙ بتعسٜوووووـ مجٝوووووس َوووووا ٜٛجووووو٘ اثؾػووووو  َووووؤ ا وووووداٜا إىل 

بٓٝطوابٛز   قو ر ّٜٛ َٔ اثٜاّ ٚقد ْصٍ زضٌ اثؾػ  َعِٗ ا وداٜا 46أغسٚض١ٓ)

ٚجوو٘ إيووِٝٗ لبوودا  بوؤ طوواٖس ٚأاوورِٖ ؾؿتػووِٗو ؾٛجوود املوواٍ ٟ أٚضوواطِٗو          

ؾ ارٖا َِٓٗو ٚض  ِ َٔ أٜٔ  ِ اثَٛاٍ  ؾكايٛا: ٖورٙ ٖوداٜا اثؾػو و ٖٚورٙ     

أَٛاي٘و ؾكاٍ: نربتِو يٛ أزاد أاٞ اثؾػ  إٔ ٜسضٌ  ثوٌ ٖورٙ اثَوٛاٍ يهتوب     

ُٜعًُووا ذيووو ثَووس مساضووت٘و ثٕ ٖوورا َووا    ٍ لرووِٝو ٚإعووا أْووتِ يؿووٛفو  إيووٞ 

ٚنتب لبدا  بٔ طاٖس إىل اثؾػ  ٜرنس يو٘ َوا قايو٘ ايكوّٛو ؾكواٍ: أْوا أْهوس        

ٞ  تعًُوا ثبرزقو٘و       إٔ تهٕٛ ٚجٗت  ثٌ ٖرا املاٍ إىل أغسٚضو١ٓو ٚ  تهتوب إيو

ؾنٕ نإ ٖرا املاٍ يٝظ يو ؾكد ألطٝت٘ ادتٓد َهإ املاٍ ايرٟ ٜٛجو٘ إىل أَوري   

١و ٚإٕ نوإ املواٍ نُوا شلوِ ايكوّٛو ؾونذا جوا٤ املواٍ َؤ قبوٌ           املسَٓ  ر نٌ ضٓ

أَوري املوسَٓ  زددتوو٘ إيٝووو ٚإٕ ٜهؤ غووري ذيووو ؾو َري املووسَٓ  أذول بٗورا املوواٍو         

 ق.47ٚإعا دؾعت٘ إىل ادتٓدو ثْٞ أزٜد إٔ أٚجِٗٗ إىل بالد ايرتى)

ٜٚبدٚ إٔ ابٔ طاٖس تراٖس مطٔ اي١ٝٓ يألؾػ و ل٢ً ايسغِ َؤ أْو٘ نوإ    

 تر  ايؿسفو يريو ز ا نإ غتاف ْؿٛذ اثؾػ .ٜ

ٚقد نتب إيٝو٘ اثؾػو  ٜعًُو٘ إٔ َايو٘ َٚواٍ أَوري املوسَٓ  ٚاذودو ٜٚطو ي٘          

إطالم ايكّٛ يُٝكٛا إىل أغسٚض١ٓو ؾ طًكِٗ لبدا  بٔ طواٖسو ؾُكوٛا ؾهوإ    

 ق.48ذيو ضبب ايٛذػ١ ب  لبدا  بٔ طاٖس ٚاحؾػ )

                                                           
 .5/234ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق43

 .48-6/43ثري: ايهاٌَو ابٔ اث ق44

 .5/261ايطاٟ: تازٜخ ايطاٟو  ق45

 املؿدز ايطابل. ق46

 .5/262ايطاٟو تازٜخ ايطاٟو  ق47

 املؿدز ايطابل. ق48
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بوو  اثؾػوو  ٚابوؤ طوواٖس َوؤ زدٚد ايؿعووٌ   ٜٚتكووح إٔ ٖوورا ايؿووساع ارتؿووٞ  

ايؿازض١ٝ جتاٙ ضٝاض١ املعتؿِ ايرتن١ٝ ايع أثاز  ضخط املخًؿو  يًدٚيو١   

 نايطاٖسٜ .

ٚقود أاوور نالُٖووا ٜوتر  ايؿسؾوو١ ي ٜكوواع بواآلاسو ؾهووإ اثؾػوو  ٜطووُس    

أذٝاْاد َٔ املعتؿِ نالَاد ٜدٍ ل٢ً أْ٘ ٜعصٍ آٍ طاٖس لٔ اساضإو ؾطُوس ر  

قو ٚعتسق٘ ل٢ً ايعؿوٝإ لًو٢ ارتالؾو١و ٚأْو٘     49ؾحعٌ ٜهاتب املاشٜاز)ٚحٜتٗاو 

ر قووٝـ ذتوو٢ ٜٓؿووس دٜوؤ االووٛع ايوورٟ نووإ قوودميادو ٜٚرٗووسٙ لًوو٢ دٜوؤ           

 ق.50ايعس )

ٚقوود أَووس َاشٜوواز إٔ اثؾػوو  نووإ ٜهتابوو٘و ٚعتطوؤ يوو٘ اًووس ايطالوو١و ٚقوود     

 ق.51غكب املعتؿِ ل٢ً اثؾػ  ٚأَس بطحٓ٘)

ظ اثؾػوو  أْوو٘ لٓوودَا أزضووً٘ املعتؿووِ إىل  ٜٚوورنس ايٝعكووٛبٞ إٔ ضووبب ذووب 

قو ٚنووإ اثؾػوو  52َٓهحووٛز اثغسٚضووا يٝككووٞ لًوو٢ ثٛزتوو٘ نووإ َوودداد يوو٘)

قو نُوا لوصّ لًو٢ ارتوسٚد     53غتطط يكتٌ املعتؿوِو ٚيهؤ بًوؼ ذيوو املعتؿوِ)     

يبالد ارتصز يٝطتحٝؼ بِٗ ل٢ً املطًُ و ؾعاجً٘ ارتًٝؿ١ بايكبل لًٝ٘ قبٌ 

ًطواد  انُتو٘و ٜتهوٕٛ َؤ ايكاقوٞ أمحود بؤ أبوٞ         ذيوو ٚقد لكد املعتؿِ زت

قو 54دؤاٚد ٚايٛشٜسستُد بٔ لبداملًو ايصٜا  ٚإضرام بؤ إبوساٖبِ بؤ َؿوعب)    

قو ؾ لٝود  55ٚاتِٗ اثؾػ  ب غوٝا٤ تودٍ لًو٢ أْو٘ بوام لًو٢ دٜؤ أجودادٙ ايؿوسع)         

قو ذتوو٢ َووا و ؾوو اسجٛٙ 56إىل ضووحٓ٘و ٚقطووس لٓوو٘ ايطعوواّ ٚايػووسا  إح ايكًٝووٌ)

 ق.57ٖو)226ا  ايعا١َ يرياٙ ايٓاعو ثِ أيك٢ ٚأذسم بايٓاز ض١ٓ ٚؾًبٛٙ ل٢ً ب

ٜٚس٣ ايبعل إٔ أنثس ٖسح٤ اثتساى ٜدٜٕٓٛ باالٛض١ٝ أٚ ايٛث١ٝٓ ل٢ً َا 

ناْٛا لًٝ٘ ر بالدِٖو َِٚٓٗ َٔ أظٗس ذيو تصيؿاد يًخًؿا٤و ناثؾػو  ايورٟ   

 ق.58)نإ زتٛضٝادو ٚأظٗس اإلضالّ طُعاد ر ايهطب َٔ ايػٓا٥ِ باذتسٚ 

  :ظوور دويالت فارسية مستقمة 
 الدولة الطاهرية: -أ

ظٗس  دٜٚال  َطتك١ً ر َٓاطل ايؿسع اثؾ١ًٝ نخساضإ ٚضحطوتإ  

ٚغريُٖاو َٚٔ لٛاَوٌ ذيوو ضوٝطس٠ اثتوساى لًو٢ ايدٚيو١ اإلضوال١َٝو ٚقوعـ         

                                                           
 املؿدز ايطابل. ق49

 .10/293ابٔ نثري: ايبدا١ٜو  ق50

 .293-10/292ابٔ نثري : ايبدا١ٜو  ق51

 .2/478ايٝعكٛبٞ: تازٜخ ايٝعكٛبٞ:  ق52

 .6/61ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق53

 .10/292ابٔ نثري: ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜو  ق54

 .10/292و ابٔ نثري : ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜو 6/36ابٔ اثثري: ايهاٌَ  ق55

 .6/65ابٔ اثثري: ايهاٌَ  ق56

 . ٚذسم ادتث١ بايٓاز َٔ اثَٛز ايع ح جتٛش غسلاد.6/64ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق57
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ارتالؾ١و ٚاقطسا  اثذٛاٍ ايطٝاض١ٝ ر ايبالدو أد٣ ذيو طُٛك بعل ايكاد٠و 

 اإلق١ًُٝٝ ب  ايطهإ.ٚعٛ ايسٚك 

ٚنوووإ إقًوووِٝ اساضوووإ ميثوووٌ ايعٓؿوووس١ٜ ايؿازضووو١ٝو ٜٚالذووو  إٔ ايدٚيووو١   

قو ٚقود  59ايطاٖس٠و ٖٚٞ أٍٚ دٚي١ ؾازض١ٝ اختر  َٔ إقًِٝ اساضإ ٚطٓاد  وا) 

ٖوووو ٚأقوواف إيٝوو٘ 205أضطووٗا طوواٖس بوؤ اذتطوو  ذٝووث ٚحٙ املساَووٕٛ لًٝٗووا ضوو١ٓ  

اثؾػووو  بٛحٜتٗووواو نُوووا إٔ  ألُووواٍ املػوووسم نًوووٗاو ؾهاؾووو ٙ جبٗوووٛدٙ ر ذوووس  

اساضإ ناْت َصلصل١ اثَٔو ؾهاْوت ماجو١ يكا٥ود قوٟٛو ٚيوٝظ أؾكوٌ َؤ        

 ق.60اساضإ طاٖس بٔ اذتط )

ٚر ذيووو ايٛقووت   ٜهوؤ ْؿووٛذ اثتووساى بووازشاد لٓوود تووٛيٞ طوواٖس بوؤ اذتطوو      

إَاز٠ اساضإو ٚيهٔ املرٗس احضتكاليٞ  ورٙ ايدًٜٚو١ ايؿازضو١ٝ شاد َوس تصاٜود      

اثتساىو ٚضاز طاٖس بٔ اذتط  ل٢ً اط َع و ؾهاْت اساضإ َطتكساد ْؿٛذ 

يٓؿٛذ ايطاٖسٜ  َٓؿوسدٜٔ ب َسٖوا ر ظوٌ ايطالو١ ايتاَو١ يًخًٝؿو١ ر بػودادو        

ٚصتوود٠ ارتالؾوو١ إذا اذتاجووت إيووِٝٗو ٚدز٤ اثاطوواز لٓٗوواو ٚقوود بوود  َوؤ طوواٖس 

يًُ َٕٛ ؾوٛم   َٓر أٍٚ اثَس ٍَٝٛ ضتٛ احضتكالٍو ذٝث اطب َٜٛاد و ٚ  ٜدع

قو ٜٚرنس املسزإٛ إٔ زغب١ طاٖس ر احضتكالٍ ناْت ضبباد ر َٛتو٘و  61املٓا)

ؾٝرنس إٔ امل َٕٛ لٓدَا ٚحٙ اساضإ أطًل َع٘ ااداد َؤ اداَو٘و ٚلٗود إيٝو٘     

إٔ زأٟ ارتادّ غ٦ٝاد ٜسبٝ٘ إٔ ٜطُ٘و ٚدؾس إيٝ٘ مسادو ؾًُا اطب طاٖس ٚ  ٜودع  

َٝتوواد ر ؾساغوو٘و ٚملووا بًووؼ املوو َٕٛ َٛتوو٘ قوواٍ:  يًُوو َٕٛ مسوو٘ ارتووادّو ذٝووث ٚجوود  

 ق.62"اذتُد   ايرٟ قدَ٘ ٚأاسْا")

ل٢ً َا نإ ٚيٞ أباٙ ادتصٜس٠ ٚايػاّ ْٝاب١و ؾاضتخًـ لًو٢ اساضوإ أاواٙ    

 ق.63طًر١ بٔ طاٖس)

ق نؿا٤تو٘ ٚجدازتو٘ ؾُٝوا أٚنوٌ إيٝو٘ املو َٕٛ       64ٚقد أثبت لبدا  بٔ طاٖس)

ْؿووس بوؤ غووبث ايعكًٝووٞ ذتوو٢ طًووب    َوؤ ألُوواٍ نُووا ضووبل ذنووسٙو ؾكوود از     

قو نُا زنب إىل َؿس ٚاضتعادٖا بعد ذسٚ  طًٜٛو١و ؾوٛحٙ املو َٕٛ    65اثَإ)

قو نُووا تؿوود٣ اذتسنوو١ املاشٜوواز بوؤ قووازٕو ٚنووإ ايؿكووٌ ر إ وواد  66لًٝٗووا)

 ق.67ثٛزت٘و ٚايككا٤ لًٝ٘)

ٚقد لوسف املو َٕٛ إاوالف ٚؾودم لبودا  بؤ طواٖس يدٚيتو٘ لٓودَا نوإ           

ؾكووود ذوووس  أاوووٛٙ املووو َٕٛ لًوووٞ ابووؤ طووواٖس بووؤ ميٝوووٌ إىل      َكُٝووواد ر َؿوووسو
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ايعًووٜٛ و ٚنوورا أبووٛٙ َوؤ قبًوو٘و ؾًووِ ٜؿوودم املوو َٕٛ ذيوووو ٚأزضووٌ يوو٘ زجووالد           

يٝختوووا ابووؤ طووواٖسو ؾتٛجووو٘ ايسجوووٌ إىل َؿوووسر ٦ٖٝووو١ ايٓطووواىو ٚداوووٌ لًووو٢ 

لبدا  ٚدلاٙو ٚزغبو١ ر احضوتحاب١ يو٘و نُوا أاواٙ املو َٕٛو ٚيهؤ ابؤ طواٖس          

ٚغووهسٙ يًخًٝؿوو١و ٚأْوو٘ أْعووِ لًٝوو٘  ووا  ر املػووسم ٚر املػووس و     أظٗووس ٚح٤ٙ 

ٚأذطوؤ إيٝوو٘ ٚ  ٜػوودز بوو٘ ٜٚٓهووس َعسٚؾوو٘و ٚطًووب َوؤ ايسجووٌ ايسذٝووٌ لوؤ           

ايبالدوٚلٓوودَا جووا٤ ارتووا إىل املوو َٕٛ اضتبػووس  ووا مسووسو ٚت نوود َوؤ إاووالف 

 ق.68لبدا  بٔ طاٖس)

  ٚنووووإ يعبوووودا  بوووؤ طوووواٖس دٚز نووووبري ر نػووووـ طُٛذووووا  اثؾػوووو    

يالضتكالٍ لٓدَا ازضوٌ اثَوٛاٍ إىل أغسٚضو١ٓو ؾو اا لبودا  املعتؿوِ بٓٛاٜوا        

 اثؾػ و ؾٛقعت ايٛذػ١ بُٝٓٗاو نُا ضريد ر اسد اثؾػ .

ٖو غهالد َؤ أغوهاٍ ايؿوساع بو      251ٚغهٌ ايؿساع ب  املطتع  ٚاملعتص ض١ٓ 

ختواذٍ لؤ   ايؿسع ٚاثتساىو ٚ ثٌ ايؿسع ستُد بٔ لبدا  بٔ طاٖس ايرٟ 

 ْؿس٠ املطتع  نُا َس بٓا.

ٚأؾبرت اساضوإ إزثواد يًطواٖسٜ و ؾبعود ٚؾوا٠ لبودا  بؤ طواٖس اضوتعٌُ          

 ق.69ايٛاثل ل٢ً ألُاي٘ ابٓ٘ طاٖس)

ٚنوووإ ستُووود بووؤ طووواٖس بووؤ لبووودا  بووؤ طووواٖس آاوووس ايطووواٖسٜ  ذهُووواد     

ق ذٝوووث اضتطوووًِ بٓوووٛ طووواٖس يًؿوووؿازٜ  لٓووودَا قؿووودٚا      259-248 ساضوووإ )

 ق.70و ؾاْتٗت دٚيتِٗ)ْٝطابٛز

 ظوور الصفاريني: -ب
ٚتٓطووب إىل ٜعكووٛ  بوؤ ايًٝووث ايؿووؿازو ٚنووإ ٜعُووٌ ٚأاووٛٙ لُووٛز ايؿووؿاز    

بطحٝتإو ٚنإ ٖٓاى زجٌ َٔ أٌٖ ضحطتإ ٜرٗوس ايتطوٛع بكتواٍ ارتوٛازدو     

ٜكوواٍ يوو٘ ؾووا  املطووٛلٞو ؾؿوورب٘ ٜعكووٛ  ٚقاتووٌ َعوو٘و ؾررووٞ لٓوودٙو ؾحعًوو٘    

ؾوا  ٚقواّ َكاَو٘ آاوس امسو٘ دزٖوِو ؾؿواز        ؾا  َكاّ ارتًٝؿ١ لٓ٘و ثِ ًٖو 

ٜعكووٛ  َووس دزٖووِ نُووا نووإ َووس ؾووا  قبًوو٘و ثووِ ظؿووس بوو٘ ؾوواذب اساضووإ     

ٚضووحٓ٘و ٚلرووِ أَووس ٜعكووٛ و ٚؾوواز َتووٛيٞ َووس املتطٛلوو١و ٚأظٗووس غووحال١و          

ؾ طالوو٘ أؾووراب٘و ٚاغووتد  غووٛنت٘ ؾػًووب لًوو٢ ضحطووتإو ٚأظٗووس ايتُطووو       

     ٍ و ٚقوبط ايطوسم ٚذؿرٗواو    بطال١ ارتًٝؿ١و ٚناتبو٘ ٚأظٗوس أْو٘ أَوسٙ بايكتوا

ؾهثس أتبالو٘و ثوِ ضواز َؤ ضحطوتا إىل ٖوسا٠ َؤ اساضوإ ٖورٙ ايطو١ٓ يًُٝهٗواو            

ٚنإ أَري اساضإ ستُد بٔ طاٖس بٔ لبدا  بؤ طواٖسو ٚلاًَو٘ لًو٢ ٖوسا٠      

ستُد بٔ أٚع اثْبازٟو ؾخوسد َٓٗوا  ازبو١ ٜعكوٛ  ر تعب٦و١ ٚبو ع غودٜدو        

ٚعو ًَٚووو ٜعكووٛ  ٖووسا٠ ٚيٛغووٓخو ؾعرووِ  ٚاقتووتال قتوواحد غوودٜداد و ؾوواْٗصّ ابوؤ أ 

 ق.71أَسٙ ذ٦ٓٝرو ٖٚاب٘ أَري اساضإ ٚغريٙ َٔ أؾرا  اثطساف)
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ٖو اضتٛىل ٜعكٛ  بٔ ايًٝث ايؿؿاز لًو٢ نساَوإو ٚقوُٗا إىل    255ٚر ض١ٓ 

قو ثِ ضاز إىل إقًِٝ ؾازع ًَٚه٘و ٚداز  ذسٚ  غدٜد٠ بٝٓ٘ ٚب  72ضحطتإ)

قو ؾهتب إيٝ٘ املٛؾل بٛح١ٜ بًوخ  73غرياش )لًٞ بٔ اذتط و ثِ اهٔ َٔ داٍٛ 

ٚطخازضتإ ٚضحطتإ ٚايطٓدو ؾكبٌ ذيوو ٚلواد ٚضواز إىل بًوخ ٚطخازضوتإو      

ؾًُا ٚؾٌ بًخاد إىل نابٌ ٚاضتٛىل لًٝٗاو ثِ زجوس إىل ضحطوتإو ثوِ لواد إىل     

ٖووسا٠و ٚذاؾووس َدٜٓوو١ نووسٚري ذتوو٢ أاوورٖاو ثووِ ضوواز إىل بٛغووٓخ ٚقووبل لًوو٢    

و ؾ زضٌ إيٝ٘ ستُد بٔ طواٖس بؤ لبودا  ٜطو ي٘     اذتط  بٔ طاٖس بٔ اذتط 

 ق.74إطالق٘ ؾًِ ٜؿعٌ)

ٚقد قعـ ستُد بٔ طاٖسو ٚاْتكل لًٝ٘ نثري َٔ اثلُاٍو ؾًوِ ٜبول ر   

قو ذٝوووث قؿووود اذتطووؤ بووؤ شٜووود ايعًوووٟٛ ؾووواذب     75ٜووودٙ إح بعووول اساضوووإ) 

طاضووتإ جسجووإو ٚاضووتٛىل لًٝٗوواو ٚملووا بًووؼ ستُوود بوؤ طوواٖس ذيووو لووصّ لًوو٢  

حٗوووص ايعطوووانسو ٚضوووريٖا إىل جسجوووإ ذتؿرٗووواو ٚقووود اهووؤ   قؿووود جسجووواو ؾ

 ق.76اذتطٔ َٔ ايرؿس بٗا ًَٚهٗا ٚقتٌ ايعطانس)

ٚقد حتكل ٜعكٛ  َٔ قعـ ابٔ طاٖسو ٚإْ٘ يؤ ٜكودز لًو٢ دؾعو٘و ضواز إىل      

ْٝطووابٛزو ٚلٓوودَا ٚؾووٌ إيٝٗووا ٚبووخ ستُوود بوؤ طوواٖس لًوو٢ تؿسٜطوو٘ ر لًُوو٘و      

ارتًٝؿ١ ٜرنس تؿسٜط ابؤ طواٖس ر   ٚقبل لًٝ٘ ٚل٢ً أٌٖ بٝت٘و ٚأزضٌ إىل 

لًُ٘و ٚإٔ أٖوٌ اساضوإ ضو يٛٙ ايطوري إيوِٝٗو ؾو ْهس لًٝو٘ ارتًٝؿو١ ذيووو ٚأَوس           

 باحقتؿاز ل٢ً َا أضٓد إيٝ٘و ٚإٔ ح ٜطًو َع٘ َطًو املخايؿ .

َٚٔ االٍ اضتكسا٥ٓا يألذداث ايع ٚانبوت قٝواّ دٚيو١ ايؿوؿازٜٔ ايؿوسعو      

٢ ارتالؾ١و ٚاضتبدادِٖ باملًو ٚايطوًطإ  ْطتطٝس ايكٍٛ إٕ ١ُٖٓٝ اثتساى لً

ر ايعسامو غحس ٜعكٛ  بٔ ايًٝث ايؿوؿاز لًو٢ احضوتكالٍ ٚايصذوـ ضتوٛ دٜواز       

ارتالؾ١ ذاتٗاو يٝركل يٓؿط٘ ٚقَٛ٘ ًَهاد َٚػسٚلاد ضٝاضوٝاد َٓاٖكواد يألتوساىو    

 ٚإٕ محٌ غعازا  د١ٜٝٓ َٚطايب إؾالذ١ٝ نُا ر قٛي٘: 

 َٚا أْا َٔ ًَو ايعوووووووسام ب ٜظ     زعاساضإ أذٜٛٗا ٚألُووووواٍ ؾا

 ٚزثت ؾؿاز  نايسضّٛ ايدٚازع     إذا َا أَٛز ايدٜٔ قالت ٚأمحًت

 ق.77)ٚؾاذب زاٜا  ا د٣ غري ذازع     اسجت بعٕٛ ا  ميٓاد ْٚؿووووووس٠

ٚقد قبل ٜعكٛ  ل٢ً ستُد بٔ طاٖس ٚقٝدٙو ٚلٓؿ٘ ل٢ً إُٖايو٘و ٚمحًو٘   

تٛىل لًوو٢ اساضووإو ٚناْووت ٚحٜوو١ ستُوود بوؤ      ٚأًٖبٝتوو٘ إىل ضحطووتإو ٚاضوو  

 ق.78ض١ٓ) 11طاٖس 
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مجس املعتُد ذواد اساضوإ ٚايوسٟ ٚطاضوتإ ٚجسجوإو ٚقوسأ        261ٚر ض١ٓ 

لًِٝٗ نتاباد بًعٔ ٜعكٛ  ٚتكبٝح ألُاي٘و ؾًِ حتحب قداض١ ارتالؾو١ أطُواع   

ٜعكووٛ و ؾٗوودد بووايصذـ إىل بػووداد يريغووِ ارتًٝؿوو١ لًوو٢ احضووتحاب١ ملطايبوو٘و        

ارتًٝؿ١ نازٖاد إٔ ٜٛيٝ٘ اساضإ ٚؾازعو ٚأقاف إيٝٗا غسط١ بػداد ٚاقطس 

ٚضوواَسا٤و ٚإٔ ٜووٛيٞ نسَووإ ٚضحطووتإو ؾه ْوو٘ ٚزث ْؿووٛذ بووا طوواٖس ذتوو٢ ر  

 ق.79ٚح١ٜ غسط١ بػداد)

 دولة بين سامان: -جـ
ٜٓطووبٕٛ إىل ايؿووسعو ٖووِ َوؤ اساضووإو ٚقوود نووإ ثضوود بوؤ ضوواَإ أزبعوو١    

   ٚ قو ٚملوا ٚيوٞ املو َٕٛ اساضوإ قوسبِٗ      80إيٝواع) أبٓا٤و ِٖٚ : ْوٛك ٚأمحود ٚعتٝو٢ 

ٚزؾس َوِٓٗو ٚزلو٢ ذول ضوًؿِٗو ٚملوا زجوس إىل ايعوسام اضوتخًـ لًو٢ اساضوإ           

مسسقٓوودو ٚأمحوود بوؤ أضوود   204غطووإ بوؤ لبووادو ؾووٛىل غطووإ ْووٛك بوؤ أضوود ضوو١ٓ   

ؾسغا١ْو ٚعت٢ٝ بٔ أضد ايػاؽ ٚأغسٚضو١ٓو ٚإيٝواع بؤ أضود ٖوسا٠و ؾًُوا ٚيوٞ        

ٚحٖووِ ٖوورٙ اثلُوواٍو ثووِ تووٛر ْووٛك بوؤ أضوود ٚأقووس  طوواٖس بوؤ اذتطوو  اساضووإ 

طاٖس بٔ لبدا  أاٜٛ٘ ل٢ً لًُ٘ عت٢ٝ ٚأمحدو ٚنإ أمحد أذطوِٓٗ ضوري٠و   

 ق.81ٚنإ لؿٝـ املطعِو َسقٞ ايطري٠و ح ٜ ار ايسغ٠ٛ)

ؾًُوا تووٛر اضوتخًـ ابٓوو٘ ْؿوساد لًوو٢ ألُايو٘ بطووُسقٓد َٚوا إيٝٗوواو ٚأقوواّ إىل      

 ق.82يؿؿاز)اْكسا  دٚي١ با طاٖس ل٢ً ٜد ا

ٖو اضتبدبٓٛ ضواَإ  وا ٚزا٤ ايٓٗوسو ر ذطؤ اضوتبد ايؿوؿازٜٕٛ       260ٚر ض١ٓ 

قو ٚقود  83ل٢ً ضحطتإ ٚنسَإ ٚاساضإ َٔ ٜد لُاٍ ارتًٝؿو١ بوا طواٖس)   

طًب لُسٚ بٔ ايًٝث َؤ ارتًٝؿو١ املعتكود ٚحٜو١ َوا ٚزا٤ ايٓٗوسو ؾوٛحٙ لًٝٗواو         

بوؤ أمحوود و ٚقوود لووا   ٚضوواز لُووسٚ بووادتٝٛؽ َوؤ ْٝطووابٛز  ازبوو١ إمسالٝووٌ     

إمسالٝووٌ ْٗووس جٝحووٕٛ ٚداز  بُٝٓٗووا ذووسٚ و ٚاهوؤ إمسالٝووٌ َوؤ ٖصميوو١        

ٖوووو قوود بعووث املعتكوود إىل إمسالٝووٌ 288جٝووٛؽ بوؤ ايًٝووثو ٚأاوور أضوورياد ٚذووبظ 

قو ٚؾوواز  يوو٘ دٚيوو١ لرُٝوو١ أٚزثٗووا أٖووٌ بٝتوو٘و ٚاضووتُس     84بٛحٜوو١ اساضووإ)

ضووبهته  ٚإًٜووو ارتووإ  قو ثووِ اْتٗووت لًوو٢ ٜوود ستُووٛد بوؤ   85ضوو١ٓ)170دٚيووتِٗ 

 ق.86ٖو)389ايرتنٞ ض١ٓ 

                                                           
. ٚقد قدّ ٜعكٛ  بٔ ايًٝث ر جراؾٌو ؾداٌ ٚاضط قٗسادو ؾخسد ارتًٝؿ١ املعتُد 66ذطٔ أمحد ستُٛد: اإلضالّ ٚاذتكاز٠ ايعسب١ٝو  ق79

ايػًب١ ل٢ً  بٓؿط٘ َٔ ضاَسا٤ يكتاي٘و ؾتٛضط ب  بػدادو ؾاْتد  ي٘ أبا أمحد املٛؾل ر جٝؼ لرِٝو ٚاقتتال قتاحد لرُٝادو ٚناْت

 ٜعكٛ .

 .11/35; ابٔ نثري: ايبدا١ٜو  2/30ايرٖيب: ايعاو  

 .3/389ابٔ اًدٕٚ: تازٜخ ايطاٟو  ق80

 .6/235ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق81

 .3/389ابٔ اًدٕٚ: تازٜخ ابٔ اًدٕٚو  ق82

 .3/425ابٔ اًدٕٚ: تازٜخ ابٔ اًدٕٚو  ق83

 .3/429ابٔ اًدٕٚ: تازٜخ ابٔ اًدٕٚو  ق84

 .310ارتكسٟ بو: تازٜخ اثَِو  ق85

 .8/5ابٔ اثثري: ايهاٌَو  ق86
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أاتِ ٖرا ايبرث برنس بعل ايٓتوا٥خ املُٗو١ ٚميهؤ إمجا وا ر ايتوايٞ: إٕ      

َٓوواٚأ٠ ْؿووٛذ اثتووساى َوؤ قبووٌ ايؿووسع ر اساضووإ ٚاملكاطعووا  اإلٜساْٝوو١ ايووع    

ناْت ايطٓد اثضواع يًخالؾو١ ايعباضو١ٝو نورا ؾوسع ايعوسامو أد٣ إىل ابتعواد        

ايؿسع لؤ ايوٛح٤ يًخالؾو١ ايعباضو١ٝو باضوتثٓا٤ ايطواٖسٜ  ر       جص٤ نبري َٔ 

أثٓا٤ ذهُِٗ رتساضإو ٚتٛىل بعل أؾساد أضستِٗ يػسط١ بػدادو َثٌ إضرام 

 ق.87بٔ إبساِٖٝ ايطاٖسٟو ٚستُد بٔ لبدا  بٔ طاٖس)

ٚأد٣ تصاٜوود ايٓؿووٛذ ايرتنووٞو ٚاملٓوواٚأ٠ يوو٘ إىل ازتبووام ايكوواد٠ ايؿووسعو ٚؾ٦وو١    

ِٖ ر اساضوإ َٚوا ذٛ واو ٚصتوِ َؤ ذيوو ظٗوٛز اإلَوازا          اثغساف جبُواٖري 

ايؿازضوو١ٝو نايطاٖسٜوو١ ٚايؿووؿاز١ٜو ثووِ ايطوواَا١ْٝو ٚقوود لًُووت بعوول ٖوورٙ       

 ق.88اإلَازا  ل٢ً تػحٝس ايًػ١ ايؿازض١ٝ ٚآدابٗا)

نُا ظٗس  ذسنا  َتطسؾ١ ببٛالث ق١َٝٛ ٚزتٛض١ٝ تٓبت ايؿداّ َس 

  نارتس١َٝو ٚذسن١ املاشٜوازو  ارتالؾ١و َٚعتكد اث١َ ٚدٜٓٗاو ٖرٙ اذتسنا

بًػوووت ذز٠ٚ ْػووواطٗا َوووس بداٜووو١ لؿوووس ْؿوووٛذ اثتوووساىو نُوووا تبوووس ذيوووو حذكووواد  

ذسنا  أاس٣و أضِٗ ايعٓؿس ايؿازضٞ ر بٓا٥ٗا ٚتهٜٛٓٗواو نرسنو١ ايوصْخو    

 ايكساَط١.

املٓاٚأ٠   تهٔ ببٛالث لٓؿوس١ٜ أٚ ثكاؾٝو١و ؾٗورٙ االُٛلوا  ايطوها١ْٝ َؤ       

ملػووسٚل١و ٚذكٛقٗووا نحووص٤ َوؤ زلٝوو١ ايدٚيوو١      لووس  ٚؾووسع  ووا َؿوواذتٗا ا   

اإلضال١َٝو ٚاذتؿاظ ل٢ً تًوو املؿوا  ٚاذتكوٛمو ٚحتكٝول اثَؤ ٚايعودٍ  واو        

ٖٛ َٔ ٚاجبا  ايدٚي١ اإلضال١َٝو يهؤ تًوو املؿوا  ٚاذتكوٛم ٚحتكٝول اثَؤ       

ٚاجبووا  قوود أًُٖووتو ٚلطًووت أثٓووا٤ حتهووِ اثتووساى ر دٚيوو١ بووا ايعبوواعو ذٝووث  

 ٝ اضوو١ٝو ٚأداز اثتووساى ايدٚيوو١ بطسٜكوو١ ؾٛقوو١ٜٛو  ووا ٚيوود     ؾطوود  اذتٝووا٠ ايط

 املٓاٚأ٠ املعازق١ يًخالؾ١ املست١ٓٗ يد٣ مجال١ اثتساى آْراى.

 املصادر واملراجع: 
 أواًل : املصادر 
ٖووق : ايهاَوٌ ر ايتوازٜخ )بوريٚ :     630ابٔ اثثري: أبٛ اذتطٔ لًٞ بٔ أبٞ ايهسّ ستُد ايػوٝباْٞ )    -

 ٖوق.1415و 2مداز ايهتب ايع١ًُٝو 

ٖووق توازٜخ ابؤ اًودٕٚ )بوريٚ :      808ابٔ اًدٕٚ: لبدايسمحٔ بٔ ستُد بٔ اًدٕٚ اذتكسَٞ )   -

 ّق.1984و 5داز ايكًِو م

ٖوووق ضووري ألووالّ ايٓووبال٤و حتكٝوول: غووعٝب    748ايوورٖيب : أبووٛ لبوودا  ستُوود بوؤ أمحوود بوؤ لثُووإ )     -

 ٖوق.1413و 9اثزْاؤٚم )بريٚ : َسضط١ ايسضاي١و م

 ّق1984و 2َٔ غري حتكٝل ؾالك ايدٜٔ املٓحد )ايهٜٛت: َطبع١ ذه١َٝٛ ايهٜٛتو م ايعا ر اا -

ٖووق توازٜخ اثَوِ ٚاملًوٛى )بوريٚ : داز ايهتوب ايعًُٝو١و        130ايطاٟ: أبٛ جعؿس ستُد بٔ جسٜوس )    -

 ّق.2005و 3م

 ٖوق ؾتح ايبازٟ بػسك ؾرٝح ايبخازٟ )بريٚ : داز ايؿهسق.852ايعطكالْٞ: أمحد بٔ لًٞ بٔ )   -

                                                           
87

 .167و 166اْرس: ثسٜا لسؾ١: ارتساضإْٝٛ ٚدٚزِٖ ايطٝاضٞ ر ايعؿس ايعباضٞ اثٍٚو  ق

88

 .94و 85باض١ٝ املت اس٠و لبدايعصٜص ايدٚزٟ: دزاضا  ر ايعؿٛز ايع ق
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ٖوق ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ )بريٚ : َهتبو١ املعوازفو د. مو   774ابٔ نثري : امسالٌٝ بٔ لُس ايكسغٞ )   -

 د. ق.

 ّق.1966ٖوق : َسٚد ايرٖب َٚعادٕ ادتٖٛس )346املطعٛدٟ : أبٛ اذتطٔ لًٞ بٔ اذتط  )   -

َا ٜعتوا   ٖوق: َسآ٠ ادتٓا  ٚلا٠ ايٝكرإ ر َعسؾ768١ايٝاؾعٞ: أبٛ ستُد لبدا  بٔ أضعد )   -

 ٖوق.1313و 2َٔ ذٛادث ايصَإ )ايكاٖس٠: داز ايهتب اإلضالَٞو م

 ٖوق : تازٜخ ايٝعكٛبٞ )بريٚ : داز ؾادزو د.مو د. ق.292ايٝعكٛبٞ : أمحد بٔ أبٞ ٜعكٛ  ) -

ٖووق َعحوِ ايبًودإ )بوريٚ : داز ايؿهوسو د.مو      626ٜاقٛ  اذتُٟٛ: أبٛ لبدا  ٜاقٛ  بٔ لبودا  )    -

 د. ق.

  :املراجع احلديجةثانيًا 

إبساِٖٝ ضًُإ ايهسٟٚ: طبكوا  زتتُوس بػوداد ر ايعؿوس ايعباضوٞ اثٍٚ )اإلضوهٓدز١ٜو َسضطو١         -

 ّق.1989و 2غبا  ادتاَع١و م

ذطٔ أمحد ستُٛد; أمحد إبوساِٖٝ ايػوسٜـ: ايعوا  اإلضوالَٞ ر ايعؿوس ايعباضوٞ )داز ايؿهوسو د.         -

 مو د. ق.

باض١ٝ املتو اس٠ )ضوٛزٜا: َطبعو١ جاَعو١ املٛؾوٌو د.مو      لبدايعصٜص ايدٚزٟ: دزاضا  ر ايعؿٛز ايع -

 د. ق.

و 2َهتبو١ املثٓو٢و م   -ؾازٚم لُوس ؾوٛشٟ: ارتالؾو١ ايعباضو١ٝ ر لؿوس ايؿٛقو٢ ايعطوهس١ٜ )بػوداد         -

 ّق.1977

ؾُٗووٞ ضووعد : ايعاَوو١ ر بػووداد ر ايكووسْ  ايثايووث ٚايسابووس يًووٗحس٠ )بووريٚ : داز املٓتخووب ايعسبووٞو    -

 ّق.1993و 1م

 ٖو.1409قو 2ايصٖساْٞ: ايعحص املايٞ ر ايدٚي١ ايعباض١ٝ زت١ً ادتاَع١ أّ ايكس٣و ايعدد )قٝـ ا   -

ستُوود ارتكووسٟ بووو: تووازٜخ اثَووِ اإلضووال١َٝ ٚايدٚيوو١ ايعباضوو١ٝ )د.ّو داز ايؿهووس ايعسبووٞو د.مو     -

 د. ق.

                                         



 

 

   

 


