1920

مجلت آداب البصرة /العدد 09

التذوين التارخيي يف الكتابات الكنسية/امللكة هاوية العربية أمنورجا
دراسة تارخيية حتليلية ق2م-ق8م

املذرس الذكتور

رائذ رحين خضري

كلية االهام الكاظن (ع)
امللخص-:
ُ
حّذ دساظت اخباس جاسٍخ الّشب قبل الاظالم باِخماد اإلافادس النيعُت مً
الذساظاث اإلاهمت ،لنون َزٍ اإلافادس الظُما الام منها ظلىذ الالواء ِلى
ظواهب مؽشقت مً جلو الحقبت بحنم الّالقاث اإلاخخلفت التي ماهذ قاثمت
اهزاك ،الظُما الّالقاث العُاظُت والذًيُت ،لزلو ظاء َزا البحض لذساظت
ملنت ِشبُت اهذزشث ؤخباسَا بؽهل ًذِو للذَؽت مً ماسخي اإلاعلمحن ،بِىما
جىاولتها اقالم ماسخي النىِعت ولو بؽهل مقخمب ،لننها جمشل جنملت لعلعلت
حلقاث جاسٍخ الّشب قبل الاظالم اإلافقود.
حّشك البحض لذساظت اإلالنت ماوٍت الّشبُت في مفادس الخاسٍخ النيس ي الام التي
جىاولتها للمذة مً القشن الشاوي اإلاُالدي الى غاًت القشن الشامً اإلاُالدي وبالخحذًذ
اقالم مل مً (ؤمُاهوط ماسلُللُىوط  ،سوفُىوط ،ظقشاه ،ظوصمحن،
جُودوسٍخوط النوسش ي ،زُادوسط القاست ،زُوفاوغ اإلاّترف ،ماس مُخاثُل
العشٍاوي النبحر) ،حُض ُِ ِشلذ سواًابهم بؽهل مامل مدعلعل مذِوم باإلافادس
واإلاشاظْ والذساظاث الازاسٍت اإلابيُت ِلى اِخماد القشٍىت النوسهولوظُت الضمىُت مْ
جحلُل البشص ما وسد فيها للوـوى الى حقاثق وعبُت جثري البحض بالىخاثج والذالثل
مْ ِشك مشبذ ًِ اإلالنت ماوٍت الّشبُت مً خالى ما وسد في اإلافادس اِالٍ.
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Historical Record in Ecclesiastic Writing :The Queen Mawiya
of Arabia as a Sample , an Analytic Historical Study , 2nd
Century-8th Century AD.

Instructor Dr. Raed Rahim Khuder
College.Imam Al-Kadhum

Abstract:
The study of the history of Arabs before Islam using the
Church resources is considered an important study because
these resources especially the primary ones shed light on the
bright sides of this era due to the various relations that existed at
that time especially the religious and political ones. Accordingly,
this paper is intended to study an Arab queen whose history
surprisingly was not brought to light by Muslim historians, but
Church historians did deal with it though briefly. However it
represents a supplement of a series of episodes of missing Arab
history before Islam.
The paper considers Queen Mawiya of Arabia in the primary
resources of Church history from the 2nd century A.D. to the 8th
history A.D, especially the pens of Markillionyoos, Rofinoos,
Socrates, Sozmin, Tudorius, Al-Korchi, Thudorus the reader,
Thufans the confessor, Mar Michael the great Syriac. Their
narrations were presented completely and chronologically
supported by the resources, references, and archeological studies
which are based on adopting the temporal chronological
presumption and analyzing the most prominent information in
them to arrive at relative facts enriching the research with
results and indications in addition to a confirmed review about
the Queen Mawiya of Arabia via what is mentioned in the
resources above.
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املقذهة-:

اهماااصث الحقباات الخاسٍخُاات فااي ظااوسٍا القذًماات بااحن (022 -052م) بااللااىشاب مااً هاحُاات
الع ا ااُىشة العُاظ ا ااُت ،حُ ا ااض ه ا ااذ ان ال ا ا اِمت( ،)1ال ا اازًً م ا اااهوا ٌع ا اانىون ف ا ااي اإلاول ا ااْ
اإلاّشوف آلان باظم (ؼشق الاسدن) قذ بعىوا ظاُىشبهم ِلاى جلاو اإلاىىقات بّاذ هاضوحهم ماً
ن
ن
بااالد الااُمً(ِ ،)0لااى ازااش ارهُاااس ظاذ مااإسب الاازي ال ًمنااً اِخباااسٍ حااذزا واحااذا الها ظاابق وان
ن
جفذُ ُوسمم مشاسا(.)3
ن
مااان ال ا اِمت ِماااال لقُاـااشة الااشوم فااي بااالد الؽااام( ،)0وماااهوا ٌعااُىشون ِلااى اإلاىىقاات،
ُ
وـ ااادف ف ااي جل ااو اإلا ااذة وـ ااوى م موِ اات م ااً القباث اال الاصدً اات( )5ال ااى بالدَ اام ُِشف ااذ باظ اام

ن
الغعاظىت(ِ ،)6لى ؼهل م امُْ بذوٍت جبحض ِاً ماووً اظاخقشاس لهاا ،فاظاخووىذ اوال فاي
مؽاااسف ب ااالد الؽ ااام ال ىوبُ اات واإلاخاخم اات لؽااماى الا اااص وهضل ااوا ب ااواس ال ا اِمت ال اازًً
ماه ااذ له اام الع ااُادة ف ااي بادً اات الؽ ااام ،مخمخّ ااحن بّالق اااث ممح ا ة م ااْ الذول اات الشوماهُ اات الت ااي
ماه ااذ جف ااشك ظ ااىوبها ِل ااى ب ااالد الؽ ااام ،وٍ ااش اح ااذ الب اااحشحن ان اظ ااخقشاس الغعاظ ااىت ف ااي
مىىق اات ال ا ا اِمت م ااان ف ااي رهاً اات الق ااشن الشال ااض اإلا ااُالدي( ،)7وم ااان ال ا ا اِمت ًفشل ااون
ن
الاجااوة ِلاى القباثال التاي جناون جحاذ ظاُىشبهم حُاض ًإخازون دًىااسا ماً مال سظال( )8لازلو
فشك صُِم ال

اِمت (صٍاد اللشق بً َبولت)( )9الاجاوة ِلى الغعاظاىت الازًً سفماوا اوى

الاماش ممااا اد الااى اؼاخّاى الحااشب بُاانهم حتاا جمنااً ال ا اِمت ماً الاهخفاااس فااي اوى الامااش،
وارِااً الغعاظاات وظاالموا الاجاااوة الااى ال ا اِمت ،واظااخمش الغعاظااىت ًااادون َاازٍ الاجاااوة
الااى ان ج ااولى قُااادة ة ا ّم (ظاابىت ب ااً اإلاىاازس ب ااً داود)( )12الاازي اسظ اال بىلااب الاج اااوة م ااً
صُِم الغعاظىت آهزاك (سّلبت باً ِماشو)( )11وؼاذد فاي ولاهاا مماا دفاْ صِاُم الغعاظاىت الاى
اظخّماى اإلاشوهت العُاظاُت فاي الخّامال ماْ َازا اإلاوقاا حُاض اؼااس ِلاى صِاُم ال ا اِمت
ان ًإخ ااز الاج اااوة م ااً ؤخُا ا (ظ اازُ ب ااً ِم ااشو)( ،)10وبالفّ اال داس ب ااحن ال ااضُِمحن ها اضاُ اهخ ااا
بمقخاال (ظاابىت بااً اإلاىاازس) صِااُم ال ا اِمت ،وبعااي الغعاظااىت هفااورَم وظااُىشبهم ِلااى
بالد الؽام( ،)13وِلى ازشَا جوظ ال
ن
القماء ِليهم رهاثُا( ،)10وَزٍ ألاحذار ظاءث مخقاسبت مْ جوظْ دولت جذمش( ،)15اباان حنام

اِمت الى موالْ اخش فاي باالد الؽاام حُاض لام ًاخم
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ملنتهااا صهوبُااا(073-067م)( ،)16التااي جمنىااذ مااً وااشد الشومااان مااً بالدَااا ،زاام اظااخولذ ِلااى
مف ااش ،مم ااا ف ااا اإلا اااى للغعاظ ااىت ان ًح اااسبوا ال ا ا اِمت ال اازًً فق ااذوا دِ اام الذول اات
الشوماهُا اات لها اام ،لنا ااً فا ااي ظا ااىت 073م جمنا ااً الشوما ااان ما ااً القما اااء ِلا ااى الذولا اات الخذمشٍا اات
ن
ن
ن
واسظاااُ بااالد الؽااام الااى قبمااتهم ،لناانهم وظااذوا واقّااا ظذًااذا مخمااشال بعااُادة الغعاظااىت فااي
بااالد الؽااام( ،)17وَىااا ًدبااادس الااى الاازًَ ظااااى مهاام مفااادٍل مااا َااو موقااا الذولاات الشوماهُاات
مااً َ اازا الف اشاُ الّشب ااي – الّشبااين لى ااذ ان ال ااواب ًااخلهق ف ااي اوؽااغالها بالف اشاُ م ااْ
ن
الف ااشط م ااً ظه اات ( ،)18فم ااال ِ ااً الم ااّا ال اازي دب ف ااي ظع ااذَا م ااً ظه اات اخ ااش  ،ل اازلو
ابخّ ااذوا ِ ااً ف ااخ ظاه اات ظذً ااذة له اام ممشل اات ب ااالّشب الغع اااهُحن( ،)19وَى ااا ً ااش الباح ااض ان
ظ اابب ِ ااذم ج ااذخل الشوم ااان ٌّ ااود ال ااى ؼ ااّوسَم بق ااوة الغعاظ ااىت ج اااسة ،وال ااى اإلاؽ ااامل الت ااي
ن
ماهاذ حّاااوي منهااا دولااتهم فاي جلااو اإلاااذة جاااسة اخاش  ،فمااال ِااً بحا هم ِاً ؼااشٍو ظذًااذ ًااامً
ن
لهم حذود دولتهم ولو بؽهل ماقذ ،وَزا ما حفل فّال حُاض اجخاز الاشوم ماً الغعاظاىت
ن
حشاظ ااا لح ااذودَم الؽ ااشقُت ًف ااذون ِ اانهم غ اااساث القباث اال الت ااي ماه ااذ حع اانً ِل ااى او اشاف
ن
ن
الامبراووسٍت الشوماهُت ،فمال ًِ رلو ابشامهم اجفاقاا ماْ الغعاظاىت ًق ا ي باماذاد الاشوم
ن
للغعاظااىت بااإسبّحن الااا محاااسب ،مقاباال ِؽااشًٍ الفااا مااً الغعاظااىت للااشوم فااي حاااى َاااظم
الفااشط الااشوم( ،)02وٍااش الباحااض وظااود مبالغاات فااي اِااذاد الغعاظااىت اإلااازلوسًٍ فااي اِااذاد
الشقم اِالٍ الها حقُقات ٌؽاهل قاوة مزَلات وٍاخم ِاً وظاود دولات ٍِما  ،لناً َازٍ الذولات
لم حعخىْ ان جحقق اظاخقشاسَا الازاحي دون دِام ماً الشوماانمم ،وماً َازٍ الىٍاشة اإلااوظضة
لالولاااُ الذاخلُاات فااي ب االد الؽااام ًااش الباحااض ان الاظااواء العُاظااُت ماهااذ مهُ اات لهُمىاات
ِىفااش ظذًااذ ِلااى اإلاعااش العُااا ي الظااُما فااي مااذة الفاشاُ الّشبااي – الّشبااي (ال ا اِمت
ن
والغعاظااىت) وبالخااالي بااشوص لُااان ظذًااذ اجخااز مااً ظىااوب بااالد الؽااام اسلااا لااذوسٍ الخاااسٍ ي
ن
ممشال بال اِمت.
اوالً :الضجاعمة:
جىح ا ااذس قبُل ا اات ال ا ا ا اِمت م ا ااً بُ ا ااوث ظ ا االُ ب ا ااً حل ا ااوان ب ا ااً ِما ا اشان ب ا ااً بلح ا اااف ب ا ااً
ن
قماااِت( ،)01وَاام ملااوك حماواات بااً ِااوف بااً ظااّذ بااً ظاالُ  ،حُااض ماااهوا ملومااا بالؽااام
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قب اال ق ااذوم الغعاظ ااىت( ،)00وماه ااذ حع اانً الؽ ااام قباث اال جى ااو ( ،)03الت ااي َُضم ااذ ام ااام ظ االُ
وجىفشث واـبحوا ملوك الّشب اإلاوظودًً في بالد الؽاام باذِم ماً الشوماان( ،)00وبّاذ ان
ظ ااُىشوا ِل ااى صم ااام الام ااوس ف ااي ب ااالد الؽ ااام واِخىق ااوا الىفا اشاهُت لم ااا ً ااذى ِل ااى رل ااو (دً ااش
داوود) ال اازي ُب ااي م ااً قب اال (داود اللش ااق)( )05ه ااضى اسل ااهم الغعاظ ااىت واظ ااخقشوا ف ااي هاحُ اات
ال ىوب الؽشقي مً دمؽق ِلاى مقشبات ماً الىاشف الؽامالي لىشٍاق الىقال الّاام الازي ماان
ًااشبي آهاازاك بااحن مااإسب فااي ال ىااوب ،ودمؽااق فااي الؽااماى ،ومااا ااي بال مااذة مااً الااضمً حتااا
وؽا ااب الها ااالف با ااحن ال ا ا اِمت والغعاظا ااىت بعا اابب الاجا اااوة اإلافشولا اات ما ااً ال ا ا اِمت،
واهخفااش الغعاظااىت( ،)06وآى ألامااش لهاام لمااا ؤظاالفىا ،وَىااا ه ااذ اهفعااىا امااام ظااااى لااشوسي
اظا ااخفاَمي ِا ااً مفا ااحر ال ا ا اِمت بّا ااذ اره ا اضامهم اما ااام الغعاظا ااىتن لُنا ااون ال ا ااواب ان
ال ا ا اِمت ٌل ااوا مقُم ااحن ف ااي موالا ااْ اخ ااش م ااً ب ااالد الؽا ااام ال ااى صم ااً مخ ااإخش( .)07وٍا ااش
الباحا ااض ان ال ا ا اِمت اهتها ااوا لىٍا ااام ظُاا ا ا ي لنا ااً بقا ااوا لنُا ااان قبلا ااي ،حُا ااض ًا ااشو ؤن
الىابغات الاازبُاوي( )08صاس احااذَم فااي ُبفااش ( )09وان م موِاات ماانهم قاجلااذ خالااذ بااً الولُااذ فااي
ن
دوم اات ال ى ااذى( ،)32جح ااذ قُ ااادة (اب ااً الح ااذسظان) وف ااي (قف اام)( ،)31وبى اااءا ِل ااى رل ااو ً ااش
الباحااض اها مااً اإلامنااً ان ًنااون بقاًااا ال ا اِمت اإلاهااضومحن امااام الغعاظااىت جوظهااوا الااى
ظى ااوب ب ااالد الؽ ااام ،واظع ااوا دول اات ل اام حع ااّفىا اإلا ااواسد الخاسٍخُ اات الاظ ااالمُت بصا ا يء ِنه ااا،
واقخفشث اخباسَا ِلى هخا مبّثرة في مفادس الخاسٍخ النيس ي القذًم.
ثانياً :امللكة ماوية العربية يف مؤلفات التاايي الكسيام مان مستااق الاارا الجاانم ان الاارا
التاسع امليالدي:
لم جشد في اإلافادس الاظالمُت اؼاسة واةحت وـشٍحت ًِ َزٍ اإلالنت ،فهل ما وسد ِنها ال
ن
ٌُّذ ان ًنون اظما فقي ،واوى اؼاسة لها ؤوسدَا حمضة الاـفهاوي حُض ًقوى "ماوٍت
بيذ ِمشو اخذ لّب بً ِمشو الاصدي" ،وَىا ًإحي رلشَا لإم المشئ القِغ بً ِمشو بً
ن
ِذي( ،)30الزي حعلم صمام الحنم ظىت 308 -088م ومان ِامال للفشط( ،)33وهفغ الاؼاسة
جشد ًِ امشئ القِغ واظم ام لننها ِىذ الىبري (ماسٍت)( ،)30وِىذ ابً الازحر (ماوٍت) (.)35
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ن
ن
وم ااً خ ااالى م ااا وشح ا اإلااسخ ااون اإلاع االمون ه ااذ ان َى اااك لغ اضا لبح ارا مف ااادٍ ًنم ااً ب ااإن
ن
ماوٍات مااً ال ا اِمت ،ومااا ؤوسدٍ اإلااسخاون اِااالٍ ًاذوس حااوى فلاو (اللهمُااحن) ،فماال ِااً
الحق ااب الخاسٍخُ اات وظ ااىواث الحن اام الت ااي اوسدبه ااا اإلاف ااادس الاظ ااالمُت الاـ ااُلت جب ااال بذسظ اات
ن
لبح اارة ف ااي رل ااش ِ ااذد ظ ا ي الحن اام ،وَى ااا ألام ااش ً ااضداد حّقُ ااذا الظ ااُما ان النشح اار م ااً الاح ااذار
الخاسٍخُت في ِفش ما قبل الاظالم لم جذون ظىواث وقوِها ،لازلو ظاىوسد َىاا ظاحرة ماوٍات
ومقابل اات م ااا وسد ِنه ااا ف ااي اإلا ااواسد الاظ ااالمُت والنيع ااُت م ااً اظ اال الوـ ااوى ال ااى هخ اااثج اق ااشب
للواقْ مً الاظىوسة.
ً ااشد رل ااش اإلالن اات ماوٍ اات ِى ااذ ِ ااذد مح ااذود م ااً م اااسخي النىِع اات ،و ظ اال جول ااُ الف ااوسة
للقاست ظىوسد ما رلش ِنها حعب الاقذمُت في اإلافادسل
 -1يوفيسااا

 :جحراه ااوط سوفُى ااوط ،م اااس مع ااُمي ول ااذ ف ااي ِ ااام ( 300ؤو 305م) ف ااي مذًى اات

لوهنوسدً ااا الواقّ اات ب ااالقشب م ااً ال ااوٍال ،ول ااذ م ااً اظ ااشة مع ااُحُت ؤر حّ ااشف ال ااى الق ااذٌغ
(ظحروم)( ،)36زم هاى اإلاّمودًت( )37في ظً الشامىت والّؽشًٍ ،بّذَا صاحب ظاُذة سوماهُات
جىّم بالثراء اظمها (مُالهُا) في سحلتها لبالد الؽشق ،وصاس مفش وحّشك فيها لل

ً ِلاى ًاذ

لوقُا اااط الاًشوا ا ا ي( ،)38زا اام وا ااشد ما ااً مفا ااش ،ما ااْ الّلا اام اه ا ا اقا ااام فيها ااا قبا اال ا ا ى ظا ااذ
ظ ا ااىواث ،وبّ ا ااذ ا ا ا ى جخلم ا ااز لع ا اايخحن ِل ا ااى ً ا ااذ م ا ااذًش مذسظ ا اات الاظ ا اانىذسٍت (دً ا ااذًموط
المااشٍش)( )39زاام اهخقاال الااى ظباال الضٍخااون فااي مُالهُااا ظااىت 379م واظااخقش اهااا إلاااذة ( 18ظااىت)
اي حتااا ظااىت (397م) ،وِاااد الااى اًىالُااا فااي بذاًاات سبُااْ ظااىت 397م ،وفااي ظااىت 398م اهخقاال
الى سوما لنى غادسَا ماشة اخاش وِااد اليهاا زام جوظا الاى فلعاىحن حُاض جاوفي فيهاا ،لا ِاذد
مااً الىخاااط النخااابي ؤبااشصٍ جىقُح ا وصٍادج ا لنخاااب الخاااسٍخ النيس ا ي( )02للماااس ًوظااابُوط
القُفا ااشي( ،)01وـا اال فيهما ااا الا ااى ما ااوث( )00الامبراوا ااوس الشوما اااوي (زُودوظا ااُوط الاوى ظا ااىت
395م)(.)03
وسد رلاش ماوٍاات ِىااذٍ بالؽااهل الاحااي " اؼااّلذ ماوٍاات ملناات العاسظاااهُون هاااس حااشب ؼااّواء
بفلع ااىحن وبمىىق اات الشغ ااوس الّشبُ اات خشب ااذ فيه ااا الق ااالُ واإلا ااذن ووع اافذ الق ااش والاسٍ اااف،
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ولقااذ الااّفذ اهاازا القخاااى الااذاثم القااواث الشوماهُاات واَلنااذ النشحاارًً .والااىشث الباااقحن
الى الهشوب"(.)00
وٍبااذو ان الشومااان ِشلااوا الفاالا ِلااى َاازٍ اإلالناات التااي لاام جقباال ب ا الا بدىفُااز مااا ؤسادث
ن
"ً ااشي جىف ااِب موا ا ا اظ ااقا قبُلته ااا اظ ااقفا ِل اايهم"( ،)05وٍب ااذو ان َ اازا الق ااغ (موا ا ا)
سف اان ان ً ااخم جشظ ااُم بواظ ااىت الاسٍوظ ااُحن واخخ اااس ان ٌُّم ااذ ِل ااى ً ااذ الاظ اااقفت ال اازًً ج اام
هفيهم "الاظاقفت الزًً اسظلوا الى اإلاىف "(.)06
ٌعخفاد مً َزٍ الشواًت ِذة ؤموس ابشصَال
ؤ .ان لخابت َزٍ الشواًاث ماهذ بّذ وفاة القذٌغ ازىاظُوط( )07ظىت 373م.
ب .ان َزٍ اإلاذة ؼهذث ِودة الاسٍوظُحن وصٍادة وؽاوهم.
ط .حّخبا اار الشواًا اات موالبا اات لّها ااذ الامبراوا ااوسي الشوما اااوي فا ااالج (378-360م) الا اازي حنا اام
اإلاقاوّاث الؽشقُت لالمبراووسٍت الشوماهُت بإٌّاص مً اخُ ظوفُان(.)08
د .اؼا اااسة سوفُىا ااوط الا ااى ماوٍا اات بإرها ااا ملنا اات (العاسظا ااُيُحن) او (العشظا ااحن) ،حُا ااض ًٍا ااً
البّن ان اإلاشاد با(اظاهِخ ) َم الغعاظىت ،اي ان الهلمت مً ؤـل غعان(.)09
ن
ٌ .بىاااءا ِلااى مااا بحشىاااٍ فااي الولااْ الااذاخلي لاابالد الؽااام بااحن 022 -052م بؽ اهل مخخفااش
منشااا ه ااذ ان وـااوى الغعاظ ااىت وـ اشاِهم مااْ ال ا اِمت م ااان فااي بذاًاات القااشن الش اااوي
ن
اإلااُالدي ،ن دخاوى الغعاظاىت جحاذ حنام الشوماان سظامُا بحعاب ظاذاوى اظاماء اإلالااوك،
او حعب حّبحر الّالمت ظواد ِلي "ظبلت َو اوى مً ًمنً ؤن هىمئن الى وظودٍ ماً ملاوك
الغعاظااىت ماال الاوم ىااان ...غ اضا فلعااىحن حااوالي  522للمااُالد"( ،)52بِىمااا ًااشد ِىااذ آخااش ان
َاازٍ الحملاات بااحن 098 -097م( .)51وِلُ ا ًمنااً ِااذ (ظبلاات والااذ الحاااسر 569 -508م) ؤوى
ملااو ل ا ؼااإن ًاازلش مااً ملااوك اى ظفىاات حُااض اولقااذ ِلُ ا اإلافااادس النالظااُنُت( )50اظاام
ن
(ؤسٍخاا ي) والزي رلشٍ اإلااس العشٍاوي (مالال) بإه ِامال للشوم(.)53
و .ان ما ااذة حنا اام ف ا ااالج لل ها اااث الؽا ااشقُت م ا ااً الامبراووسٍا اات الشوماهُا اات ب ا ااإمش ما ااً اخُ ا ا
ظوفُ ااان( ،)50جواف ااق حن اام اإلال ااو الفاساا ا ي ظ ااابوس الش اااوي ال اازي حن اام م ااً 329م او – 312
379م( .)55و ااي جواف ااق م ااذة حن اام اإلال ااو اللهم ااي ام ااشئ الق ااِغ الاوى 308 -088م( ،)56وفت اارة
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حنم اإلالو اللهمي ِمشو الشاوي بً امشئ القِغ الاوى 377-308م والزي جناون اما (ماوٍات
اخذ سّلبت بً ِمشو) التي حّخبر مً ملوك الغعاظىت( ،)57وبر ما صا َزا الافتاراك اإلاب اي
ِل ااى الدعلع اال الضم ااي جن ااون ماوٍ اات ااي صُِم اات ؤـ االها م ااً الغعاظ ااىت جضوظ ااذ بشظ اال م ااً
ال ا ا اِمت با ااذلُل ان (ال ا ا اِمت والغعاظا ااىت) باالـا اال ما ااً قباثا اال (جىا ااو )( )58الا اازًً
ٌؽااهلون مااي مااً احُاااء الاصد جوظهااوا هحااو الّ اشاق بّااذ ارهُاااس ظااذ مااإسب بقُااادة (مالااو بااً
فه اام ب ااً غ ااىم با ااً دوط ب ااً ِ ااذهان الاصدي ما ااً ب ااي هم ااش ب ااً الاصد) فا ااي ظم ااْ م ااً الاصد الا ااى
الّا اشاق ،وجوظه ااذ قم اااِت ال ااى بهام اات ز اام ال ااى البح ااشًٍ وجح ااالفوا (جىخ ااوا) ف ااي اً ااام ملا ااوك
الىواثا( ،)59وفي باالد الؽاام حنام القمااُِون زام ال ا اِمت زام بىاو ظفىا باً مالاو باً
فهم(.)62

ن
والخماااال لخولااُ الفااوسة ِىااذ القاااست ظيعااخّشك باااقي الشواًاااث النيعااُت التااي رلااشث

ماوٍ اات لُدع ا ا لى ااا سب ااي اظ اضاء اإلاول ااوُ اإلاخى ااازشة للوـ ااوى ال ااى حقُق اات وع اابُت مبيُ اات ِل ااى
الاسقا ااام ِس ا ا ا ان جنؽا ااا اللشا ااام ِا ااً دوس اإلالنا اات ماوٍا اات الّشبُا اات فا ااي الاحا ااذار العُاظا ااُت
والذًيُت اهزاك.
 -2ساراط:
حعااب مااا حؽااحر لخااب اإلاعااُحُحن َااو ماااس للخاااسٍخ النيسا ي ،ولااذ فااي مذًىاات القعااىىىُيُت
ح ااوالي ظ ااىت  379او 382م ،ودسط وحّل اام ِل ااى ً ااذ ؤموهُ ااوط وَُالسٍ ااوط( ،)61ق ا ا مٍّ اام
ن
حُاج في القعىىىُيُت مفخخشا بمواوىخ فيها حُض دسط القاهون وِمل باإلاحامااة لابّن
الوقا ا ااذ ،واظا ا ااخ ابت لفا ا ااذًقت جُا ا ااودوسط لخا ا ااب جنملا ا اات للخا ا اااسٍخ النيس ا ا ا ي الا ا اازي ولا ا ااّ
ًوظ ااابُوط القُف ااشي ،حُ ااض ً اازلش ان دواف ااْ لخابخ ا ماه ااذ بع اابب محبخ ا للخ اااسٍخ الظ ااُما
ن
لالًام والاحاذار التاي ِاـاشَا ،واحتراماا لُوظاابُوط القُفاشي ،حُاض اظاتهل لخابا بؽاش
َذف اإلاخممً مّال ت الخاسٍخ الزي اغفل ًوظابُوط واِادة ؼش ما لام ٌؽاشح ألاخحار،
حُااض ًبااذؤ ِمل ا ب لااوط قعااىىىحن ِلااى الّااشػ ظااىت 326م( ،)60وٍيخ ااي بعااىت 039م بر
ن
ن
جماامً جاسٍخ ا ح ا ُال الحااذار ِ 133امااا جيخ ااي ب لااوط الامبراوااوس زُودظااُوط الف اغحر
ِلااى الّااشػ و ااي هفعااها رهاًاات ِماال ظااوصومحن(ً .)63منااً الحناام ِلااى العاامت الّاماات لّماال
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ظااقشاه مااً اإلاعاااثل الّقذًاات التااي اظخّشلااها فااي لخابا

ها ِاااػ فااي صمااً احعاام بال ااذاى

اإلاشٍااش لاازلو ظاَااذ فااي ج ىااب الّااذاء والنااشٍ الىاااظم ِااً الاخخالفاااث الالَوجُاات آهاازاك(،)60
وِلااى الااشغم مااً ان ِىااوان لخابا الخاااسٍخ النيسا ي الا اها لاام ًحفااش هفعا فقااي بالشواًاااث
ن
الت ااي ظ ااشث ف ااي ج اااسٍخ النىِع اات ،بر اول ااى اَخمام ااا بالخ اااسٍخ الحشب ااي ها ا ً ااش م ااً الم ااشوسي
سواًتهااا لهااي ال جااخخم ارَااان الق اشاء مااً جن اشاس اإلاىاصِاااث اإلاعااخمشة بااحن الاظاااقفت وؼااقاقابهم
لذ بّمهم البّن(.)65
رلا ااش ظا ااقشاه ماوٍا اات الّشبُا اات حُا ااض قا اااى " وما ااا ان غا ااادس الامبراوا ااوس اهىالُا اات حتا ااا زا اااس
ن
العاساظااُون الاازًً ماااهوا قاابال مخحااالفحن مااْ الشومااان ،لااذَم بقُااادة مافُااا ملنااتهم والاازي
مان صوظهاا قاذ جاوفي آهازاك وغاضوا مال اقاالُم الؽاشق فاي رلاو الوقاذ ،ولناً الّىاًات ؤلالهُات
ن
لبحااذ مااً غماااهم ِلااى الىحااو الاازي ظاوـااف حاااال"( " ،)66لقااذ مااان َىاااك مااهق اظاام
ن
موا ا ا ظاساظ ااُ ي باإلاول ااذ ِ اااػ حُ اااة سَباهُ اات ف ااي الق ااحشاء وـ اااس مؽ ااهوسا للغاً اات بخق ااواٍ
ن
واًماه ا وما ضاج ا  ،ولاازلو ماهااذ مافُااا اإلالناات جواقاات الااى ظااُامت َاازا الشاَااب اظااقفا ِلااى
ن
امتهااا ووِااذث بارهاااء الحااشب اهاازا الؽااشه"( " ،)67وبر اِخباارث ال جاارالاث الشومااان ان ظااالما
ن
ن
ماظع ااا ِل ااى مش اال َ اازا الؽ ااشه َ ااو محا ا ة ٍُِم اات ظ ااذا ،وافق ااوا ِل ااى الف ااوس جلبُ اات ولاه ااا،
وبالخااالي قبمااوا ِلااى مواا ا وؤحمااشوٍ مااً القااحشاء الااى الاظاانىذسٍت لهااي مااا ٌعاااَم َىاااك
ن
اظقفا"( " .)68ولنً ِىذ جقذًم لهزا الغشك الى لولُوط الزي مان ًشؤط فاي رلاو الوقاذ
ن
لى اااجغ جل ااو اإلاذًى اات سف اان ان ًُشظ اام بواظ ااىخ محخ ااا اه اازا الن ااالمل به ااي اِخب اار هفس ا ي ف ااي
الحقُقت غحر معخحق لهزٍ الهذمت اإلاقذظات ولناً برا ماهاذ لاشوسٍاث الذولات جخىلاب م اي
ن
رلو فلُنً رلو لِغ بولْ ًذ لولُوط ِلي رها مملاوءة دماا ،وِىذث ااز قااى لولُاوط ان
مااً واظبا ان ًااخّلم مىا مبااادت الذًاهاات ال ؤن ًخفااوٍ اهاازٍ اللغاات الخوبُخُاات .فإظاااب مواا ا
ان معاثل الاًمان لِغ مولْ العااى آلان ولنً مماسظخو الؽِىت لاذ الاخاوة ل اي دلُال
مااافي ِلااى ان ِقُااذجو لِعااذ معااُحُت ن اإلاعااُمي ال ٌغمااب وال ًمااشب وال ًحاااسب فلااِغ
م ااً اإلاالث اام له ااادم ال ااشب ان ًح اااسب ولن ااً اِمال ااو جم ااشط ل ااذك م ااً قب اال اول ااو ال اازًً
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اسظالتهم الااى اإلاىااافذ والازًً ِشلااتهم للوحااوػ اإلافترظات والاازًً اظاالمتهم للىحاران جلااو الامااوس
ن
التي سؤًىاَا بُّوهىا ي الثر اقىاِا مً الخقاسٍش التي جخلقاَا مً آخشًٍ"(.)69
مً َزٍ الشواًاث لعقشاه وعخيخج ما ًليل

ن
 -1مغ ااادسة الامبراو ااوس ف ااالج الهىالُ اات بّ ااذ ؤن م ااان مع ااخقشا فيه ااا  ،وبّ ااذ ان وـ االذ ال ااى
معامّ صحا القباثل القووُت()72هحو مذًىت جشاقُت ،وبهذًاذ الفاشط سمُيُاا حتاا غادسَاا
الا ااى القعا ااىىىُيُت ومنها ااا الا ااى مواظها اات القا ااوه حُا ااض َُا ااضم َضٍما اات لبحا اارة ِلا ااى مقشبا اات ما ااً
(َذسٍاهوبوى) وقخل ظىت 378م في ظاحت اإلاّشلت(.)71

ن
 -0رلاش ظاقشاه ان (العاساظاُون) زااسوا ،والازًً ماااهوا قابال مخحاالفحن ماْ الشوماان ،وَاازا

ًىىبااق ِلااى ال ا اِمت الاازًً ماااهوا قباال قااذوم الغعاظااىت الااى بااالد الؽااام مخحااالفحن مااْ
الشومان وجىفشوا بؽهادة ماسخي اإلاعلمحن الاواثل(.)70
 -3ان ظقشاه رلش ماوٍت باظم (مافُا).
 -0اؼاااس ظااقشاه الااى اظاام اظااقا ِشبااي اظاام (مواا ا) ٌّااِؾ حُاااة الشَبىاات فااي القااحشاء
ن
ن
واـ ااب مؽ ااهوسا ف ااإسادث ماوٍ اات جىف ااِب اظ ااقفا ِل ااى امته ااا ،ول ااو ساظّى ااا حُ اااة الشَبى اات ف ااي
ن
ن
الاظضاء ال ىوبُت في بالد الؽام التي اجخازبها ماوٍات مشلاضا لهاا لماا اؼاشها ظاابقا( ،)73ه اذ ان
حُاااة الشَبىاات موظااودة بااذلُل وظااود اظااقا اظاام (اًالسٍااون الىاظااو 371 -091م) ظاانً
في غضة ،وجمخْ باحترام ِؽاثش البذو اإلاوظودة حُض حّلقوا ب  ،وجمنً ماً ظازب ِاذد ظُاذ
لذًى (.)70

ن
 -5ـ ااش ظ ااقشاه ب ااإن ماوٍ اات اؼ ااتروذ جىف ااِب مواا ا ا اظ ااقفا ِل ااى ؤمته ااا ،وَى ااا اظ اااب

الشومان ولاها وبّشوا بةحماس موا ا ماً القاحشاء الاى الاظانىذسٍت لخىفاِب  ،وَازا مىىقاي
ن
ظ ااذا ن الامبراووسٍ اات الشوماهُ اات ماه ااذ حّ اااوي م ااً مؽ ااامل ِ ااذة ابشصَ ااا ااوم الق ااوه م ااً
ظهت( ،)75و وم الفشط ِلى اسمُيُا التي ماهاذ جحاذ الحنام الشومااوي ماً ظهات اخاش (،)76
ن
ن
ن
فمااال ِل ااى رلااو ً ااش الباحااض ان اخخُ اااس ماوٍاات الظ ااقفا ِشبُااا ِل ااى امتهااا ظ اااء مااً اهخمائه ااا
لقبُلت ِشبُت.
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 -6سفن موا ا جىفِب مً قبل لولُوط دلُل دام ِلى ان َزٍ ألاحذار ظشث فاي ِهاذ
ف ااالج حُ ااض م ااان لولُ ااوط اسٍواا ا ي مدؽ ااذد ف ااي الاظ اانىذسٍت ،وحّ ااشك اإلاع ااُحُحن ف ااي ِه ااذٍ
ُ
لاللىهاد الّىُا إلاذة اسباْ ظاىواث حُاض اغلقاذ النىااجغ التاي جدباْ للحنومات التاي جقاوى
بقشاساث م مْ هُقُا ظىت 305م( ،)77وحّشك اهفاسَا للقخل والاِخقاى والخّزًب(.)78
 -7او ااالُ سَب ااان فلع ااىحن (ظى ااوب ب ااالد الؽ ااام) ِل ااى م اال الاح ااذار الذًيُ اات ف ااي جل ااو اإلا ااذة
ب ااذلُل سف اان مواا ا ا الاسزورلسا ا ي (اإلا ااوالي لقا اشاساث م م ااْ هبقُ ااا 305م) جىف ااِب ِل ااى ً ااذ
لولُوط الاسٍوا ي.
 -8جااضوٍج ماوٍاات ابىتهااا للقاثااذ الّااام الشوماااوي اإلاىخفااش ،وَاازا دلُاال ِلااى قااوة ماوٍاات وهفااار
ملمته ااا ومخاه اات الاظ االوب ال اازي اجبّخ ا ف ااي مواظه اات الاخى اااس اإلاحُى اات اه ااا ،وسغ اام ان ِقُ ااذة
ماوٍاات (ِقُااذة اسزورولعااُت جااامً بمقااشساث م مااْ هُقُااا ظااىت 305م) ،الا ارهااا وافقااذ ِلااى
صواط ابىتهااا مااً قاثااذ ًىدخمااي الااى حنوماات وـ افذ بارهااا (َشووقُاات)(ِ )79لااى اِخباااس ان فااالج
ن
مان مىاـشا لالسٍوظُت.
 -9ان سواًت ظقشاه حؽحر الى معاهذة ماوٍت السملت فالج الامبراواوسة دومُيُنُاا اإلاخحمعات
ن
ن
لالسٍوظ ا ااُت( ،)82فم ا ااال ِ ا ااً احت ا ارام ماوٍ ا اات للمّاَ ا ااذة الت ا ااي ابشمته ا ااا مع ا اابقا م ا ااْ الشوم ا ااان،
وجإلُااذَا ِلااى اظااخمشاس الّالقاااث الودًاات بااحن الىااشفحن حتااا بّااذ وفاااة فااالج فااي مّشلاات ادسها
ظىت 378م(.)81
 -3س زمني:
ظاااالمُىوط َشمُاااط ،ماااس ليس ا ي ولااذ فااي قشٍاات (بُصُلُااا)( ،)80مااا بااحن ِااامي  372و382
مُالدًت ،جلق حّلُم ِلى ًذ الشَباان حُاض حّاشف ِلاى ِاذد لبحار ماً آلابااء الشَباان الازًً
ن
ن
ماااهوا ًذسظااون ِلااى ًااذ القااذٌغ َُالسٍااونُ ،وٍااشاا اها مااان فلعااىُيُا ولااِغ هودًااا ،جوظا
الى مذًىت (بشٍدغ)( ،)83مً اظل حّلام القااهون اإلااذوي فاي مذسظاتها ،حُاض ماهاذ َازٍ اإلاذًىات
ُ
مؽ ااهوسة بذساظ اات الق اااهون ،وؤول ااق ِلُا ا لق ااب (اظنوالظ اادُو)( ،)80ز اام جوظا ا ال ااى مذًى اات
ن
القعااىىىُيُت للّماال باإلاحاماااة وفيهااا جولااذث لذً ا الشغباات بنخاباات الخاااسٍخ النيس ا ي مخخاازا
ن
ن
ًوظ ااابُوط القُف ااشي همورظ ااا ومش اااال ،فب ااذؤ ب اابّن الذساظ اااث اليهودً اات ز اام لخ ااب جاسٍخ ا
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ن
النيسا ا ا ي ف ا ااي ح ا ااوالي الىفا ا ااا الش ا اااوي م ا ااً ِ ا ااام 003م واهخ ا ا ااا مىا ا ا جقشٍب ا ااا ِا ا ااام 007م او
008م( ،)85وٍخن ااون جاسٍخ ا م ااً  9لخ ااب ٌع اابقها اَ ااذاء ال ااى الامبراو ااوس زُودظ ااُوط الش اااوي،
غى فُ الاحذار مً ِام 005م الى 039م ،وحاوى في جاسٍخا ان ًشباذ ان الّىاًات الالهُات
ن
ااي التااي جقااود النىِعاات وجشؼااذَا ،فمااال ِااً جإلُااذٍ ِلااى ان ِقُااذة النىِعاات ااي ال امّاات
و ااي الّقُ ااذة الاـ االُت الحقُقُا اات ها ا جح ااذر ِ ااً الاظا اافاس اإلاقذظ اات به اال وق اااس واحتا ارام،
واِخبر الشمضٍت اي ماى ا الخفعاحر ،وفاي جاسٍخا جناشٍم الظعااد القذٌعاحن ،وَىااك ماً ٌّخبارٍ
ن
اوى ماااس ًقااذم وـاافا اؼاامل للمعااُحُت فااي فلعااىحن وظااوسٍا ،لنىا ال ًخىااشق للمعااُحُت
ف ااي افشٍقُ ااا ،والج ا س القلُ اال ًشوٍ ا ِ ااً النىِع اات ف ااي غ ااشب الّ ااالم الشوم اااوي ،لم ااا اه ا اَ ااخم
ن
بالّماال الخنشَس ا ي( ،)86فااي لىاااجغ اًبحرًااا (الهىااذ ،اسمُيُااا ،القااوه) ،وبمااا اه ا مااان مّاـ اشا
ن
للماااس ظااقشاه فقااذ مااان َىاااك حؽااااها بُنهمااا حُااض جوظااذ ـاافحاث ووٍلاات ماملاات جخىااابق
او جخخلا في ملماث قلُلت فقي ،وسغم َزا فإن َىاك سواًاث ِىاذ ظاوصمحن ال جوظاذ ِىاذ
ظ ااقشاه مش اال ال ااىهاد اإلاع ااُحُحن ف ااي ب ااالد ف اااسط ازىا ااء حن اام ظ ااابوس الش اااوي ( -312/329
ن
379م) والزي ُ
ٌّخقذ اه اظخق اِمال مً ؼهذاء فاسط( ،)87فمال ًِ رلاو فقاذ اظاخق
ظوصمحن مفادسٍ مًل
ؤ.جاسٍخ النىِعت لُوظابُوط القُفشي.
ب .حُاة قعىىىىحن لُوظابُوط القُفشي.
ط .اِماى ازىاظُوط الشظولي ولخاب ًِ (حُاة الاهبا اهىوهُوط).
د .النخابااان اللاازان الااافهما (سوفُىااوط الالااوٍللي) القااغ الاًىااالي فااي جشظمخ ا الالجُيُاات
لّمل ًوظابُوط القُفشي واإلاّشوفان بالنخابحن (الّاؼش والحادي ِؽش).
ٌ .اظااخّان بإِماااى (باااالدًوط) ( )88الظااُما لخاااب (الشَبااان العاابّت الاازًً مااً اوسؼاالُم)
واإلاّشوف باظم (َعخوسٍا موهاخوسم).
و .الاظااخّاهت ب ا الث النىِعاات وخاـاات ِماال (ظااابِىوط) ،و ا الث اإلا ااامْ مااً ـااوس
(355م) الى اهىالُت (367م).
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ص .الاظااخّاهت بنخاااب (اِماااى ؼااهذاء فاااسط) و(الخااواسٍخ الشَباهُاات لعلبِعااوط ظاااوٍشط)
واِماى (ظُالسٍوط) و(ًوظخازُوط الاهىامي) وسظالت (لحرلغ الاوسؼلُمي).
 .اجبْ مى ا (الومبُودوسط الحلبي) بّذ الحذًض ًِ زُودظُوط الاوى.
ن
ه .اِماااى لااال مااً (ًاظااُلُوط القُفااشي) و (غشَغوسٍااوط) و (باااالدًوط) و (حااواس ِااً
حُاة فم الزَب).
ي .بّن

الث القفوس والنىاجغ(.)89

ؤماا مااا وسد ِااً رلاش اإلالناات الّشبُاات (ماوٍات) فهااول " وفااي حاوالي هفااغ الفتاارة التاي ماااث ملااو
ن
الّشب ،واهحل العالم الزي مان قاثما بحن َزٍ الامات وباحن الشوماان فُماا ظابق .فقاذ قاادث
ماهُااا اسملاات اإلالااو الاخحاار بّااذ ان جولااذ حناام ظيعااها لخاثاهااا الااى فُيُقُاات وفلعااىحن واقااالُم
ُ
مفش الواقّت ِلى ٌعاس اإلابحش الى مىبْ الىُال واإلاعاماة بفافت ِامات الّشبُات "( " .)92وماهاذ
َاازٍ الحااشب بااإي حاااى مااً الاحااواى مااذِاة لااالصدساء سغاام ارهااا قااذ اظشٍااذ بواظااىت ام اشؤةل بر
ًق ا اااى ان الشوم ا ااان ق ا ااذ اِخبروَ ا ااا ؼ ا اااقت ومحفوف ا اات باإلاخ ا اااوش لذسظ ا اات ان ظجا ا اراى الق ا ااواث
ن
الفُيُقُت ولب معاِذة ظجرالاث لال مً ظال الفشظان واإلاؽاة للؽشق ف اهش َازا الاخحار
م ااً الحم ااوس فخّه ااذ اإلاّشل اات بمف ااشدٍ وَ اااظم بالخ ااالي ماهُ ااا الت ااي ماه ااذ جق ااود ق ااواث بل ااذَا
بىفعا ااها ،وه ا ااا بفا ااّوبت بواظا ااىت ظج ا اراى النخاثا ااب الفلعا ااىُيُت والفُيُقُا اات"( ،)91وٍخا ااابْ
بقولا ا ل " وبر ادسك م ااذ الهى ااوسة حع ااب َ اازا ال جا اراى ان م ااً غح اار الم ااشوسي الاهف ااُاُ
ن
لالوام ااش الت ااي جلقاَ ااا بالبق اااء بُّ ااذا ِ ااً القخ اااى .ل اازلو اه ااذفْ ِل ااى البراب ااشة واجخ ا الفشـ اات
لالو ااحاب آلام ااً بِىم ااا اخل ااى َ ااو ألاسك ،واـ اااب ال اازًً َشب ااوا ول ااشب بع ااهام الاِ ااذاء
الازًً ماااهوا ًماغىون ِلُا  .وماصالاذ َاازٍ الواقّات محفوٌاات فاي رالااشة الىااط لاازلو البلااذ
وٍحخف اال اه ااا ف ااي اغ اااوي الّ ااشب"( .)90ز اام ًق ااوىل " وإلا ااا ماه ااذ الح ااشب ماصال ااذ مع ااخّشة وظ ااذ
الشومان اه ماً الماشوسي اسظااى ظافاسة الاى ماهُاا اللخمااط العاالم .وٍقااى ارهاا قاذ سفماذ
ُ
الامخش اااى لىل ااب الع اافاسة م ااا ل اام حّ ااي موافق اات ِل ااى ظ ااُامت سظ اال مّ ااحن ً ااذ ى مواا ا ا م ااان
ن
ًماااسط الفلعاافت فااي القااحشاء اإلا اااوسة لإظااقا لشِاًاَااا"(" .)93ومااان موا ا ا َاازا سظااال را
ُ
حُاة فاللت ومؽهوسة باداء آًاث الهُت وخاسقت وِىذما ؤِلم الامبراووس اهازٍ الٍاشوف اماش
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قااادة ال ُااوػ بااالقبن ِلااى مواا ا واسظااال الااى لولُااوط"( ،)90وٍبااذوا مااً ظااُاق الشواًاااث
ان مواا ا ا ج اام احم اااسٍ ومش اال ب ااحن ً ااذي لولُ ااوط حُ ااض وسد " فهخ ااا الشاَ ااب ف ااي حم ااوس
ن
الحهااام والؽااّب اإلا خمااْ ،لعااذ اَااال لؽااشف حماال اظاام ولشاماات سثااِغ لهىاات لهاازا ،ولنااً
ن
ارا مان مقاذسا لاي ماً ن ان اجخاز َازا اإلاىفاب ِلاى الاشغم ماً ِاذم اظاخحقاقي فاةن خاالق
العااماء وألاسك ؼاااَذ ِلااى اه ااي لااً اقباال العااُامت بولااْ ًااذ لولُااوط التااي جذوعااذ بااذماء
الشظاااى القذٌعااحن"( " ،)95فااشد لولُااوط فااي الحاااى برا لىااذ غحاار ملاام بىبُّاات قاااهون اًماااوي
فاهااو جٍلم ااي فااي الحناام ِلااي قب ال ان جلاام بهاال مالبعاااث القمااُت ،فااةن لىااذ قااذ جمااشسث
باالفتراءاث اإلاخذاولت لذي فّلى الاقل اظم لي ان اِلاً لاو مفااَُمي واحنام اهاذ ِليهاا.
ن
ف ااشد موا ا ال مفاَُم ااو مّشوف اات ظُ ااذا بالفّ اال ل ااي وَؽ ااهذ ِل ااى وبُّته ااا الاظ اااقفت والنهى اات
والؽمامعاات الاازًً ٌّاااهون الامااشًٍ فااي اإلاىف ا واإلاىاااظم ومااً الواةااا ان اإلافاااَُم الهاـاات
بااو جخّاااسك مااْ الاًمااان باإلاعااُ ومااْ ماال الّقاثااذ الاسزورلعااُت بؽااإن الالوَُاات .زاام احااخج
زاهُاات وٍقعاام اه ا لااً ًقباال العااُامت مى ا وسظااْ الااى الّااشب وـااالحهم مااْ الشومااان وَااذ
النشحا اارًً الا ااى اإلاعا ااُححن ومما ااذ حُاج ا ا بُا اانهم لها اااًَ ِلا ااى الا ااشغم ما ااً اه ا ا وظا ااذ قلُلا ااحن
ن
ٌؽ ااسلوه فااي اِخقااادٍ"( .)96زاام ًااوسد ظااوصمحن حّقُبااا ِااً اـاال قبُلاات ماوٍااا حُااض ًقااوى "
وَا اازٍ القبُلا اات التا ااي جخخا ااز اظا اامها واَلها ااا ما ااً اظا ااماُِل با ااً اب ا اشاَُم وٍا ااذِورهم القا ااذماء
اظماُِلُحن وعبت الى ظلفهم ألاوى .وإلاا ماهذ ام َاظش ؤمت لزلو دِوا اهفعاهم بّاذ رلاو
ظاساظااُحن لااإرهم مىحااذسًٍ مااً ظاااسة صوظاات اب اشاَُم ًخفااون اـاالهم محاال الاصدساء وبر َاازا
َو اـالهم فاارهم ًماسظاون الهخاان مشال اليهاود وٍمخىّاون ماً امال الهج ًاش وٍشاِاون الّذًاذ
مااً الّاااداث والىقااوط اليهودًاات الاخااش "( .)97زاام ٌعااخىشد وٍقااوى " وفااي الحقُقاات برا مااان
َى اااك حُ ااذان ب ااإي وظ ا م ااً الوظ ااوٍ له اازٍ الام اات ِ ااً الف ااشوك فُ ااب ان ٌّ ااض رل ااو ال ااى
اهقماء الضمً والى جذاخلهم مْ الذوى اإلا اوسة .فإن مواا ا الازي ِااػ بّاذ اباشاَُم بّاذة
ق ااشون ق ااذ ؼ ااشُ فق ااي لوالث ااو ال اازًً ق ااذ اخ ااشظهم م ااً مف ااش ام ااا ظ ااهان ال اابالد اإلا اااوسة
اإلاااامىحن بؽااذة للهشافاااث فمااً اإلاحخماال ارهاام افعااذوا الؽاشاجْ اإلافشولاات ِلاايهم مااً ظااذَم
اظ ااماُِل"( .)98زا اام ًقا ااوى " وِ اااػ الّبراهُا ااون القا ااذماء حُا ااابهم الاظخماُِ اات فا ااي ٌا اال َا اازٍ
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الؽااشَّت فقااي معااخخذمحن لاازلو الّاااداث غحاار اإلانخوباات قباال الدؽااشَْ اإلاوظااوي وبالخإلُااذ
خ ااذم َ اااالء الى اااط هف ااغ اله اات ال اابالد اإلا اااوسة ولشموَ ااا وسظ ااموَا باإلاش اال حت ااا اها ا اه اازا
الدؽاااب مااْ اظااذادَم فااي الااذًً فهىاااك دلُاال ِلااى اهحااشافهم ِااً ؼاشاجْ اظااذادَم ومالّااادة
ن
بم ا ااشوس ال ا ااضمً ظ ا ااقىذ ِ ا ااادابهم القذًم ا اات ف ا ااي غُاَ ا ااب اليع ا ااُان وظ ا ااادث ِل ا اايهم ج ا ااذسٍ ُا
مماسظاااث اخااش وجفااادف ان بّاان َاازٍ القباثاال جواـاالذ مااْ اليهااود فخحفاالوا ماانهم ِلااى
حقاااثق اـاالهم الحقُقااي وِااادوا الااى ؤقشبااائهم ومااالوا الااى ِاااداث وؼ اشاجْ اليهااود ومىااز رلااو
ن
الحا ااحن وحتا ااا آلان ٌّا ااِؾ النشحا اارون ما اانهم وبقا ااا لخّا ااالُم اليهودًا اات"( .)99وما ااً اليهودًا اات الا ااى
اإلاعااُحُت ًيخقاال سوفُىااوط لُقااوىل " وقااذ اَخااذ بّاان الّااشب الااى اإلاعااُحُت قباال الّهااذ
الحااالي لااِغ بوقااذ ووٍاال وقااذ اؼااترلوا فااي الاًمااان باإلاعااُ ِااً وشٍااق الخواـاال مااْ النهىاات
والشَب ااان ال اازًً ظ اانىوا ب ااالقشب م اانهم وماسظ ااوا الفلع اافت ف ااي الق ااحاس اإلا اااوسة وال اازًً
جمح ا ا ا وا بامخُا ا اااص حُا ا ااابهم وبإِما ا ااالهم الهاسقا ا اات"(" ،)122وٍقا ا اااى ان قبُلا ا اات بإلملها ا ااا بشثِعا ا ااها
صولااومغ قااذ اَااذث الااى اإلاعااُحُت واِخمااذوا فااي هحااو َاازٍ الفتاارة فااي ٌاال الٍااشوف الخالُااتل
مان صولومغ بال اوالد فزَب الى ساَب ما مً مؽاَحر الٍّاام لِؽانو لا بلوجا

ن اه ااب

الاوفاى مان ل اَمُت لبر لذ الّاشب واِخقاذ باحن الامام البربشٍات الاخاش فىماإن الشاَاب
صول ااومغ وارهم ااو ف ااي ـ ااالة م ااً اظل ا وـ ااشف بوِ ااذ اه ا بن آم ااً باإلاع ااُ فُن ااون ل ا اب ااً
وِىااذما جإلااذ َاازا الوِااذ مااً ن وولااذ ل ا ابااً اِخم اذ صومنااغ َااو وماال سِاًاااٍ .ومىااز جلااو
ن
ن
الفترة وَزٍ القبُلت محٍوٌت بؽهل خاؿ وقوٍت في الّاذد وحفاىا مىُّاا لاذ الفاسظاُحن
ن
واًمااا لااذ الّااشب آلاخااشًٍَ .اازٍ ااي الخفاـااُل التااي امنى ااي ظمّهااا بؽااإن اَخااذاء الّااشب
واوى اظااقا لهاام"( ،)121زاام قاااى فااي مولااْ آخااش " َناازا مااان مفااحر فااالج وبر اهدصا ا البرابااشة
باالهخف اااس اظخ اااحوا جشاقُ ااا وجق ااذموا ال ااى اب ااواب القع ااىىىُيُت واصاء َ اازٍ الحال اات الىاسث اات
ن
اسظلذ ماهُا ِذدا مً الّشب اإلاخّاَذًً مْ لشحرًً مً الّامت فهاهذ خذمات ٍُِمات وقاذ
ُ
اخباار ان دومُىهااا صوظاات فااالج قااذ امااذث بّاان الىاااط مااً الهضاهاات الّاماات وبّااذ ان ظاالحوا
اهفعهم بعشِت َاظموا البربش ووشدوَم مً اإلاذًىت(.)120
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ؤن ؤب ااشص م ااا ًمن ااً جحلُلا ا والوـ ااوى الُا ا ف ااي سواً اااث ظ ااوصمحن ًمن ااً ان هذسظا ا حع ااب
حعلعل اإلاقخىفاث التي رلشهاَا ولما ًإحيل
ؤ .ان اظم ماوٍت ِىذ ظوصمحن (ماهُا).
ب .ان ظوصمحن ًزلش اه في هفغ اإلااذة التاي مااث فيهاا ملاو الّاشب اهحال ِقاذ العاالم باحن
ن
الشوماان والّاشب ،وَاازٍ الفتارة اي هفعااها فتارة فاالج (378 -360م) حُااض ماان صُِماا لل اهاات
الؽشقُت مً الامبراووسٍت الشوماهُت( .)123و ي راث اإلاذة التي وـل فيها الغعاظاىت الاى باالد
ن
الؽام ودخلوا في ـشاُ مْ ال اِمت لما ؤوسدها معبقا(.)120
ط .ان متارظم جاااسٍخ ظااوصمحن ًااوسد َااامؾ ِااً صوط ماوٍات الاازي لاام ًاازلشٍ ظااوصمحن ،وقاااى
اإلاتاارظم ان اإلااااس (ؤمُاااوي ماسظااللُ ي) ًاازلش ان صوط ماوٍاات َااو (مااالنوط بودوظااالغ) وَااو
ن
مااً فااُالس العاساظااُحن( ،)125وحقُقاات ًبااذو للباحااض ان الاظاام بُّااذ ظااذا ِااً الاظااماء التااي
ن
ُِا ااشف اها ااا الّا ااشب ظا ااابقا ،لنا ااً ًبا ااذوا ان هقا اال الاظا اام او لفا ااَ الاظا اام وسد إلاالا ااا النخا اااب
بالفُغت التي فهمها َو فذون اها.
د .ال ًزلش ظوصمحن ظبب الحاشب بال ًاذخل فيهاا مباؼاشة ،وٍاش الباحاض ان ظابب الحاشب
َو حب الشومان العُادة مً ال

اِمت واِىائها للغعاظىت.

ًٌ .ااش ظااوصمحن ان حااشب ماوٍااا سغاام الاظااخخفاف اهااا واحخقاسَااا الا ارهااا ملفااذ ال جاارالاث
ن
الشومااان لشح ارا ،لذسظاات ان قاثااذ القااواث الشوماهُاات اإلاوظااودة فااي فُيُقُااا ه ااا بفااّوبت امااام
ماوٍاا بفّال الاظاىاد الازي وـال ماً قاثاذ النخاثاب الفلعاىُيُت والفُيُقُات ،وٍاش الباحااض
ان َزا الىق ٌّنغ القوة النبحرة الّعنشٍت التي ماهذ جخمخْ اها اإلالنت ماوٍت.
وً .فااا ظااوصمحن حالاات قاثااذ النخاثااب الشوماهُاات حُااض ًقااوى فااي مّااشك لالم ا اه ا لاام
ًلتا م بااإوامش قاثااذٍ ،واو ااحب مااً امااام ماوٍاات ًشمااي بعااهام وٍخقااي ظااهامهم لذسظاات ان َاازٍ
اإلاّشلت بقي الّشب ًحخفلون اها في اغاهيهم ،وٍش احذ البااحشحن( )126ؤن قفاُذة (العاموؤى
بااً غااشٍن بااً ِادًاات بااً سفاِاات الحاااسر الاصدي)( )127قااذ جنااون اؼاااسة الااى اإلالناات ماوٍاات والااى
ن
َزٍ الواقّت حُض ًقوى في قفُذة منوهت مً ( )03بِخا مىلّهال
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اث حعا ا ُ
اُل
ولِعا ااذ ِلا ااى غحا اار الٍب ا ا ِ

حعا ااُل ِلا ااى حا ااذ الٍبا اااث هفوظا ااىا
ـا ا اافوها فل ا اام ها ا ا ُ
انذس وؤخل ا ااق ظ ا ااشها

به ا ا ا ا ااار ؤوااب ا ا ا ا ااذ ح ا ا ا ا ااملىا وفح ا ا ا ا ااوى
لوقا ا ا ا ااذ بل ا ا ا ااى خحا ا ا اار البى ا ا ا ااون ُه ا ا ا ا ُ
ضوى

ِا ا ا االوها بل ا ا ا ا خح ا ا اار الٍها ا ا اوس وحىىا ا ا اا
وَعخمش الى ؤن ًقوىل

()128

له ا ا ااا غ ا ا ااشص م ا ا ااّلومت وح ا ا اوى

واًامى ا ا ا ا ا ااا مؽ ا ا ا ا ا ااهوسة ف ا ا ا ا ا ااي ِ ا ا ا ا ا ااذوها

وٍااوسد احااذ اإلاعدؽااشقحن اؼاااسة مهماات مفادَااا وظااود هقااؾ ٌّااود للقااشن الهااامغ اإلاااُالدي
موظ ااود ف ااي لىِع اات الق ااذٌغ جوم ااا الازشٍ اات ب ااالقشب م ااً مذًى اات الهىاـ ااش( ،)129م ااذون ب ااشالر
لغاث (العشٍاهُت ،الُوهاهُت ،الّشبُت) ًىق ِلى " العُذة الىبُلت ماوٍات اإلاوَوبات بالحنمات
وؼااذًذة الخقااو والح ااب الضوتااي قااذ ؼ ااُذث َاازٍ النىِع اات للقااذٌغ جومااا ف ااي الّاؼااش م ااً
ن
ِ ااام  ،)112("737وَ اازا الخق ااوٍم وفق ااا للخق ااوٍم الع االوقي ًقابل ا (ؼ ااهش ظ اابخمبر ظ ااىت 005م)
وَزا ٌّ ي ان ماوٍت ِمشث حتا بذاًت القشن الهامغ اإلاُالدي(.)111
ص .اظ ااخمشاس الح ااشب دف ااْ الشوم ااان للىل ااب م ااً ماوٍ اات ِق ااذ مّاَ ااذة ظ ااالم لننه ااا سفم ااتها
ن
ؼشه جىفِب (موا ا) اظقفا ِلى امتها.
ن
ن
 .مان موا ا سظال مّشوفا بالشَبىت والفال  ،فخم اسظال مً القحشاء الى الاظنىذسٍت.
ه .اظااخخذم (ظااوصمحن) ملماات (وٍقاااى) التااي جااذ ُى ااى ان مّلوماجا ِااً مولااوُ مواا ا
ن
وـلذ الُ ؼفاَا.
ي .سفن موا ا قبوى الخىفِب ِلى ًذ لولُوط الاسٍوا ي(.)110
ك .ان الحااواس بااحن موا ا ا ولولُااوط ًُبااحن سفاان موا ا ا للعااُامت ِلااى ًااذ اسٍوا ا ي مدؽااذد

ُ
اصَقذ النشحر مً الاسوا بعبب ِقُذج .

ى .موافقت موا ا ِلى ظُامخ ِلى ًذ اظاقفت مً مىف القحشاء.
م .قبوى الفلا مْ الشومان.
ن .ظُامت ِذد لبحر مً الّشب الى اإلاعُحُت ِلى ًذ موا ا.
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ط .ف ا ااي اإلاقى ا ااْ (الع ا ااادط) م ا ااً الفف ا اال  38الىقى ا اات الا ا اا(ً )8ب ا ااذؤ ل ا ااالم ظ ا ااوصمحن ِ ا ااً
الاظ ااماُِلُحن اوالد اب اشاَُم الهلُ اال (ِلُ ا الع ااالم) وامه اام َ اااظش حُ ااض ٌؽ ااحر ال ااى اره اام م ااً
الّاشب (العاساظاُحن) وَعااخخذم لفٍات (لااإرهم) ِىاذ الاؼااسة للّااشب (لاإرهم مااً ظااسة صوظاات
اب اشاَُم)( ،)113وٍمااُا بّااذَا (لُخفااوا ؤـاالهم محاال الاصدساء)( )110وٍالحااَ مااً لالم ا اه ا
ٌؽ اانو بإـ اال (العاساظ ااُحن) واره اام م ااً اإلامن ااً ان ًنوه ااوا م ااً ظ اااللت غح اار ظ اااللت اب اشاَُم
الهلُل (ُ).
ُ ً .ااخهلم ِ ااً العاساظ ااُحن ب ااإرهم ًماسظ ااون الهخ ااان مش اال اليه ااود وال ً ااإملون لح اام الهج ً ااش
ن
وٍشاِ ااون ِ ااذدا م ااً ِ اااداث ووق ااوط اليه ااود ،وٍ ااش الباح ااض ان ل ااالم ظ ااوصمحن (مه ا ا ي
بحذ) فهو مً ظهت ِىذما ًىقال سواًات جخفاهم ٌعاخخذم ِبااسة (وٍقااى) التاي جفُاذ الشواًات
ن
الؽاافوٍت ،فمااال ِااً هٍشج ا فااي الشواًاات قااذ جنااون ِااً ف اات محااذدة او امااهاؿ ظاامْ اهاام
وفق وـف الزي اوسدٍ.
ف .ج ااوَم ظ ااوصمحن بقول ا ان جوظ ا الّ ااشب هح ااو اإلاع ااُحُت م ااان قب اال ِه ااذٍ بوق ااذ ل ااِغ
بىوٍاال ،ودلُلىااا ان ظااوصمحن ًخحااذر ِااً الّااشب اإلاعااُحُحن فااي اإلاااذة اإلاحفااوسة مااً (-352
382م) ،ول ااو جدبّى ااا ج اااسٍخ اإلاع ااُحُت ف ااي ؼ ااب ال ضٍ ااشة الّشبُ اات ظ ااى ذ ان النخ اااب اإلاق ااذط
ٌؽحر الى الّاشب بقولا "ولشٍدُاون وِاشب"( ،)115وَىااك ماً ًاش ان َااالء الّاشب اإلاازلوسًٍ
ف ااي النخ اااب اإلاق ااذط َ اام م ااً الاهب اااه( ،)116ل اازلو وسد ِ ااً اإلاع ااُحُت ف ااي ب ااالد الّ ااشب "وال
ن
ـااّذث الااى اوسؼ االُم س الاازًً م اااهوا سظااال قبل ااي ،باال رَبااذ ِل ااى الفااوس ال ااى بااالد الّ ااشب
ومنه ااا ِ ااذث ال ااى دمؽ ااق"( .)117ووسد ِ ااً اقام اات ب ااولغ ف ااي ب ااالد الاهب اااه حُ ااض وسد "وان وال ااي
اإلالااو الحاااسر ِلااى دمؽااق ؤمااش بحشاظاات اإلاذًىاات للقاابن ِلااي" ( ،)118امااا الوقاااجْ الخاسٍخُاات
التي حؽحر الى اهدؽااس اإلاعاُحُت فاي الابالد الّشبُات بؽاهل ظُاذ َاو حماوس ِاذد ماً الاظااقفت
ممشلحن للبالد الّشبُت في م مْ هُقُاا ظاىت 305م ،حُاض بلا ِاذد اظااقفت فلعاىحن الّاشب
ن
في َزا اإلا مْ ( 19اظقفا)( ،)119وًِ فُيُقُاا ( 12اظااقفت)( ،)102وماً ظاوسٍا ال وفاا (00
ن
اظااقفا) ،وِااً بااالد الّااشب ( 7اظاااقفت) وَاام ماال مااً (هُنوماااخوط اظااقا بفااش  ،قااوسػ
اظ ااقا فُالدلفُ ااا – ِم ااان ،-ظى ااادًوط اظ ااقا بٌع اابوط – حع اابان ،-ظ اااوٍشط اظ ااقا
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ـا ااذوم ،ظا ااوهاجشوط اظا ااقا بحرًخاها ااا ،ظا اااوٍشط اظا ااقا دًوهِعا ااُاط – العا ااوٍذلو)(،)101
ن
وبالخالي ًش الباحض ان ظوصمحن ِىذ حذًش ًِ الّشب مان مخحاامال ولام ًوفاق فاي رلاشَم
لماس محاًذ.
ؿ .ان مول ا ااوُ اَخ ا ااذاء صِ ا ااُم قبُل ا اات ِشبُ ا اات ال ا ااى اإلاع ا ااُحُت بوظ ا اااوت اظ ا ااقا مع ا ااُمي
مولااوُ ًااشد فااي النخااب (خاـاات اإلاعااُحُت) بفااوسة ِاماات ،وٍبااذو ان ظااوصمحن اساد ان ًشفااْ
مً قذس سظاى الذًً اإلاعُحُحن في جلاو اإلااذة لازلو صود لخابا فاي َازا القعام بخلاو الشواًات
مْ الخىبُ الى ان ظوصمحن اظخخذم (وٍقاى) اي اظخخذم وشٍقت الشواًت (الؽفوٍت).
ق .ان اظا اام صِا ااُم القبُلا اات (صولا ااومغ) وسد ِىا ااذ اإلاا اااس (زُا ااوفُالقي ظا ااُموقىا) ِى ا ااذ
الفااذام ِىااذ قلّاات ماااسدًً
حذًشا ِااً الحااشب التااي وقّااذ بااحن بح هىاات والفااشط الظااُما فااي ِ
حُااض ًااشد رلااش (فُالسخااحن) فااي ظااِؾ حلفاااء الااشوم احااذَا اوظااتر والاخااش صولااوم ،وٍااش احااذ
اإلاعدؽاشقحن لااشوسة سبااي اظاام (صولااوم) باالظاام الّشبااي (ةا ّم)( ،)100وَّقااب اإلاخااخق فااي
جاسٍخ الغعاظاىت الاظاخار هولذلا حاوى اظام (صولاوم) باإن الاظاخار ) (Gutschmidاخبارٍ ان
ال ا اِمت م ااً ظ اااللت (صول ااومغ /صول ااوم) ال اازي ِ اااػ ف ااي اواخ ااش الق ااشن الشاب ااْ للمع ااُ
ن
وماان ِاامال (ؼااُخ قبُلات) لاذ الااشوم فاي ظاوسٍا( ،)103وهفااغ الاشؤي للّالمات ظااواد ِلاي حُااض
ًاازلش ان (ة ا ّم) َااو ) (zocomusؤحااذ الّماااى ) (Phjlarchالاازًً جاام جىفااُاهم مااً قباال
الشومان ِلى ِشب بالد الؽامُ ،
وحشف اظم ففاس ِلى الؽهل اإلازلوس(.)100
سٌّ .تاارف ظااوصمحن ان ماوٍاات قااذمذ خذماات ٍُِماات للشومااان مااً خااالى اسظااالها إلا موِاات
وقف ااذ م ااْ الشوم ااان ل ااذ

م اااث الق ااوه ازى اااء

ااومهم الش اااوي ِل ااى القع ااىىىُىت ِق ااب

وفاة فالج ظىت 387م.
 -4تي دوييت

الك يشم:

م اااس ليس ا ي وق ااذٌغ مشم ااوق ُِ ،ااحن اظ ااقا إلاذًى اات ل ااوسػ( ،)105ول ااذ ف ااي مذًى اات اهىالُ اات

ظااىت (393م) مااً ِاثلاات معااُحُت ِشفااذ بااالخقو  ،وَّ ااي اظاام (ِىُاات ن) ،وـااا بإه ا
"ظ ااوسي اإلاول ااذ وال اايغ واللغ اات واهى ااامي الؽ ااّوس والفن ااش"( ،)106ج ااشك اهىالُ ااا ب ااحن ظ ااىتي
016 -013م واهخشه في الحُاة الشَباهُت إلاا ًقاسب مً ِؽش ظاىواث ،وباذؤ بنخابات ِاذد ماً
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ن
النخب منها (مّال ت ألامشاك الُوهاهُت) وظُم ظىت 003م اظقفا ِلى ابشؼاُت لاوسػ التاي
ماه ااذ جم اام آه اازاك م ااا ًق اااسب م ااً ( )822خوسه اات ،ز اام اخ ااز ً ااذِو اص ااحاب الاساء اإلاخالف اات
للنىِعا اات آها اازاك الا ااى الاًم ا اان القا ااوي ،واَ ا ااخم ببىا اااء ِا ااذد ما ااً القىا اااوش للمُا اااٍ وال ع ا ااوس
والاسوقت والحماماث ،وجوظُ ِذد مً الشظاثل الى الحهام مان الهذف مً وسائهاا جخفاُن
الم ااشاثب ِ ااً ماَ اال الف اااث الفقح اارة( ،)107وِم ااذ ال ااى مف ااادسة الث اار م ااً ( )022و ااهت م ااً
ن
لخاااب (الذًاوعااشون)( ،)108إلاالفاات (جاااجِىوط) وولااْ بااذال ِنهااا و اان مااً الاهاظُاال اإلافااشدة
ن
حشـا ا ااا مى ا ا ا ِلا ا ااى ظا ا ااالمت الا ا ااىق الاـا ا االي ،وـا ا ااادف فا ا ااي جلا ا ااو الفتا ا اارة اِا ا ااخالء الاظا ا ااقا
(وعا ااىوس)( )109لشا ا ا ي مذًىا اات القعا ااىُيُت ظا ااىت 008م ،وظا اااَش بأساث ا ا التا ااي ادث الا ااى ِقا ااذ
م مااْ افعااغ ظااىت 031م( ،)132حُااض حشما البابااا (ظُلعااُدُىوط)( ،)131واسظاال الااى ًوحىااا
ن
الاهىااامي لخابااا ًخم اامً حااشم وع ااىوس ،وحشماااث لحاارلغ الاز ااي ِؽااش( ،)130مم ااا دفااْ ًوحى ااا
الاهىااامي الااى جهلُااا جُودوسٍخااوط النوسش ا ي بنخاب ا سظااالت الااى وعااىوس ًىلااب مى ا الاج اضان
والفىىا ا اات النيعا ا ااُت ،ما ا ااْ الاؼا ا اااسة الا ا ااى ان النوسش ا ا ا ي سفا ا اان بؽا ا ااهل قا ا اااوْ افها ا اااس لحا ا اارلغ
الاظنىذسي( .)133اإلاهم ان النوسش ي قذم خذماث ظلُلت للنىِعت ،وفي جلو اإلااذة دون لخابا
اإلاّااشوف باظاام (الخاااسٍخ النيس ا ي) الاازي ًبااذؤ مااً بااشوص الاسٍوظااُت وٍيخ ااي ِىااذ ظااىت 009م،
ن
وٍخخل ااا جذوٍى ا ِ ااً ظ ااقشاه وظ ااوصمحن اله ا ًحخ ااوي ِل ااى مف ااادس لشح اارة فق ااذث هوِ ااا م ااا،
الظ ااُما الشظ اااثل الهاـ اات بال ااذاى الاسٍوا ا ي ،وم ااان اله ااذف م ااً لخاب اات جاسٍخ ا َ ااو ج ااذوًٍ
وح ا ُل مااا ؼاااَذٍ ومااا حزف ا اإلااسخااون العااابقون ل ا مااً احااذار ،لاازلو اوىااب بؽااهل
لبحر في رلش ِذد مً الاحذار ،بِىما اوظض بؽذة في رلش احذار ؤخش (.)130
اما رلش ماوٍا ِىذ النوسش ي فقذ وسد بالؽهل الاحيل
" ف ا ااي رل ا ااو الوق ا ااذ م ا ااان الاظ ا ااماُِلُون ًخشب ا ااون الشٍ ا ااا ف ا ااي اإلاى ا اااوق اإلا ا اااوسة للح ا ااذود
الشوماهُ اات بقُ ااادة مافُ ااا و ااي ملن اات ال جنت اارر بىبُّته ااا ال يع ااُت واٌه ااشث سو وما ا اِت
الشظاااى"( ،)135وَعااخمش بقول ا " وبّااذ مىاوؼاااث لشحاارة ِقااذث مّاَااذة وجلقااذ هااوس اإلاّشفاات
الالهُات ،وولباذ ظاُامت مواا ا سثاِغ لهىات لقبُلتهاا ،وماان ًقاُم ِىاذ جخاوم مفاش وفلعاىحن
فوَاها فالج َزا اإلاىلب ،وؤمش بىقل الشظل القاذٌغ الاى الاظانىذسٍت لىاواى وّمات الاظاقفُت
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ن
باِخباسَااا الثاار اإلاىاااوق مالثماات ،وِىااذما وـاال الااى َىاااك وسؤ لولُااوط جواقااا لولااْ ًذً ا
ِلُا  ،قاااى ن ال ٌعاام ان ؤظااام بُااذًو .ان وّماات الااشو لااً جفخقااذها بُااذك وِىااذما قاااى
لولُ ااوط لُ ااا جٍ ااً رل ااو اظاب ا اه ااي ال ؤجح ااذر ِ ااً ٌ ااً ولن ااً ِ ااً مّشف اات ظلُ اات فإه ااذ
جحاسب لذ القواهحن الشظاولُت وجىىاق بناالم لاذَا وجخىاابق اِمالاو الؽاشٍشة ماْ اقوالاو
اله ا ؤي سظاال مااافش لاام ٌ ااهش باظخماِاااث النىِعاات بعااببو اي سظاال ممخاااص لاام ًىااان واًاات
اِما اااى بشبشٍا اات مخوحؽا اات لا اام جخا ااواس اما ااام اِمالا ااو الُومُا اات َنا اازا قا اااى الشظا اال ال ا ا اُ
وظاامّ القاجاال واساد ان ًقخل ا ولنى ا خاااف مااً اهااذالُ الحااشب زاهُاات التااي ماهااذ قااذ اهتهااذ
ولاازلو امااش بعااُامخ بواظااىت الاظاااقفت آلاخااشًٍ الاازًً ولاااهم موا ا ا .وبّااذ ؤن هاااى موا ا ا
الاظقفُت باالًمان العلُم ِاد الى الؽّب الزي ولب وقادٍ بخّالُم الشظاولُت وما ضاجا
في الىشٍق اإلاادًت الى الحق"(.)136
ان سواًت النوسش ي ٌعخيخج منها ِذة ؤموسل
ؤ .اه ًىلق ِلى ماوٍت اظم (مافُا) و ي صُِمت العاساظُحن.
ب .اه ًيعب ؤمت ماوٍت الى (الاظماُِلُحن).

ن
ط .اوسد زوسة اجباُ ماوٍا بذون بُان اظباب الشوسة اوال.
دً .خ ا ان ماوٍا ؼيذ الثر مً غاسة ِلى بالد الشومان.
ٌِ .قذ ماوٍت مّاَذة مْ الشومان اؼتروذ فيها ظُامت الاظقا موا ا ِلى امتها.
و .سفن موا ا ظُامخ ِلى ًذ لولُوط الاسٍوا ي إلًماه الخام ان الاسٍوظُحن ال ًامىاون
بّقُذة وقشاساث م مْ هُقُا ظىت 305م.
ص .اخااخالف سواًاات النوسش ا ي ِااً ظ ااابقُ مااً اإلا اااسخحن واإلاخّلقاات بىل ااب موا ا ا ظ ااُامخ
ِلى ًذ اظاقفت محذدًً َم مً ًإجون الُ .
 .ان موا ا ا بّااذ ان جاام جشقُخ ا الااى الاظااقفُت ؼااشُ هااذي الّااشب اجباااُ ماوٍاات الااى حّااالُم
العُذ اإلاعُ (ُ).
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:

واحااذ م ااً ؤب ااشص ماااسخي الق ااشن الشاب ااْ اإلاااُالدي ِى ااذ الشوم ااان ،ولااذ ب ااحن 305م – 332م ف ااي
مذًى اات اهىالُ اات م ااً اظ ااشة اغشٍقُ اات جوظه ااذ هح ااو اإلاؽ ااشق بّ ااذ م اايء الاظ اانىذس اإلاق ااذووي،
ن
ووفقااا لخاااسٍخ والدج ا فهاازا ٌّ ااي اه ا ولااذ خااالى ِهااذ اإلالااو قعااىىىحن( ،)137مااان امُاااهوط
ن
وزيُا ااا ؼا ااذًذ الار ا اااب با اااالمبراووس ًولُا اااهوط اإلاّا ااشوف بال احا ااذ( ،)138بذاللا اات جخفا ااُق
هفاا لخبا التاي حفٍاذ ماً الماُاُ لازلشٍ ورلاش ماأزشٍ حُاض جاإزش باظالوب فاي النخابات وفاي
هٍشجا لققااوام الاخااش  ،لنىا اخخلااا مّا فاي موقفا مااً اإلاعاُحُت بذاللاات ان حذًشا ًخلااو
ن
مااً الخّاماال او الخححا فمااال ِااً مّشفاات امُاااهوط بالحنماات والحُاااد( ،)139الخحااق امُاااهوط
فااي الّؽااشًٍ م ااً ِمااشٍ ب ااال ِؾ واـااب جحااذ قُ ااادة حااالم ظ ااوسٍا (ؤوسظااُنُىوط) حُ ااض
دان ل ا بالوالً اات وِب اار ِ ااً غم ااب هدُ اات ِضل ا ِ ااً قُ ااادة ال ُ ااوػ ف ااي الؽ ااشق ،ز اام الخق ا
ن
ن
بُولُاهوط وؼهذ ِذدا لبحرا مً اإلاؽااَذ مّا منهاا اوم الفاشط ِلاى باالد الشافاذًً ظاىت
359م ،واظ اادُالء الف ااشط ِل ااى ظ ااى اس وهف ااِبحن ،وحف اااس اما ااذ ،واؼ ااترك م ااْ ًولُ اااهوط ف ااي
حشب لذ الفشط وؼهذ مقخل  ،ووالب جىفاِب ظوفُااهوط( ،)102للّاشػ ،لماا ؼاهذ حاشب
فااالج للقااوه ،بّااذَا جوظا ظااىت 382م الااى سومااا دون بُااان اظااباب الشحُاال حااحن دون لخابا
( ا ل الاِماااى  )Res Gestaeباللغات الالجُيُاات مىااز حناام هحرفااا 98-96م( ،)101حتااا ِفااشٍ،
ن
ن
لن ااً َ اازا النخ اااب ل اام ًف اال م ااامال حُ ااض ل اااِذ مى ا الشالز اات ِؽ ااش لخاب ااا ألاول ااى ،وألاظ اضاء
اإلاخبقُاات مى ا جىاولااذ ؤحااذار الهمااغ والّؽااشًٍ ظااىت بااحن 378 -350م والتااي جحااذزذ ِااً
ِف ااوس م اال م ااً لووع ااخاوغ /قع ااىاهض  ،378 -350وٍولُ اااهوط 363 -362م ،وظوفُ اااهوط
360 -363م ،وفالىخِىُاااهوط 375 -360م ،وفااالج 378 -360م ،والماال امُاااهوط لخابا قباال
وفاة الامبراووس (زُودوظُوط الاوى ظىت 395م)(.)100
جى اااوى ؤمُى اااوط ف ااي لخابا ا (الع اااساقُِىون) دون الاؼ اااسة ال ااى اظ اام ملن ااتهم ،فه ااو ً اازلشَم
ن
بقول ا "وق ااذ اه ااذفّذ ق ااواث الع اااساقُيُحن ال اازًً جح ااذزىا ِ ااً ؤـ االهم وِ ااادابهم لشح ارا ف ااي
ام ااالً مخخلف اات وِ ااً اره اام مّخ ااادون الغ اااساث الهاوف اات الث اار م اً اإلاّ اااسك الت ااي حّخم ااذ ِل ااى
ن
الالخحام والزًً ظلاهم حذًشا الى َزا اإلاهان؛ لل اوم ِلاى حؽاذ البراباشة ِىاذما ؼااَذوَم
309

1920

مجلت آداب البصرة /العدد 09

ف ااإة وقااذ اهااذفّوا ب عاااسة مااً اإلاذًىاات لل ااوم ِلاايهم وماهااذ اإلاّشلاات ووٍلاات وِىُفاات وفااي
النهاً اات افت اارق ال اهب ااان بؽ ااشوه مخهاف اات لن ااً الق ااواث الؽ ااشقُت جمح ا ث بح ااذر غشٍ ااب ل اام
ن
ن
ٌؽاااَذ ظااابقا فقااذ اهباار احااذ اف اشاد َاازٍ الفشقاات بؽااّشٍ الىوٍاال ِاسٍااا الا مااً قىّاات مااً
ن
ن
ن
ظلااذ اظ ااذ حغىااي ظع ااذٍ وَااو ًف ااش بفااوث اظ ااؾ ومعااخال خى اشا مخترقااا ق ااواث الق ااوه
وبّذ ؤن قخل احذ ال ىود ولْ فم ِلى مهان ال ش في ِىق الشظل واماخق دما اإلاخاذفق
مً ازش ال ش  ،فإـِب القوه بالشِب مً بؽاِت اإلاىٍش ولّفذ َمتهم"(.)103
ومً َزا الشواًت وعخيخج ما ًليل
ؤ .ان امُاهوط مان موالب لهزٍ الاحذار وِلى ـالت مباؼاشة اهاا لوها ظىاذي فاي ال اِؾ
الشوماوي مْ فالج .
ب .اظخخذم امُاهوط ملمت (العاساقُُيُون) في الثر مً مولْ في لخاب لالؼااسة الاى ِاشب
(ظ ا ااال ي الهُ ا ااام) و(الّ ا ااشب الع ا ااّذاء – ال ا ااُمً) وَ ا اام ِ ا ااشب ظى ا ااوب ال ضٍ ا ااشة و (الاهب ا اااه
والخااذمشٍون)( ،)100ولاامً الاظاضاء اإلافقااودة مااً لخابا اؼاااس الاايهم ِىااذما اسادوا الهااشوط مااً
داث ااشة هف ااور الامبراووسٍ اات الشوماهُ اات ،وبالخحذً ااذ ازى اااء ز ااوسة صهوبُ ااا ملن اات ج ااذمش( ،)105وٍ ااش
الباح ا ااض اها ا ا ف ا ااي َ ا اازٍ الفق ا ااشة اإلافق ا ااودة م ا ااً لخ ا اااب امُ ا اااهوط (ق ا ااذ) جن ا ااون الاؼ ا اااسة ال ا ااى
(ال ا اِمت) ال اازًً جوظه ااوا ال ااى ظى ااوب ب ااالد الؽ ااام ،وم ااً اإلاحخم اال اره اام اظ ااخغلوا فشـ اات
زوسة صهوبُا ِلى الشومان ظىت 073م وزاسوا معخغلحن ظوء الاولااُ لناال الىاشفحن وؤظعاوا
ن
لهم دوٍلت في ظىوب بالد الؽام لما اؼشها ظابقا(.)106
ولااو جوقفىااا َىااا إلاّشفاات مااا حفاال بّااذ ظااىت (073م) فااي جااذمش وفااي الامبراووسٍاات الشوماهُاات
(ق ا ااذ) ه ا ااذ بف ا ااُق ؤم ا اال ِ ا ااً الع ا اااساقُيُحن حُ ا ااض م ا ااان ٌّخل ا ااي ظ ا ااذة الحن ا اام الشوم ا اااوي
(اوسٍلُ ا اااهوط 075 -072م) ال ا اازي اه ا ااا حن ا اام صهوبُ ا ااا ف ا ااي ج ا ااذمش( ،)107وازى ا اااء حملخا ا ا ِل ا ااى
ُ
ن
العاظ اااهُحن قخ اال لُدع االم الّ ااشػ الشوم اااوي (جِى ااوط  /و ااُىغ) مىخخب ااا م ااً قب اال م ل ااغ
الؽااُو وبةٌّاااص مااً ال ىااذ لنىا جااوفي بّااذ مااشوس زالزاات ؤؼااهش ازىاااء حملاات ِلااى (قبُلاات الاالوااي
ف ااي آظ ااُا الف ااغش ) لُخ ااولى الّ ااشػ بّ ااذ اخ ااوٍ ال اازي قخ اال ِل ااى ً ااذ (ًشوٍ ااوط 080 -076م)
ال اازي حن اام بّ ااذٍ قاث ااذ الح ااشط (م اااسوط 083 -080م) لنى ا لق ااي حخف ا ِل ااى از ااش ـ اااِقت
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ن
اـ ااابخ ف ااي وِع اافون( ،)108فخ ااولى الحن اام ابى ا (هومشٍ اااجوط ظ ااىت 080م) لنى ا قخ اال اًم ااا
هدُ اات ماااامشة دبشَااا اإلاااذِو (ماااسٍىوط) والااذ صوظخ ا لنى ا لاام ًفلااا فااي اخماااد اصماات الحناام
ن
مما دفْ ال ىود الخخُاس (دقلوٍاهوط) قاثذا لهم ظىت (080م) واظخمش لغاًت 325م(.)109
وٍخ ااا مم ااا ظ اابق ان اإلا ااذة م ااً ( )073لغاً اات 080م والبالغ اات اح ااذ ِؽ ااشة ظ ااىت ماه ااذ
مملا ااوءة باإلاؽا ااامل والقخا اال لذسظا اات وـا اافها ِلا ااى لعا ااان اإلاا اااس لوؼ ا اشان بقول ا ا "اظا ااخىاُ
ن
امبراووس واحذ مً بحن ظخت وِؽشًٍ آهزاك ان ًخ ىب اإلاوث قاخال"( ،)152وَازا ٌّ اي ان ماا
ن
وشحىا اااٍ معا اابقا واإلاخّلا ااق بخوظ ا ا ال ا ا اِمت هحا ااو ظىا ااوب با ااالد الؽا ااام واوؽا ااائهم دوٍل ا اات
ن
معخقشة مىفشدة (قذ) ًناون مىىقاي هوِاا ماا ماْ ألاخاز بىٍاش الاِخبااس ان ا ل حهاام ملاوك
دولاات الغعاظااىت مم ااىشب وفُ ا مبالغ اات فااي رل ااش ظ ا ي حنمه اام ممااا دف ااْ اإلاخااخق بالخ اااسٍخ
الغع اااوي هولذل ا ال ااى الق ااوى " وِل ااى م اال ح اااى فالؼ ااو ان اوى ام اشاء ب ااي ظفى اات واٍِمه اام
ن
ؼااإها َااو الحاااسر بااً ظبلاات"( ،)151الاازي ًااش الّالماات ظااواد ِلااي ان حنم ا مااان قباال ظااىت
(509م) بقلُاال( ،)150وِلااى َاازا الاظاااط ًنااون ال ا اِمت جوظهااوا الااى ظىااوب بااالد الؽااام
واقاااموا ِالقاااث مااْ الشومااان خااالى جلااو الفتاارة ،وممااا ًااذِم سؤًىااا ان هقااوػ مّبااذ سوافاات
اؼااشث الااى وظااود الاا(ظاساظحن) والااى وظااود ِالقاااث جااشبىهم بالشومااان( ،)153لاازلو ًخّااضص مااا
رَبىا الُ بقوة برا ما ِشفىا ان ال ِؾ الشوماوي مان ًحخوي ِلى فشقات خاـات خاالى اًاام
ن
الامبراوا ااوس دقلا ااذًاهوط اظا اامها (العا اااساقُيُحن اإلاحلُا ااحن)( ،)150فما ااال ِا ااً رلا ااو ان َا اااالء
(العا اااساقُيُحن) ما ااان لها اام دوس فا ااي اًا ااام حنا اام الامبراوا ااوس ًولُا اااهوط (363 -362م) وؼا ااهلوا
ن
ظااضءا م ااً ظِؽ ا حُااض ًق ااوى امُ اااهوط " ِىااذما م ااان ًولُ اااهوط فااي مّع اانشٍ ق ااشب مذًى اات
ماااللىُِنوط فااي الشااامً والّؽااشًٍ مااً ماااسط ِااام 363م صاسٍ صِماااء قباثاال الّااشب ،وقااذموا
ن
ن
لا جاظااا مااً رَااب وَااذاًا مقااذمحن لا الىاِاات" .فمااال ِااً رلااو جقااذًم لفشقاات دِاام ل ااِؾ
الشوم ااان اظ اامها (الع اااساقُيُحن الىٍ ااامُحن) ال اازًً ظ اااسوا مّا ا لغاً اات وـ ااول ال ااى مذًى اات
لحرلِع ااُوم ،وِ اااد َ اااال الّ ااشب ال ااى جق ااذًم اإلاع اااِذة ال ااى الشوم ااان م ااشة اخ ااش م ااً خ ااالى
ن
القاائهم القابن ِلااى م موِات ماً ظىااود الفاشط ازىاااء اظادُالء ًولُااهوط ِلااى قلّات (ؤهازااا،
ِاه اات) ِل ااى الفا اشاث مما اا صاد الب اات والع ااشوس ِل ااى الامبراو ااوس الشوم اااوي ال اازي اوم اال ال اايهم
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ن
ِااذدا مااً اإلاىاااوساث لهبااربهم فااي اإلاىىقاات ووااشٍقتهم فااي القخاااى( ،)155وَىااا قااذ ًىااش الاابّن
ن
حعااائال ًق ا ي بإه ا مااً اإلامنااً ان ًنااون َاااالء الاا(العاساقُيُحن) الاازًً ظاااهذوا ًولُاااهوط
َاام مااً غعاظااىت اى ظفىاات ولااِغ مااً ال ا اِمتن لىقااوى ان ظاانوث اإلافااادس الاظااالمُت
بؽا ااهل جا ااام َا ااو دلُا اال مها اام ِلا ااى ارها اام لا اام ًنوها ااوا ما ااً الغعاظا ااىت ،ن ما ااً ًدىا اااوى اخبا اااس
الغعاظ ااىت الظ ااُما اب ااً قخِب اات( ،)156واإلاع ااّودي( ،)157والاـ اافهاوي( ،)158واب ااو الف ااذاء(،)159
والى ااوٍشي( ،)162وغحا اارَم ل اام ًدىا ااالوا ِالق اااث اها اازٍ اإلاخاها اات ،وظ اال ما ااا اظخّشل ااوٍ َا ااو ِا ااذد
ملااولهم واؼاااساث الااى مااً جىفااش ماانهم ،وبالخااالي ًنااون (ال ا اِمت) لهاام الحااَ الاوفااش مااً
ن
َا اازٍ آلاساء الخاسٍخُا اات ما ااذِوما بما ااا سواٍ امُا اااهوط هفع ا ا الا اازي ًا اازلش ان ًولُا اااهوط ازىا اااء
جقذما ا داخ اال الاسارا ا ي الفاسظ ااُت وحشقا ا لّ ااذد م ااً اإلا ااذن والق ااالُ اؼ اااس ال ااى فشق اات ِشبُ اات
بقُ ااادة صِ ااُم له اام ٌع اام ملُخ ااوط /مال ااو  ً Malechusااش فُا ا اح ااذ اإلاخخف ااحن اها ا م ااً
قباثاال آى لهاام الغعاااهُون( ،)161وَىااا قااذ ًدبااادس للاازًَ ان الشومااان ظاااهذوا فااي بااادت ألامااش
الغعاظ ااىت ِىا ااذما حى ااوا سحا ااالهم فا ااي ؤسك ال ا ا اِمت واجخا اازوَم ِم اااى لها اامم هقا ااوى ان
وبُّاات القااادة الشومااان جخخلااا مااً واحااذ خااش بااذلُل ان دقلااذًاهوط ِىااذما حعااىم الحناام
ن
ن
ن
ن
لم ٌّذ امبراووسا سوماهُا بال معادبذا ؼاشقُا ًىالاب لىفعا بخناشٍم ال اي( ،)160وبالخاالي ًاش
الباح ااض ان الّالق اااث ب ااحن ال ااشوم والّ ااشب ف ااي جل ااو اإلا ااذة الظ ااُما ف ااي الق ااشن الش اااوي والشال ااض
ن
ن
اإلاُالدي ماهذ ل هفُت الامبراووس دوسا لبحرا في ابقائها او الغائها.
ط ً .ااش اح ااذ اإلاخخف ااحن ان ِ ااذم رل ااش اظ اام (ماوٍ اات) م ااً قب اال امُ اااهوط ٌّ ااود الحعاظا ا
باإلازلاات وِااذم سغبخ ا فااي اٌهاااس جفااوق َاازٍ ال ماِاات الّشبُاات التااي جت ِمهااا ام اشؤة اظااخىاِذ
قُادة امتها ومىاصلت القواث الشوماهُت موقّت اهم َضاثم مخخالُت(.)163
 -6ثيؤدوي الاايئ:
م ااً م اااسخي الق ااشن الع ااادط اإلا ااُالدي ف ااي لىِع اات اً ااا ـ ااوفُا( ،)160ف ااي القع ااىىىُيُت ،لا ا
لخاااب اظاام (الخاااسٍخ الشالسااي) اؼاااس فااي ظااضءٍ الشالااض الااى ماوٍاات حُااض اد ااى ارهااا مااً اـاال
سوما اااوي ،وجا اام اظا ااشَا ما ااً قب ا اال ملا ااو ِشبا ااي ل مالها ااا ،وم ا ااْ ما ااشوس الوقا ااذ اـا اابحذ ملن ا اات
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للّااشب( .)165حقُقاات ان اإلااااس ولخاب ا حّاازس ِلُىااا الوـااوى الُ ا لاازلو اِخمااذها ِلااى َاازٍ
الاؼاسة التي ًىقلها احذ الباحشحن.
 -7الاديس ثي فانس املعرتك:
مااً موالُااذ مذًىاات القعااىىىُيُت ،ولااذ فااي ظااىت 759م ابااان حناام الامبراوااوس قعااىىىحن
الها ااامغ اإلاّا ااشوف بلقا ااب الضبلا ااي 775 -700م( ،)166جا ااضوط ما ااً فخا اااة اظا اامها (مُغا ااالو) ما ااان
والااذَا ًمخلااو حٍااوة ِىااذ الامبراوااوس الون الشابااْ (782 -775م)( ،)167حُااض جوظااي ِىااذٍ
ن
بااإن ظّاال مااً (زُوفاااوغ) حالمااا إلاذًىاات (لح ًنااوط) زاام ِاااد لحُاااة الشَبىاات وجشَااب فااي دًااش
(ًولُخشوهباون) فااي قماات ظااُغشٍاوي حُااض اَااخم بنخابات جاااسٍخ بح هىاات ،زاام هفااي بااإمش الامبراوااوس
الون الها ااامغ( ،)168الا ااى ظضٍا ااشة (ظا اااموجشاقُا) حُا ااض جا ااوفي فا ااي ؼا ااهش آراس ما ااً ظا ااىت  817او
818م ،ورلااش ماوٍاات فااي لخاب ا الاازي لاام هحااَ بااالّشوس ِلُ ا اؼاااسة مهماات مفادَااا ان ماوٍاات
ماهذ هفشاهُت مً اـوى سومُت وقّاذ فاي الاظاش فىالهاا ملاو الّاشب بعابب ظمالهاا وخفاها
لىفع زم وظذث وشٍقها هحو الّشػ (.)169
 -8ماي ميخائيل اليريانم الكبري:
ماس ظشٍاوي ولذ في مذًىت مالوُت الواقّت ِلى المفت الُم ا لنهاش الفاشاث ظاىت 1106م
م ااً ِاثل اات حّ ااشف باظ اام (اى قىذاا ا ي) حُ ااض ِ ااشف اب ااوٍ باظ اام (الق ااغ اًلُ ااا اى قىذاا ا ي)،
ن
اهدعب الى دًش ماس بشـاوم الازي اـاب لشظاُ بىشٍشلُاا مىاز القاشن الحاادي ِؽاش اإلااُالدي
ن
وحتا القشن الشالض ِؽش اإلااُالديُ ،سظام ماَىاا زام سثاِغ للاذًش إلااذة ِؽاش ظاىواث ،وفاي ظاىت
ن
1165م ِااشك ِلُا البىشٍااشك ازىاظااُوط الشااامً مىشاهُاات اما اذ لنىا سفاان وبقااي معااخمشا
ف ااي خذم اات ال ااذًش حت ااا وفاجا ا ظ ااىت 1166م( ِ ،)172اااػ ف ااي اظ ااواء ظُاظ ااُت مم ااىشبت حُ ااض
ن
احخماااس الذولاات الّباظااُت التااي جفصا ا المااّا فااي اظضائهااا ،فمااال ِااً مواـاالت الفاالُبُحن
لحمالبهم ،لزلو لخب ماس مُخاثُل جاسٍخ وَاو ٌؽاّش بماشاسة ماا ٌؽااَذٍ ماً احاذار مشٍاشة
ن
الظااُما بّااذ احااخالى القااذط( ،)171فمااال ِااً رلااو فقااذ حّااشك َاازا الاظااقا الااى النشحاار مااً
حم ا ااالث الدع ا ااقُي ظيؽ ا ااحر ال ا ااى رل ا ااش اإلاف ا ااادس الت ا ااي جىاولته ا ااا حت ا ااا ال هبخّ ا ااذ ِ ا ااً مول ا ااوُ
بحشىا(.)170
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" وفااي َاازٍ الفتاارة لبااذث مّااوٍض ملناات الّااشب للشومااان ج ااحُاث ظعااُمت حُااض اؼااتروذ
ن
للعالم مّهم سظامت الىاظو موا ا مً البرًت اظاقفا للمعاُحُحن الّاشب فوافاق اإلالاو غحار
ان موا ا ا ا سف ا اان قب ا ااوى الشظ ا ااامت م ا اً الاسٍوظ ا ااُحن واسادَ ا ااا م ا ااً الاظ ا اااقفت الاسزورلع ا ااُحن
اإلاىفُ ااحن ف ااإمش اإلال ااو ان ًن ااون ل ا م ااا ًشٍ ااذ وبّ ااذ سظ ااامخ اَخ ااذ لشح اارون م ااً الّ ااشب ِل ااى
ُ
ن
ًذًا ا  .ام ااا اإلالن اات فهاه ااذ اـ ااال سوماهُ اات غىم ااذ ف ااي الح ااشب وار ماه ااذ ظمُل اات جضوظه ااا مل ااو
ن
الّشب وٌلذ محافٍت ِلاى اًمارهاا وإلااا قبماذ ِلاى صماام اإلالاو َاذث الاى اإلاعاُحُت اِاذادا
لشحرة"( .)173ومً َزا الىق وعخيخج ما ًليل
ؤ .ان العشٍاوي ًخحذر ًِ فترة حنم فالج (378 -360م).
ب .اولق ِلى ماوٍت اظم (مّوٍض).
ط .لم ًإحي ب ذًذ حوى مولوُ موا ا بل َو اِاد ما رلشٍ اإلااسخون الزًً ظبقوٍ.
دً .ااش ان ماوٍاات مااً اـاال سوماااوي ولااِغ ِشبااي ،و ااي مااً الاظااش حٍُااذ بار اااب ملااو
الّشب الزي لم ًزلش اظم وجضوظها ووسزذ الحنم مً بّذٍ.
وبّااذ َاازا الاظااخّشاك الؽااامل إلااااسخي النىِعاات مااً القااشن الشالااض الااى الخاظااْ اإلاااُالدي
وال اازًً رل ااشوا ماوٍ اات ه ااذسط الان اظ اامها ووع اااها وزوسبه ااا وم ااا آل ااذ الُ ا وف ااق م ااا رلشه اااٍ م ااً
مواسدَا الاـلُت اللخماى الفوسة ِىذ القاست.
ثالجاً :ماوية بعد االستعراض والتخليل:
()177

أ -امسهااال وسد اظاامها بإؼااهاى مخخلفاات ف ااي ماوٍاات( )170ومافُااا( ،)175وماهُااا( )176ومافُااا
وماوٍت( ،)178ومّوٍض(.)179

ب -نيااابها :اؼاااس سوفُىااوط الااى ارهااا مااً العاسظاااهُون( ،)182وَااو هفااغ سؤي ظااقشاه(،)181
وٍ ا ااش ظ ا ااوصمحن ان ماوٍ ا اات ا ااي اسمل ا اات مل ا ااو الّ ا ااشب دون ان ًح ا ااذد لى ا ااا م ا ااً الّ ا ااشب او م ا ااً
غحاارَم( ،)180فااي حااحن رلشَااا النوسشا ي بإرهااا مااً الاظااماُِلُحن( ،)183امااا امُاااهوط فقااذ الت ا م
ن
الف اامذ جمام ااا ِ ااً رلشَ ااا( ،)180وٍ ااش جُ ااادوسط الق اااست ان ماوٍ اات م ااً اـ اال سوم اااوي وق ااذ
ُظبِذ مً قبل ملو الّشب الزي اخخفها لىفع زم جضوظها ووسزذ الّشػ بّذ موج (.)185
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ومً َزٍ الشواًاث وعخيخج ما ًليل

 )1ان اإلالنت اظمها (ماوٍت) اله وسد بؽهل ـشٍ جاسة ،وجااسة بؽاهل اقاشب الاى جشظمات ملمات
ماوٍت مً مفادسَا الاـلُت الى الّشبُت.

ن
 )0ما ًشبذ ان اظمها (ماوٍت) ان َزا الاظم مان ؼاجّا ِىذ الّشب فاي جلاو اإلااذة( )186وَازا
ما حؽهذ ب لخب الاوعاب وغحرَا.

 )3ان اظ اام ماوٍ اات دلُ اال ق ااوي ِل ااى ِشبُته ااا ،ره ااا ل ااو ماه ااذ راث اـ ااوى غح اار ِشبُ اات ُ
لّشف ااذ
باظم اخش اقشب الـلها.

ن
 )0ان ماوٍاات مااً اـااوى ِشبُاات بحخاات رهااا رلااشث م اشاسا بإرهااا صوظاات اإلالااو (العاساظاااهُون)،
ُ
ن
فمال ًِ رلو بإرها رلشث ـشاحت مً الاظماُِلُحن احفاد ابشاَُم الهلُل (ُ).
 )5جفمُم ماوٍت ِلى جىفاِب (مواا ا) الاظاقا الّشباي اقاو دلُال ِلاى ِشبُتهاا بذاللات ان
ظقشاه قاى (مً امتها).

ن
 )6ـمذ امُاهوط ًِ رلشَا سغم اه مان حالشا مْ الاحذار البر دلُل ِلاى ِشبُتهاا الها
خ ل ان ًزلش مأزش َزٍ اإلاشؤة التي اهضلذ الهضاثم اإلاخوالُت بالشومان.
 )7ان ادِاااء جُااادوسط القاااست وزُوفاااوغ اإلاّتاارف وماااس مُخاثُاال ماهااذ راث ـااذ لااُّا
الن سواًابهم ظاءث مىقولت ِنغ مً ِاـش الاحذار وهقلها بؽهل مباؼش.
ط -صوظهااال ماال اإلاااواسد الخاسٍخُاات الاـاالُت اإلاحف ااوسة ل اامً هىاااق بحشىااا لاام جاازلش الاظ اام
الف ا ااشٍ ل ا ااضوط ماوٍ ا اات ،واهم ا ااا اؼ ا اااسث ال ا ااى اه ا ا م ا ااً العاساظ ا ااُحن( ،)187لن ا ااً َى ا اااك اؼ ا اااسة
اظااخخذمها ظااوصومحن ولااّها لّىااوان للحااذًض ِااً ماوٍاات والعاساظااُحن حُااض قاااى "سواًاات
ِ ااً ؤـا اال الاظا ااماُِلُحن واِخىا اااقهم للمع ااُحُت بواظا ااىت صولا ااومغ صِا ااُمهم( ،)188والا اازي
ح اااوى ُمّا ااشب لخا اااب ظا ااوصمحن ان ٌؽا ااحر فا ااي َ ااامؾ َا اازٍ الفقا ااشة اها ا قا ااذ ًنا ااون (ما ااالنوط

ًودظالغ) الزي ًُزلش ِىذ امُاهوط( ،)189لنً ًش الباحض ان َزٍ الاؼاسة قذ جناون غحار

صاحُحت ن امُااهوط ِىاذ رلاش َازا الاظام مااان ًخحاذر ِاً قاواث فاسظاُت حعااهذَا فشقاات
ِشبُت بقُادة صُِم اظم (ملُخوط /مالو) ًاش فُا احاذ اإلاخخفاحن اها قاذ ًناون ماً آى
ن
لهم او جىو اي ارهام ِاشب غعاظاىت( ،)192وٍباذو ان رلاو صاحُحا ها ماً اإلامناً معااهذة
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(ملُخ ااوط /مال ااو) الغع اااوي للف ااشط ف ااي جل ااو الحمل اات ماه ااذ قب اال ج ااولي الغعاظ ااىت الحن اام
ن
سظمُا مً الشوم( ،)191وبالخالي ًش الباحض ان ِذم رلاش اإلاااسخحن الظام صوط ماوٍات صاد ماً
لبابُت ولو الاحذار.
د -جوليه ااا الحن اامل اظمّ ااذ م اال اإلا ااواسد الخاسٍخُ اات الاـ ااُلت الت ااي رل ااشث ماوٍ اات اره ااا جول ااذ
الحنم ِقب وفاة صوظها( ،)190ومباؼاشة سفّاذ لاواء الشاوسة لاذ الشوماان بّاذ العاالم الازي
مان بُنهم.
يابعاً  :الج ية ضد الروماا:
أ_ اسباب الج ية:
مااً اإلااظااا ان اإلاااواسد الخاسٍخُاات جلت ا م الفاامذ اصاء اظااباب الشااوسة التااي اؼااّلذ فخُلهااا
ماوٍات ،ن َازٍ اإلافااادس حّقاب مباؼاشة ِلااى ؼاشوه ماوٍات الًقاااف الشاوسة دون رلاش اظااباب
اهىالقهااا ِلااى الاوااالق ،لنااً ًااش الباحااض اها مااً اإلامنااً ولااْ الُااذ ِلااى اؼاااساث الظااباب
الشااوسة بر مااا ِلمىااا ان َىااك مااً ٌؽااحر الااى ان الااشوم ماااهوا مااشجبىحن بمّاَااذة بالعاساظااُحن
وِىا ااذما ما اااث صِا ااُمهم جحللا ااذ ماوٍا ااا ما ااً قُا ااود اإلاّاَا ااذة وجوظها ااذ بشظالها ااا الا ااى فلعا ااىحن
وظ ااوسٍا واظ ااخولذ ِل ااى مذًى اات بىا اشا (الا ااش) ز اام جوظه ااذ هح ااو مف ااش ووـ االذ ال ااى ب ااشص
الع ااوَغ مم ااا دف ااْ ف ااالج ال ااى الاظ ااخّاهت بقباث اال حغل ااب إلاواظهته اا والت ااي ل اام حع ااخىُْ اًق اااف
صح ااا العاسظ اااهُحن مم ااا ح ااذ بف ااالج ال ااى الخف اااوك مّه ااا وجشقُته ااا ال ااى سجب اات ملن اات وج ذً ااذ
اإلاّاَذة مّها بؽشوه ي جمّها(.)193
حقُقاات ؤن َاازٍ الشواًاات قااذ جىااابق الواقااْ الاشاًَ آهاازاك بر مااا ِلمااا ان فااالج مااان ًواظا
ن
ؤخىااس داخلُات وخاسظُاات ،فهاو داخلُاا ًواظا اوؽاقاق ِام الؽااشق بإظاشٍ مماا دفّا الاى جب ااي
موق ا ااا مح ا ااذد لحع ا اام الجا ا ا اُ وج ا ااووحن الام ا ااً ال ا ااذاخلي وجوحُ ا ااذ الف ا اافوف لل ا ااذفاُ ِ ا ااً
()190

الامبراووسٍات لااذ القااوه فااي الؽااماى ،والفااشط فااي الؽااشق ،لنااً اجخااارٍ لاا(الهوماٌعُت)

ومذافّخ ا ِنهااا ظلااب ل ا مؽااامل مااْ ِااذد مااً الاظاااقفت دفّخ ا للّااودة الااى القع اىىىُيُت
اواخ ا ا ااش ظ ا ا ااىت 369م إلاىاقؽ ا ا اات مع ا ا ااإلت الاظ ا ا ااقا ال ذً ا ا ااذ ال ا ا اازي ظ ا ا ااُ لغ ِل ا ا ااى لشاا ا ا ا ي
ن
القعااىىىُيُت واللقاااء بوفااذ منااون مااً اسبّاات وزماااهحن املحرًنُااا اهخ ااا اهاام الامااش بىفاايهم ِلااى
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قااواسب فااي مُاااٍ البوظاافوس ،بِىمااا احااشق الّااذد آلاخااش( ،)195ومااً َاازٍ الاحااذار ًمنااً ولااْ
الُ ااذ ِل ااى اظ ااباب ز ااوسة ماوٍ اات ف ااي ق ااذ جن ااون دًيُ اات هدُ اات ظُاظ اات ف ااالج والت ااي دِ اام م ااً
خاللهااا الاسٍوظااُحن فااي الؽااشق حُااض الااضم ظمُااْ النىاااجغ بالفاابغت الاسٍوظااُت ،وحتااا ِىااذما
جوظا لقخاااى الفااشط فااي الؽااشق مااان ًجا ى فااي مىاوقهااا وٍااإمش ٌّااضى الاظاااقفت اإلااٍااذًً إلا مااْ
ن
هُقُااا ظااىت305م وقشاساج ا ( ،)196فمااال ِااً اِخمااادٍ ِلااى م موِاات اسٍوظااُ مشلضٍاات ممشلاات
باالظا ا ااقا (لولوٍا ا ااوط) لنى ا ا ا الا ا ااىش الا ا ااى جا ا ااشك حملخ ا ا ا ِلا ا ااى با ا ااالد فا ا اااسط والّا ا ااودة الا ا ااى
القعا ااىىىُيُت ِلا ااى ازا ااش جما ااشد بشولا ااوب ابا ااً ِا اام ًولُا ااان فا ااي القعا ااىىىُيُت( ،)197وبما ااا ان
الاًشوظااُت اـاابحذ ِقُااذة بهااذد ظااهان ظىااوب بااالد الؽااام الاازًً حمااش اظاااقفتهم م مااْ
ن
هُقُااا ظااىت 305م وؤًااذوٍ لمااا مااش بىااا ظااابقا فااي اظااخّشاك اظااماء مااً حمااش اإلا مااْ زاااسث
ماوٍاات لااذ الّقُااذة اإلاخالفاات إلاّخقااذَا ( ،)198وممااا ًااذِم َاازا الاشؤي ان ماوٍاات اؼااتروذ ان
ن
ًن ااون موا ا ا اإلااٍ ااذ لق اشاساث م م ااْ هُقُ ااا ظ ااىت 305م اظ ااقفا مته ااا( ،)199وموا ا ا بّ ااذ ان
القااي القاابن ِلُا سفاان ان ًااخم سظااامخ ِلااى ًااذ (لولُااوط) الاسٍواا ي واهمااا اخخاااس ان ًااخم
سظ ا ااامخ ِل ا ااى ً ا ااذ الاظ ا اااقفت اإلاىفُ ا ااحن ،الظ ا ااُما ان ف ا ااالج ق ا ااام بىف ا ااي م ا اال م ا ااً ازىاظ ا ااُوط
ن
الاظنىذسي وامُلِعوط اظقا اهىالُت وِذدا آخاش ماً اظااقفت الؽاشق( ،)022وبالخاالي ًاش
الباحض ان الاظباب الذًيُت ماهذ الّامل الشثِغ لشوسة ماوٍت.
ب_ نتائج الج ية:
ان ابااشص هخاااثج زااوسة ماوٍاات ااي جوقُّهااا مّاَااذة ظااالم مااْ الشومااان اؼااتروذ فيهااا جىفااِب
ن
ن
الاظااقا (موا ا ا) الّشبااي اظااقفا لقبُلتهااا والاازي هجااا فااي احااالى العااالم وظاازب ِااذدا مااً
الاجباُ للمعُحُت القاثلت بقشاساث م مْ هُقُا ظىت 305م(.)021
ج_ أحداث ما بعد الج ية ومعاهدة الالح:
ًبااذو مااً الىفااوؿ اإلاخااوافشة ان ماوٍاات الت مااذ بالعااالم مااْ الذولاات الشوماهُاات حتااا بّااذ
مقخل فالج في مّشلت ادسه ظىت 378م( ،)020بذاللت ارها ظاهذث دومىُها اسملت فاالج فاي ـاذ
ال ااوم ِلااى مذًىاات القعااىىىُيُت حُااض اؼاااس امُاااهوط الااى ظىااود (العاساظااُيُحن) الاازًً
ق اااموا بّملُ اااث مشوِ اات ارَل ااذ الق ااوه وـ االذ ِل ااى ح ااذ صِما ا ان ًقوم ااوا ب اازب ال ى ااود
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القااووُحن ولّااق دمااائهم( ،)023وظااقشاه اؼاااس الااى ان ماوٍاات ِااضصث قااواث دومُىهااا بّااذد مااً
ال ى ااود بى ا نااء ِل ااى اجفاقُ اات الع ااالم الت ااي ابشم ااذ مّه اام( ،)020وَ ااو هف ااغ ق ااوى ظ ااوصمحن(،)025
ن
وبىاء ِلى رلو ًخ ا ان ماوٍت الت مذ بهل بىود اإلاّاَاذة ماْ الشوماان الظاُما فاي ماا ًخّلاق
بحف ااَ الع ااالم م ااْ الامبراووسٍ اات الشوماهُ اات وم ااذ ً ااذ الّ ااون الّع اانشي اليه ااا( ،)026وَى ااا ق ااذ
ن
ن
ًدب ا ااادس ال ا ااى الارَ ا ااان حع ا ااائال مؽ ا ااشوِا ِ ا ااً ظ ا اابب وق ا ااوف ماوٍ ا اات م ا ااْ دومُىه ا ااا اإلادؽ ا ااذدة
لالسٍوظُتن( ،)027لُنون ال واب مً الباحض ان ؼاشوه اإلاّاَاذة واحترامهاا ماً قبال ماوٍات
َاو الااذافْ الالباار للوقاوف مّهااا وـااذ

اوم البرابااشة ،الظااُما وان دومىُهاا اغااذقذ الامااواى

ِلى مً ظاِذَا في حشاها لذ القوه خالى
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النتائج

بّذ ؤجمام َزٍ الذساظت اإلاميُت مً مخابّت ومشاظّت للمفادس الام واإلاشاظْ اإلاخخفت
ِذد مً الىخاثج اإلاهمت ابشصَال
بالذساظت جوـل الباحض الى ا
ُ
 -1ان مفادس الخاسٍخ النيس ي حّذ مً اإلافادس التي ال غ ا ِنها لهل باحض في جاسٍخ
الّشب قبل الاظالم ،لزلو مً المشوسي لهل باحض ًشوم الغوؿ في حقبت جاسٍخ الّشب
قبل الاظالم ان ًىلْ ِليها إلاخابّت مل ؼاسدة وواسدة فيها.
 -0ؤن ماسخي القشون ( 0م الى 8م) مان اغلاهم ِلى ـلت با حذار التي هقلوَا بؽهل
مباؼش ،حُض ِاػ اغلاهم في ـلب الاحذار ،او ِاـشَا ،او ظمْ ِنها ِلى الاقل ؤو
ن
الث القفوس الشوماهُت ؤو حمش اظخماِاث النىِعت ؤو مان لابىا ؤو
اولْ ِلى
ن
ظىذًا في ال ِؾ الشوماوي بمخخلا حؽنُالج .
 -3جخ لى اَمُت ما لخب ماسخي النىِعت في القشون (0م8-م) بإرهم ؼاَذي ُِان ِلى
ن
ُ
ما داس وبالخالي هٍشبهم جنون مخخلفت ًِ الاخباس التي هقلذ ؼفاَا.
 -0سغم اَمُت ما لخب ماسخي النىِعت بال اه ٌعخوظب لشوسة الخّامل بحزس مْ ما
هقلخ َزٍ اإلافادس النيعُت سغم اَمُتها الظُما اإلااسخحن اإلادؽذدًً والزًً اظخخذموا
الاظلوب الؽوفي في الىقل معخخذمحن ِباسة (وٍقاى).
-5

ل ؤمُاهوط ماسلُللُىوط مّلوماث مهمت ًِ ( العاساقُيُون) حعب حّبحرٍ

واؼاسج لا(العاساظُيُحن) ،حُض اظخخذمها في الثر مً جفعحر ،ف ي جاسة للخّبحر ًِ ظهان
بالد الّشب بؽهل ِام ،وجاسة ي للغعاظىت ،ومشة لالهباه ،ومشة لعهان البالد الّشبُت
ال ىوبي ( الُمً)ة.

ن
ن
 -6ؤَمل ؤمُاهوط ماسلُللىُوط رلش ماوٍت ظملت وجففُال خ ال مً الاهخفاساث التي
ن
حققتها لذ احافل ال ُوػ الشوماهُت التي مان قاثذا فيها.
 -7ؤن حعمُت اى(العاساظىحن) حعب وظهت هٍش الباحض اظخخذمذ ِىذ الّذد الالبر
مً اإلااسخحن الزًً اؼاسوا الى ماوٍت والى (ال
في الّشاق بّذ

اِمت) اظالف الغعاظىت الزًً جىوخو

شبهم مً بالد الُمً ِقب ارهُاس ظذ مإسب.
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 -8ان سواًاث مل مً ظقشاه وظوصومحن وجُودوسٍخوط النوسػ جدؽاب في الاِم الاغلب
باإلاّلوماث ًِ ماوٍت.
 -9الخحامل غحر اإلابرس مً قبل ظوصومحن ِلى الّشب والزي ؼنو بإـل الّشب
واهدعااهم البشاَُم الهلُل ( ِلُ العالم).
 -12ان مل مً ( زُادوسط القاست وزُوفاوغ اإلاّترف) حاولوا الدؽنُو بّشبُت اإلالنت
ماوٍت مً خالى اِخباسَا مً العباًا.
 -11لم جقذم مّلوماث ماس مُخاثُل العشٍاوي النبحر الافت لخاسٍخ ماوٍت.
ن
 -10ان ماوٍت ملنت ِشبُت ( وفقا للشواًاث التي رلشهاَا) بذاللت اظمها واظلواها وما رلش
ن
ن
ِنها مً قوة ،فمال ًِ جفمُمها ِلى حعمُت (موا ا) الاظقا الّشبي اظقفا ِلى امتها.
 -13ان ِذم رلش اظم صوط ماوٍت الاُ حلقت مهمت ًِ جاسٍخ ماوٍت.
 -10ان زوسة ماوٍا ماهذ راث اظباب دًيُت بحخت.
 -15احترام ماوٍت لؽشوه اإلاّاَذة التي ِقذبها مْ الشومان بذاللت الوقوف مْ دومىُها
اسملت فالج في دفاِها ًِ القعىىىُىت ازىاء

وم القوه الشاوي.

 -16ان رلش ماوٍت مً قبل ماسخي النىِعت ظاِذ ِلى فهم العُاظت الشوماهُت
والبح هىُت في الحذود الؽشقُت للقحشاء.

ن
 -17اؼاس َزا البحض الى ؤن ماوٍت ملنت ِشبُت ال جقل ؼإهىا ًِ صهوبُا ملنت جذمش ؤو
ملُوباجشا اإلافشٍت.
 -18موافقت ؤمت ماوٍت ِلى ان جت ِم ؤمشؤة للعلىت في جلو اإلاذة دلُل ِلى ان حنم
ن
اليعاء لم ًنً م هوال ِىذ الّشب اهزاك..
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اهلوامش-:
 -1ال

اِمتل مً ملوك الؽام قبل قذوم الغعاظىتً ،يعبون الى بىو ة ّم بً حماوت بً

ظلُ بً ِمشو بً الحاف بً قماِت ( .ابً حبِب ،ابي ظّفش محمذ (ثَ005اا) بشواًت ابي
ظُّذ الحعً بً الحعحن العنشي ،اإلاحبر ،اِخ ا بخقحُ النخابل اًلضٍ لُختن ؼدىح  ،بال ه،
ميل داس الافاق ال ذًذة (،بحروثل بال.ث)،ؿ.)372
 -0الُّقوبي ،احمذ بً ا حاق بً ظّفش بً وَب ابً واةا البغذادي (ثَ090ا) ،جاسٍخ
الُّقوبيِ ،لق ِلُ وولْ حواؼُ ل خلُل مىفوس ،ه ،0ميل داس النخب الّلمُت( ،
بحروثل0220م) ،ط ،1ؿ ؿ.)172_176
ِ -3لي ،ظواد ،اإلاففل في جاسٍخ الّشب قبل الاظالم ،ه ،0ظاِذث ظامّت بغذاد ِلى وؽشٍ( ،
بغذادل 1993م) ،ط ،3ؿ ؿ.)388-387
 -0هافْ ،محمذ مبروكِ ،فش ما قبل الاظالم  ،ه ،0ميل َىذاوي ا ي اي ا ي ( ،مفشل
1950م) ،ؿ.)106
-5القباثل الاصدًتل قبُلت جىدعب الى الاصد بً الغور بً هبذ بً مالو بً صٍذ بً لهالن .للمضٍذ
ًىٍش ل (اإلاعّودي ،ابي الحعً ِلي بً الحعحن بً ِلي ( ث َ306ا) ،مشوط الزَب ومّادن
ال وَش ،ه ،0ميل داس النخاب الّشبي ( ،بغذادل 0227م) ،ط ،0ؿ.)113
 -6الغعاظىتل قبُلت اصدًت َاظشث مً الُمً الى بهامت الُمً ِلى العاحل الؽشقي للبحش الاحمش
ن
وحغلبوا ِلى ب ي ِو زم جوظهوا ؼماال جاسلحن بهامت الى بالد الا اص زم جوظهوا ـوب منت التي
ماهذ جقبْ جحذ ظُىشة ال شَمُحن فاقخخلوا بّذَا جفشقوا في البالد مّخمذًً ِلى العال مىز
خشوظهم مً الُمً محاسبحن مل مً ال شَمُحن والّذهاهُحن وبالخالي لم ٌعخووىوا مؽاسف بالد
الؽام الا بّذ مشوس الثر مً ( 152ظىت) ِلى

شبهم مً مإسب التي جشلوَا في اواثل القشن الاوى

اإلاُالدي ( .ال مُلي ،احمذ حعحن ،الّالقاث الهاسظُت لذولت الغعاظىت ،ميل داس ام ذ لليؽش
والخوصَِْ ( ،مانل0215م) ،ؿ .)00
 -7ال مُلي ،الّالقاث الهاسظُت ،ؿ ؿ05._00
-8الهمذاوي ،ابي محمذ الحعً بً احمذ بً ٌّقوب ( ثَ362ا) ،لخاب الاملُل مً اخباس الُمً
واوعاب حمحر ،ميل وصاسة الشقافت والعُاحت ( ،الُمًل0220م) ،طَ ،1امؾ ؿ.180
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ن
 -9صٍاد اللشق بً َبولتل مً ملوك ظلُ  ،اظخولى ِلى مؽاسف بالد الؽام ،ومان ِامال إلاوك
الشوم ( .ابً الازحر ،ابي الحعً ِلي بً ابي اإلاهاسم محمذ بً محمذ بً ِبذ النشٍم بً ِبذ
الواحذ الؽِباوي ال ضسي(ثَ632ا) ،الهامل في الخاسٍخ ،جحقُقل ابي الفذاء ِبذ ن القار ي،
ميل داس النخب الّلمُت( ،بحروثل1987م) ،ط ،1ؿ ؿ.)398-397
 -12ظبىت بً اإلاىزس بً داودل صُِم ال

اِمت في مؽاسف بالد الؽام ،اسظل بىلب الاجاوة مً

الغعاظىت مما اد الى وؽوب حشب اهتهذ بمقخل  ( .ابً خلذونِ ،بذ الشحمً بً محمذ
ثَ828ا ،جاسٍخ ابً خلذون اإلاعم دًوان اإلابخذؤ والهبر في جاسٍخ الّشب والا م والبربش ومً
ِاـشَم مً روي الؽإن الالبر ،لبي اإلاتن وولْ الحواش ي والفهاسطل خلُل محارة،
مشاظّتل ظهُل صماس ،بال.ه ( ،ميل داس الفنشل0222م) ،ط ،0ؿ.)335
 -11سّلبت بً ِمشول صُِم الغعاظىت ُِ ،شف بحىنخ العُاظُت ،اظخىاُ ان ًقىْ ظبىت بً
اإلاىزس للخوظ الخُ (ظزُ بً ِمشو) وولب الاجاوة مى  ( .الهمزاوي ،الاملُل ،طَ ،1امؾ
ؿ.)180
ّمي مىاصلت ق ا فيها

 -10ظزُ بً ِمشول ا سّلبت بً ِمشو ،داسث بِى وبحن ظبىت ال
ن
الاخحر هحب واـب مقخل ممشبا لالمشاى ( .لحالتِ ،مش سلا ،ما م قباثل الّشب القذًمت
والحذًشت ،ه ،0ميل داس الّلم للمالًحن ( ،بحروثلَ1388ا) ،ط ،0ؿ.)665
 -13الهمذاوي ،الاملُلَ ،امؾ ؿ180.-183
 -10مهشان ،محمذ بُومي ،جاسٍخ الّشب القذًم ،ه ،0ميل داس اإلاّشفت ال امُّت ( ،بال.ثل
مفش) ،ؿ526.
 -15جذمشل مذًىت في البرًت ِلى وشٍق الؽام( البنشيِ ،بذ ن بً ِبذ الّضٍض
الاهذلس ي(ثَ087اا) ،ما م ما اظخا م مً اظماء البالد واإلاوالْ ،جحقُقل مفىف العقا،
ه ،3ميل داس النخب الّلمُت( ،بحروثلَ1023اا) ،ط،1ؿ )326جقْ في الاوشاف الؽمالُت لبادًت
الؽام( ًاقوث الحموي ،ؼهاب الذًً ابو ِبذن الشومي البغذادي(ثَ606ا) ،ما م البلذان،
ميل داس احُاء الترار الّشبي ( ،بحروثل1962م) ،ط ،0ؿ )17والى الؽشق مً مذًىت حمق(
ابو الفذاءِ ،ماد الذًً اظماُِل بً محمذ بً ِمشو(ثَ730ا) ،جقوٍم البلذان ،ميل داس
الىباِت العلىاهُت ( ،باسَغل1802م) ،ؿ )89بُنها وبحن مذًىت دمؽق خمعت اًام ( ًاقوث
الحموي ،ما م البلذان ،ط ،0ؿ ، 0اي ارها جقْ جقشٍبا في مىخفا اإلاعافت بحن الفشاث مً
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ظهت وبحن دمؽق وحمق مً ظهت اخش ( اإلاال َ ،اؼم ًحيا ،الوظُي في جاسٍخ الّشب قبل
الاظالم ،ميل داس النخب للىباِت واليؽش ،اإلاوـلل1990م ،ؿ )167و ي ساط اإلاشلض الوَمي
اإلادعاوي الالالُ الزي ًمشل احذ حذودٍ الّشاق ،وحذٍ الغشبي مؽاسف بالد الؽام ،اما قاِذج
ال ىوبُت فخمشل ؼمالي ظب ال ضٍشة الّشبُت ( ابً اإلاغحرةِ ،بذن ،جاسٍخ الّشب القذًم،
مخىوه محفوً في اإلاشلض الوو ي للمخىوواث جحذ الشقم  ،00232سقم الفلم  ،1988وسقت
ن
 )106جبّذ م ت وخمعحن مُال ًِ دمؽق وحمق ( اإلاوظوي ،ظواد مىش ،الاحواى الاقخفادًت
في جذمش ،م لت اإلا مْ الّلمي الّشاقي ،مج ،53ط ،3بغذادل0225م ،ؿ.)61
 -16صهوبُال

ي هاثلت بيذ ِمشو بً الٍشب بً حعان بً العمُذُ بً َوٍش الّملُقي مً

ظاللت الّمالُق ،وقاى فيها القّقاُ بً الذسماء الهلبيل
ن
وبحن ف ش هاثلت القذًم
ؤحّشف مج ال بحن اإلاىف
الىبري ،ابي ظّفش محمذ بً ظشٍش (َ312ا) ،جاسٍخ الشظل واإلالوك ،جحقُقل محمذ ابو الفمل
ابشاَُم ،ه ،0ميل داس اإلاّاسف ( ،مفشل1967م) ،ط،1ؿ618.
 -17ال مُلي ،الّالقاث الهاسظُت ،ؿ ؿ08.-07
 -18ابو الغُضِ ،بذن ،بالد الّشب في الخاسٍخ القذًم ،ه ،0بال .مي ( ،ـىّاءل0210م)،
ؿ.152
 -19ال مُلي ،الّالقاث الهاسظُت ،ؿ09.
 -02محمود ،محمود ِشفت ،الّشب قبل الاظالم احوالهم العُاظُت والذًيُت واَم مٍاَش
حماسبهم ،ميل ِحن للذساظاث والبحور الاوعاهُت والاظخماُِت ( ،مفشل1995م) ،ؿ98.
 -01الُّقوبي ،جاسٍخ الُّقوبي ،ط ،1ؿ177؛ اإلاعّودي ،مشوط الزَب ،ط ،0ؿ
ؿ113._110
 -00الهمذاوي ،الاملُل ،ط ،1ؿ183.
 -03قباثل جىو ل الخىوخي بالفخ ولم الىون الهفُفت وما مت الى جىو ( العُووي ظالى
الذًً ِبذ الشحمً الؽافعي (ث ،)ٌ911لب اللباب في جحشٍش الاوعاب ،ميل داس ـادس( ،
بحروثلبال.ث) ،ؿ)55؛ والخىو َو اإلاقام والاظخماُ ( الفحروص ابادي ،م ذ الذًً محمذ ٌّقوب
(ث ،)ٌ817القاموط اإلاحُي ،ميل داس ال ُل( ،بحروثل بال.ث) ،ط ،1ؿ ،057مادة جىخ)؛
والخىو َم جلو القبُلت التي رلشَا بىلُموط في ظملت القباثل التي رلشَا في اًام  ،وبالخالي َم
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اِشاب الححرة ال حمشَا وؤَل مذسَا ،اظخقشوا في اوشافها وحولها في بُوث مفىوِت مً الؽّش
واإلاٍاى ِنغ ُ
الّبادِ ( .لي ،اإلاففل ،ط ،3ؿ.)169
 -00اإلاعّودي ،مشوط الزَب ،ط ،0ؿ110.
ِ -05لي ،اإلاففل ،ط ،3ؿ395.
-06الؽُخ ،حعحن ،الّشب قبل الاظالم ،ميل داس اإلاّشفت ال امُّت ( ،مفشل1993م) ،ؿ158.
 -07ظالمِ ،بذ الّضٍض ،جاسٍخ الّشب قبل الاظالم ،بال.ه ،بال.مي ( ،بال.مل بال.ث) ،ؿ103.
 -08دًوان الىابغت الزبُاوي وؽشٍل محمذ ظماى ( ،بحروثل1909م) ،ؿ18.
ُ -09بفش ل قفبت لوسة حوسان في بالد الؽام ( ًاقوث الحموي ،ما م البلذان ،ط،1ؿ.)001
 -32دومت ال ىذىل حذزذ ظىت خمغ لل شة اإلاباسلت لذ قبُلت قماِت في بالد الؽام .للمضٍذ
ِنها ًىٍش ل ابً لشحرِ ،ماد الذًً ؤبو الفذاء اظماُِل ( ثَ770ا) ،البذاًت والنهاًت ،جحقُقل
ِلي ؼحري ،ميل داس احُاء الترار الّشبي ( ،بحروثل ،)ٌ1028ط ،0ؿ125.
 -31قفمل مولْ بالبادًت قشب بالد الؽامً ( .اقوث الحموي ،ما م البلذان ،ط ،0ؿ.)365
ن
 -30الاـفهاوي ،حمضة بً الحعً ( ثَ362ا جقشٍبا) ،جاسٍخ ظ ي ملوك الاسك والاهبُاء ،ميل داس
الحُاة( ،بحروثل1961م) ،ؿ77.
 -33غىُمتً ،وظا سصق ،الححرة اإلاذًىت واإلاملنت الّشبُت ،ميل دهنوس الحذًشت ( ،بغذادل
1963م) ،ؿ137.
 -30جاسٍخ الشظل واإلالوك ،ط ،1ؿ 509.
 -35اؼاس لهزٍ الىقىت اإلاخخق في جاسٍخ الححرة الاظخار غىُمت حُض قاى " ووؽإ َزا الاخخالف
في اظم ام مً اخخالف سواًاث اإلااسخحن" .الححرة ،ؿ102؛ الاهفاسيِ ،بذ الشحمً الىُب،
فشط ن احمذ ًوظا ،القىُا والاحعاء ازاس وحماسة ،ميل داس القوافل ( ،الشٍاكلَ1030ا)،
ؿ09.

ن
 -36القذٌغ ظحرومل ـفشوهُوط ًوظابُوط َحروهُموط ،واحذا مً اإلاْ اإلاترظمحن في
النىِعت الالجُيُت ،وِلى حعب قوى احذ اإلاخخفحن (ؤَمهم) ،مً اظشة معُحُت غىُت مً
الىبقت الاقىاُِت ،ولذ في بلذة ظترًذون بالقشب مً اًموها ،زم جوظ لشوما لذساظت البالغت
ظىت 362م حُض الخق بشوفُىوط واـب ـذًق  .للمضٍذ ًىٍشل (محشوطً ،وحىا ِىا،
خىاباث القذٌغ ظحروم مْ دساظت ًِ حُاج واِمال  ،جشظمها ًِ الالجُيُتل وص َا فشماهخل
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ن
بمّاوهت ط .لوَغ وؤًما و .ط .ماسجلي ،مشاظّت ًِ الاههلح ًت دً.وظا سمعِغ ،مشاظّت
الَوجُتل د.ظوسط فشط ،ميل مذسظت الاظنىذسٍت ( ،مفشل ،)0218ط ،1ؿ ؿ.)11-12
-37اإلاّمودًتل ملمت ظشٍاهُت حّ ي الغىغ ،حُض اؼاس الّهذ القذًم الى ان بّن الاغعاى
ماهذ را وابْ وقس ي اوهاسي ،واإلاّمودًت اإلاعُحُت ظش ًمى بإمش سظمي مً اإلاعُ ،
واإلاّمودًت بمّىاَا الىقس ي سجبت ؤظشاسٍت حؽشك الاوعان في موث اإلاعُ وقُامخ فخمىح
الحُاة اإلاعُحُت وجمم الى ظعذ اإلاعُ الزي َو النىِعت .للمضٍذ ًىٍش ( الِعو ي ،ـبمي
حموي ،ما م الاًمان اإلاعُمي ،ؤِاد الىٍش فُ مً الىاحُت اإلاعنوهُتل الاب ظان لوسبون،
ه ،0ميل داس اإلاؽشق ( ،بحروثل1998م) ،ؿ.)070
 -38لوقُاط الاسٍوا يل وَّشف بإظم (لوظُوط) ،جم جىفِب مً قبل فالج ِلى لشا ي
الاظنىذسٍت ُِ ،شف باالسٍوظُت ،وِمل ِلى وؽشَا بهل الىشق في مفش ،حّشلذ النىِعت
اإلافشٍت في اًام الى حوادر ظعام .للمضٍذ ًىٍشل ( ًوحىا ،ميس ا (ث1932م) ،جاسٍخ النىِعت
القبىُت ،ميل ؼشلت جشٍنشومي( ،مفشل بال.ث) ،ؿ ؿ.)180_183
 -39دًذًموط المشٍشل مذًش مذسظت الالَوث في الاظنىذسٍت ،ولذ ظىت 313م في مذًىت
الاظنىذسٍت التي ماهذ حّاوي مً الالىهاد الوز ي لذ اإلاعُحُحن ،فقذ بفشٍ وَو في ظً
الشابّت مً ِمشٍ مما دفّ لخذسٍب رالشج ِلى الحفَ ،وِىذما بل ظً الشؼذ بذؤ ٌّلم هفع
القشاءة بحفش الحشوف ِلى قىْ خؽبُت ًخحععها بإـابّ  ،وبزلو وبق هٍشٍت (بشاًل) قبل
ن
خمعت ِؽش قشها مً الضمً ،حاسب الاسٍوظُت غحر مباى بما ظُفّل الاباوشة اإلاىفشًٍ
ن
لالسٍوظُت ،فمال ًِ محاسبخ لبقاًا الوزيُت اإلاخمشلت بالفلعفت الافالووهُت ،جوفي ظىت 398م
ن
ن
جاسما خلف 08مالفا في الالَوث والخفعحر .للمضٍذ ًىٍشل ( مامل ،مشاد ،حماسة مفش في الّفش
القبىي ،اِذاد وحّلُقل مُخاثُل منغ اظنىذس ،ميل َاسمووي ( ،مفشل0225م) ،ؿ ؿ-139
102؛ خمحر ،ساثذ ،اإلا امْ اإلاعنوهُت 051-305م وازشَا الذً ي ِلى حُاة الّشب قبل الاظالم،
ميل داس دظلتِ ( ،مانل ،)0218ؿ.)033
 -02ظوسط ،اهىوان فهمي ،الاباء اإلااسخون مفادس الخاسٍخ النيس ي ،ميل الاهبا سوَغ
الاوفعذ( ،القاَشةل1793م) ،ؿ 00.
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ً -01وظابُوط القُفشيل ماس ليس ي ِاػ في ( 302-060م)ٌُّ ،ذ مً ؤقذس اإلااسخحن
واظبقهم ،حُض ًشظْ الُ النشحر مً اإلااسخحن لح ت في اإلاّلومت ،جإزش الى حذ لبحر باالسٍوظُت
التي ماهذ ؼاجّت في ِفشٍ.
 -00ظوسط ،اإلافذس العابق ،ؿ .00
 -03زُودوظُوط الاوىل مً الاباوشة الشوماهُحن ،جولى الحنم ظىت 379م ،بامش مً غشاجُاهوط،
ن
خاك حشبا ؼشظت لذ القوه وجمنً مً الاهخفاس ِليهم ،زم اظخولى ِلى زِععالوهُنُت
لخإمحن الّخاد والغزاء الواسد مً مفش ،زم جوظ الى الذاهوب ،اـِب بمشك الّماى ظىت
382م ؼاسف ب ِلى اإلاوث ،وفي ظىت 380م وقْ مْ القوه مّاَذة ـلا داثمت لخالفي خىش
الهون ،جوفي ظىت 395م .للمضٍذ ًىٍش ( سظخم ،ؤظذ ،الشوم في ظُاظتهم وحماسبهم ودًنهم
وزقافتهم وـالبهم بالّشب ،ميل َىذاوي ا ي اي ا ي ( ،بحروثل0217م) ،ؿ85وما بّذَا).
 -00بُغولُفعنُا ،هِىا فنخوسفىا ،الّشب ِلى حذود بح هىت واًشان مً القشن الشابْ الى القشن
العادط اإلاُالدي ،هقل ًِ الشوظُت ل ـال الذًً ِشمان َاؼم ،اؼشف ِلى وبّ ل قعم
الترار الّشبي اإلا لغ الوو ي للشقافت والفىون والاداب( ،لىنشادل1960م) ،ؿ03.
 -05م.ن
 -06م.ن
 -07ازىاظُوط الشظوليل بابا لىِعت الاظنىذسٍت ،ولذ ظىت 098م في مذًىت الاظنىذسٍت مً
ن
ن
ن
ِاثلت معُحُت ،اهخخب ظىت 310م اظقفا إلاذًيخ الاظنىذسٍت خلفا لبىشط،الا ِذدا مً
ُ
ن
النخب منها ( سد ِلى الوزيُحن) و (خىاب في ج عذ الهلمت)،لّب دوسا لبحرا في الشد ِلى اسٍوط
خالى ظلعاث م مْ هُقُا ظىت 305م حتا جمنً مً قىّ مً النىِعت .للمضٍذ ًىٍش (
الِعو ي ،ـبمي حموي ،القذٌغ ازىاظُوط الاظنىذسي بىل الوَُت اإلاعُ  ،ميل داس
اإلاؽشق ( ،بحروثل1998م) ،ؿ ؿ7.-5
 -08دوبشاحؽُيعهيً ،ان ،ؤوسبا واإلاعُحُت -الالفُت الاولى ،-جشظمتل لبرو لحذو ،ميل داس
الحفاد( ،ظوسٍال0227م) ،ط ،1ؿ87.
ِ -09لي ،اإلاففل ،ط ،3ؿ397.
 -52م.ن ،ط ،3ؿ023.
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 -51هولذل  ،زُودوس ،امشاء غعان و ي سظالت امشاء غعان مً اى ظفىت ،جشظمت وحّلُقل بىذلي
ظوصي و قعىىىحن سصٍق ،ميل داس الوساق ( ،بحروثل0229م) ،ؿ07.
 -50اإلافادس النالظُنُتل و ي لخب الُوهان والشومان والتي رلشث الّشب في موالْ محذودة
منها ملحمت اودٌعت اإلايعوبت الى َومحروط واؼّاس َضٍودوط ومعشحُت الؽاِش بٌ هُلوط
واإلااس الُواوي َحرودوجوط (هحو 005-080ق.م) ،وبىلُموط وؤسظخوبولغ صؤسٍاهوط وظترابون
وزُوفشاظخوط وبلُىوط .للمضٍذ ًِ َزٍ اإلافادس ًىٍشل َوظاوي ،ظلم محمذ بنش ،جاسٍخ
ؼب ال ضٍشة الّشبُت ميل داس ظامّت اإلالو ظّود لليؽش( ،الشٍاكل0217م) ،ؿ ؿ30.-08
 -53ال مُلي ،الّالقاث الهاسظُت ،ؿ50.
 -50دوبشاحؽُيعهيً ،ان ،ؤوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ78.
 -55لشَعخيعً ،اسزش ،اًشان في ِهذ العاظاهُحن ،جشظمتل ًحيا الهؽاب ،مشاظّتل ِبذ الوَاب
ِضام ،ميل داس النهمت الّشبُت ( ،بحروثل1980م)،ؿ003.
 -56غىُمت ،الححرة ،ؿ137.
 -57م.ن ،ؿ102.
 -58الاـفهاوي ،جاسٍخ ظ ي ملوك الاسك ،ؿ70.
 -59ملوك الىواثال و ي مذة الاهخقاى بحن ظقوه الذولت الباسزُت وقُام الذولت العاظاهُت( .
َوظاوي ،جاسٍخ ؼب ال ضٍشة ،ؿ.)171
 -62الاـفهاوي ،اإلافذس العابق ،ؿ70.
 -61اموهُوط وَلالسٍوطل مً سظاالث النىِعت الباسصًٍ .للمضٍذ ِنهم ًىٍشل ًوظابُوط
القُفشي ،جاسٍخ النىِعت ،ك ،6ف ،7 ،19ؿ066.
 -60ظوسط ،الاباء اإلااسخون  ،ؿ ؿ57.-56
 -63م.ن
 -60ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،جشظمتل اً .ا ي.صٍىوط ،حّشٍبلد .بوال ظاوٍشط ،مشاظّتل الاهبا
ابُفاهوط ،بال.ه ،بال.مي ( ،مفشل بال.ث) ،ؿ12.
 -65م.ن ،ؿ11.
 -66م.ن ،ك ،0ففل ،1 ،36ؿ510.
 -67م.ن ،ك ،0ففل ،0 ،36ؿ510.
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-68م.ن ،ك ،0ففل ،0 ،36ؿ ؿ .513-510
 -69م.ن ،ك ،0ففل ،0 ،36ؿ.513

 -72القوهل مً القباثل ال شماهُت وـفذ بالبربشٍت قامذ بغضو الامبراووسٍت الشوماهُت  ،وَم
ًىقعمون الى قعمحن ،القوه الؽشقُحن الزًً جوظهوا مً هاحُت الغشب ـوب رهش الادسٍاجُو
واظعوا في القشن الهامغ اإلاُالدي مملنت في اًىالُا لغاًت ِفش ظعخيُان حُض ارهاسث ظىت
537م ،والقوه الغشبُحن الزًً جمنىوا مً جإظِغ مملنت لهم في اظباهُا دامذ ما ًقاسب مً
ن
زالزت قشون ،فمال ًِ الوهذاى الزًً دخلوا لمإمبراووسٍت الشوماهُت مخإخشًٍ ببّن الضمً،
ن
واظخىاِوا العُىشة ِلى ؼماى افشٍقُا ظىت 009م ،لنً لم حّمش مملنتهم ووٍال حُض ارهاسث
ِلى ًذ ظعخيُان الاوى ظىت 533م ،وقباثل الهون ،واللمباسدًحن واَم قباثلها في ؼماى اًىالُا،
وقباثل الفشه ت في فشوعا واإلااهُاً ( .وظا ،ظوصٍا وعُم ،جاسٍخ الّفوس الوظى الاوسبُت
وحماسبها ،ميل ماظعت ؼباب ال امّت( ،الاظنىذسٍتل1980م) ،ؿ ؿ.)73_70
 -71دوبشاحؽُيعهيً ،ان ،ؤوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ82.
 -70الُّقوبي ،جاسٍخ الُّقوبي ،ؿ ؿ177.-176
 -73ساظْ ؿ  7مً البحض
 -70سظخم ،اظذ ،لىِعت مذًىت ن اهىالُت الٍّم  ،ميل اإلانخبت البولعُت( ،
بحروثل1988م) ،ط،1ؿ390.
 -75دوبشاحؽُيعهيً ،ان ،ؤوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ82.
 -76لشظخيغ ،اًشان ،ؿ005.
 -77خمحر ،ساثذ سحُم ،اإلا امْ اإلاعنوهُت 051-305م وازشَا الذً ي ِلى حُاة الّشب قبل
الاظالم ،ميل داس الشظاءِ ( ،مانل0218م) ،ؿ.157
-78دوبشاحؽُيعهيً ،ان ،ؤوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ82.
 -79الهشوقتل سؤي دً ي مذان حعب الخّشٍا الهازولُهي ،وَو مىاقن لالًمان الهازولُهي ،ؤو
خىإ ؤسادي ومشبذ ل  ،ومخّاسك مْ مبذؤ ؤًماوي مومى ب وحّلم النىِعت اهزٍ الففت( .
وٍخلش ،ط ،الهشوقت في اإلاعُحُت جاسٍخ البذُ الذًيُت اإلاعُحُت ،حّشٍبل ظماى ظاإلاً ه ،0ميل
الفاسبي ( ،بحروثل0227م) ،ؿ17.
 -82سظخم ،لىِعت مذًىت ن ،ط ،1ؿ005.
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ِ -81مشان ،محمود ظُّذ ،جاسٍخ اوسبا في الّفوس الوظى  ،ميل داس النهمت الّشبُت،
(مفشل0226م) ،ؿ76.
 -80احذ قش مذًىت غضة.
ن
 -83بشٍدغل مذًىت بحروث حالُا.

ن
 -80اظنوالظدُول ملمت حّ ي مّلم ،مذسط ،باحض ،امادًمي ،محامي ،القاهووي ،وٍش ِذدا مً
ن
ن
الباحشحن في َزٍ الهلمت جشظُحا جشظُحا للمّادى القاهووي بالىٍش للمهىت الاولى للماس

ظوصومحن ( .ظقشاه ،الخاسٍخ النيس يَ ،امؾ ؿ.)8
 -85ظوصمُىوط ،ظاالمُىوط َشمُاط ،الخاسٍخ النيس ي ،جشظمتل حؽعتر َاسجش اهفذ ،حّشٍبل
بوال ظاوٍشط ،بال ه ،بال مي ( ،مفشل بال.ث) ،اإلاقذمت.
ُ
 -86النشاظتل مً لشط ،وَو الزي خفق لهذمت ن وِبادج ( الِعو ي ،ما م الاًمان،
ؿ.)395
 -87ظوصومحن ،الخاسٍخ النيس ي ،اإلاقذمت.
 -88باالدًوطل مً ماسخي النىِعت ،ولذ في مذًىت غالوُت حوالي ظىت 360-363م ،جشَب في
ظبل الضٍخون وَو في العً الشالشت والّؽشًٍ ،دسط ِلى ًذ الاب اًىوظيذ ،جوظ ظىت 388م
الى مفش ،زم الى مذًىت هترًا هدُ ت اِخالى صحخ  ،بّذَا جوظ الى مذًىت القاللي وبقي فيها
حعْ ظىواث ،بّذَا ظاءث صحخ مشة اخش لُخوظ الى الاظنىذسٍت لنً الاوباء هقحوٍ
ن
بالّودة الى فلعىحن ل وَا اإلاالثم ،فغادس مفش ظىت 022م ،ببّذَا ُظُم اظقفا ِلى مذًىت
ُ
َُلُىوبولِغ في بُصُيُت ،وفي ظىت 320م دافْ ًِ القذٌغ ًوحىا فم الزَب ،وفي ظىت 025م
ُ
ظافش الى سوما ،وفي ظىت 026م هفي الى ظِىاء في مفش ،وفي ظىت 013-010م ظم لْ البابا
بالّودة مً اإلاىف الى غالوُت ،وفي ظىت 002-019م دون ِمل الخاسٍ ي ( الخاسٍخ اللوصبامي) الز
ٌُّخبر مً ؤَم الوزاثق ًِ جاسٍخ الشَبىت في القشن الشابْ اإلاُالي ،جوفي ظىت 031م قبل اوّقاد
م مْ افعغ بقلُل( .ظوسط ،الاباء اإلااسخون ،ؿ ؿ)09-07
 -89م.ن ،الخاسٍخ النيس ي ،اإلاقذمت.
 -92م.ن ،ك ،6ففل 1. ،38
 -91م.ن ،ك ،6ففل .0 ،38
-90م.ن ،ك ،6ففل .3 ،38
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-93م.ن ،ك ،6ففل .0 ،38
 -90م.ن ،ك ،6ففل 5. ،38
 -95م.ن ،ك ،6ففل 6. ،38
 -96م.ن ،ك ،6ففل 7. ،38
 -97م.ن ،ك ،6ففل 8. ،38
 -98م.ن ،ك ،6ففل 9. ،38
 -99م.ن ،ك ،6ففل 12. ،38
 -122م.ن ،ك ،6ففل 11. ،38
 -121م.ن ،ك ،6ففل 10. ،38
 -120م.ن ،ك ،6ففل .13 ،38
-123دوبشاحؽُيعهي ،اوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ82.
 -120ساظْ ؿ  3مً البحض
 -125ظوصمُىوط ،ك ،6ففلَ،38امؾ 1

 -126وَُب ،ؤهذسو ،موسَغ ،ماوٍت اوى ملنت ِشبُت معُحُت ،بحض ميؽوس لمً ماجمش
الترار الّشبي اإلاعُمي الشابْ والّؽشًٍ ،مّهذ الذساظاث القبىُتً ،ومي ال مّت والعبذ06 ،
و 07فبراًش ،ظىت 0216م ،ؿ9.
 -127العمااى ل للمضٍذ ًِ اظم ووعب وحُاج ًىٍشل الاـفهاوي ابو الفشط ِلي بً الحعحن
(ث َ 356ا) ،الاغاوي ،جحقُق واؼشافل ل ىت مً الادباء لذاس الخووعُت لليؽش ،ه ،6ميل داس
النخب الّلمُت( ،بحروثل1990م) ،ط ،00ؿ ؿ106.-117
 -128ؤبي ِبذن هفىوٍ  ،دًوان العمااى ،جحقُق وؼش ل د .واةا الفمذ ،ميل داس ال ُل،
(بحروثل1996م) ،ؿ ؿ75.-70

 -129مذًىت الهىاـشل ِشفها بلذاهُوا اإلاعلمحن بمذًىت ُحىاـشة مً اِماى حلب اإلاحارًت
لقيعشًٍ هحو البادًت و ي قفبت لوسة الاحق ،قُل ان باهيها خىاـشة بً ِمشو بً الحاسر بً
لّب بً ِمشو بً ِبذ ود بً ِوف بً لىاهت ملو الؽام ،وَىاك مً ًقوى ان مً بىاَا
الهىاـش بً ِمشو خلُفت الاؼشم ـاحب الفُلُ ،وٍيعب ؤليها ؤبو ًضٍذ بً خالذ بً محمذ بً
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ُ
َاوي الهىاـشي الاظذي الزي حذر بحلب ًِ اإلاعِب بً واةاً ( .اقوث الحموي ،ما م
البلذان،ط ،3ؿ ؿ.)009-008
 -112وَُب(واخشون) ،ماوٍت اوى ملنت ِشبُت معُحُت ،ؿ7.
 -111م.ن ،ؿ.8
 -110ساظْ ؿ  12مً البحض.
 -113ظوصمُىوط ،ك ،7ف6. ،38
 -110م.ن ،ك ،7ف6. ،38
 -115اِماى الشظل0 ،ل 10.-11
 -116الِعو ي ،ـال ابو ظودٍ ،ؤلواء ِلى اإلاعُحُت في ظىوب ال ضٍشة الّشبُت قبل الاظالم،
م لت اإلاؽشق ،العىت الحادًت والعبّون ،ال ضء الاوى ،ماهون الشاوي ،حضٍشان ،1999 ،ميل داس
اإلاؽشق( ،بحروثل1999م) ،ؿ88.
 -117سظالت بولغ الى لىاجغ غالوُت1 ،ل .17
-118سظالت لوسهشوط الشاهُت11 ،ل 33.-30
 -119ابشؿ ،مِؽاى ،اإلا مْ اإلاعنووي الاوى هُقُا الاوى 305م ،ميل اإلانخبت البولعُت،
(بحروثل1997م) ،ؿ ؿ099—098؛ خمحر ،اإلا امْ اإلاعنوهُت ،ؿ 157وما بّذَا.
 -102م.ن.
 -101م.ن.
 -100بُغولُفعنُا ،الّشب ِلى حذود بح هىت ،ؿ59.
 -103هولذل  ،امشاء غعان ،ؿ.00
ِ -100لي ،اإلاففل ،ط،3ؿ395.
ُ
 -105مذًىت لوسػل حّشف باظم مذًىت الىبي َوسي ،جقْ ؼماى ؼشق مذًىت ِفشًٍ بمعافت
05لم ًمش الى الؽشق منها رهش ظابون ،جحخوي جلو اإلاىىقت ِلى قلّت الىبي َوسي ؤر ماهذ َزٍ
ن
ن
ن
ن
اإلاىىقت ظابقا مشلضا دًيُا وِعنشٍا وراث ؼهشة لبحرة .للمضٍذ ِنها ًىٍش الؽبنت الّىنبوجُت،
وٍنُبُذًا ِلى اإلاوقْ www.ar.m.wikipedia.org
 -106زُودوسٍخوط النوسش ي ،الخاسٍخ النيس ي ،جشظمتل بلومفُلذ ظالعون ،حّشٍبل بوال
ظاوٍشط ،بال ه ،بال.مي( ،لىذنل بال.ث) ،اإلاقذمت.
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-107اإلاخل ي ،مذسظت اهىالُت في اَم ممشليها القشن 7-0م ،بال مي ( ،بغذادل0227م) ،ؿ
ؿ180.-183
 -108الذًاوعشونل لخاب ولّ جاجُاهوط ظىت 172م  ،وَّ ي ( مً خالى الاسبّت) او (الاه ُل
الشبا ي) ،وظاء ولْ َزا النخاب بّذ اهدؽاس حعائالث ًِ ظبب وظود اسبْ سواًاث ًِ حُاة
اإلاعُ وحّالُم ن وإلاارا مل َزا الفشاُ القاثم حوى الفشوقاث واإلافاِب فُما بُنهان وإلاارا ال
ن
جوظذ سواًت واحذة مخ اوعت حّخمذ الشواًاث الاسبّتن وقام جاجُاهوط اهزا النخاب ِشلا
ن
للشواًت الاه ُلُت بؽهل ن
خاى مً الخىاقماث التي جٍهش غالبا ِىذ مقاسهت الاهاظُل الاسبّت،
ن
اظخخذمذ بّن النىاجغ الؽشقُت َزا النخاب ،وبقي معخخذما في النىِعت العشٍاهُت حتا
القشن الهامغ ِىذما اقذم ؤظقا الشَا سابوال ِلى جبذًل الاهاظُل اإلاىذم ت ،باإلاىففلت
الاسبّت( .ف.لح ًدؾ ،اإلاعُ في الاهاظُل ؤو النىِعت والىقذ النخابي الحذًض ،حّشٍبل الاب
مِؽاى ه م ،ميل ميؽوساث الىوس ( ،بال.مل بال.ث) ،ؿ.)61

ن
 -109وعىوسل ماًَ ؼامي جلق حّلُم في مذسظت ًوهان في ازِىا ،جم جىفِب ؤظقفا ِلى لشا ي
القعىىىُيُت ظىت 008م ،مان ٌّخقذ ان في اإلاعُ اإلاخ عذ اقىومحن اي مهق ال ي واوعاوي
وان مشٍم الّزساء لِعذ ام ن مما دفْ الاظاقفت لىشدٍ هدُ ت َزٍ الاساء في م مْ افعغ
ظىت 031م .للمضٍذ ًىٍشل مالا م هوى ،النىاجغ الؽشقُت في العشٍان الغشبُحن اإلاىففلحن
اإلاّشوفحن بالعشٍان القذماء ؤو الُّاقبت ،و هت ممضقت ال جحخوي ِلى سقم الىبّت واإلاىبّت
واإلاهان وظىت اليؽش ،ؿ37؛ خمحر ،اإلا امْ اإلاعنوهُت ،ؿ 315وما بّذَا.
 -132م مْ افعغل م مْ ليس ي ِاإلاي ِقذ في مذًىت افعغ ظىت 031م ،إلاىاقؽت اليعىوسٍت
وآلاساء التي ٌهشث في جلو الفترة .للمضٍذ ًىٍش ( خمحر ،اإلا امْ اإلاعنوهُت ،ؿ 315وما بّذَا).
 -131ظُلعخِخوطل ُوَّشف بإظم ( ظنعدغ الشالض) جولى لشا ي بابوٍت سوما مً 030م لغاًت
002م ،ـذسث ِذة احهام خالى ِهذٍ جدىاوى اإلا امْ الافشٍقُت وجفقا ًِ موقا النيس ي
البابوي حُل فنشة قماء ن اإلاعبق ،مما ًزلش اه قام باِادة بىاء لىِعت القذٌعت مشٍم
النبر الشوماهُت التي مان الباب لُباسٍوط لشظها ِلى اظم الّزساء ( .دازُو ،ما م البابواث.)32 ،

 -130حشماث لحرلغ الاز ي ِؽشل حشوماث لخاها لحرلغ الاظنىذسي لذ وعىوس ،وفحواَا
بىود محذدة جوةا مّالم الخّلُم الاسزورلس ي ًِ ج عذ الهلمت ،اسظها لحرلغ مْ الشظالت
ن
اإلا مُّت (الشظالت سقم  )17الى وعىوس وولب مى ان ًوقْ ِليها وٍقبلها ،مىزسا اًاٍ في حاى
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ن
ِذم جوقُّ ِليها باـذاس حشما مً خالى م مْ م مْ مهاوي ٌّقذ في الاظنىذسٍت ،لم ًوقْ
ن
ن
وعىوس َزٍ الحشوماث بل لخب بىودا از ا ِؽش ممادة واسظلها للقذٌغ لحرلغ والبا مى
الخوقُْ ِليها بالقبوى ،جإحي اَمُت َزٍ الحشوماث مً لورها جحذد مّالم الاًمان الاسزورلس ي
بّباساث محذدة ال جقبل اللبغ واللا والذوسان والخالِب با لفاً وال مل اإلاىاوت( .ميس ا،
ا حق اًلُا ،ج عذ الابً الوحُذ بحن حّالُم القذٌغ لحرلغ النبحر وَشوقت وعىوس ،جقذًم
ومشاظّتل الاهبا الحبر بِؽوي ،ميل بشٍما ظشافُو للىباِت والخوسٍذاث ( ،القاَشةل0220م)،
ؿ  155وما بّذَا).
 -133لحرلغ الاظنىذسيل ولذ في قشٍت زُودوظُو الواقّت في دلخا الىُل وِلى بّذ 102لم ؼشق
الاظنىذسٍت ،دخل الشجب الاملحرًنُت ظىت 372م ،زم ُِهذ الُ الشظامت الؽماًت ،بّذَا جخلمز
ِلى ًذ خال زُوفُلوط اظقا مذًىت الاظنىذسٍت ،وحمش مّ م مْ البلوه ظىت 023م
ووالب احذار وشد ًوحىا فم الزَب ،وفي ظىت 010م جولى اظقفُت لشا ي الاظنىذسٍت
بمعاِذة هقابو البحاس ،وبموظب القاهون العادط مً قواهحن م مْ هُقُا اـب لحرلغ
ن
معاوال ًِ  75ابشؼُت في مفش ولُبُا وظحرًىاثقل .للمضٍذ ًىٍش ( ابً اإلاقفْ(ث ق12.م) ،جاسٍخ
البىاسلت ،جلهُق وجيعُق وحّلُقل مُخاثُل منس ا اظنىذس ،ميل َاسمووي( ،مفشل0220م)،
ؿ 33؛ اإلاخل ي ،مذسظت الاظنىذسٍت ،ؿ 051وما بّذَا).
 -130زُودوسٍخوط النوسش ي ،الخاسٍخ النيس ي ،اإلاقذمت ( وبّذ مقذمت النخاب بذون جشقُم).
 -135م.ن ،ك ،0ف.02
 -136م.ن ،ك ،0ف02.
 -137قعىىىحنل واحذ مً ابشص اباوشة الامبراووسٍت الشوماهُت ،اهفشد بالضِامت ِام300م بّذ
مّشلتي ادسهت ولشظِبولِغ اِلً اإلاعُحُت دًاهت سظمُت والغى الىٍام الشبا ي وحل محل
ن
حهاما ٌعاِذوه في اداسة ؼاون الامبراووسٍت .للمضٍذ ِى وًِ حُاج ًىٍشل( ًوظابُوط
القُفشي ث302م ،حُاة قعىىىحن الٍُّم ،حّشٍبل القمق ل مشقغ داود ،ميل منخبت
اإلاحبت( ،مفشل1975م).
ً-138ولُاهوط ال احذل مً اباوشة الشومان ،حعىم الّشػ 363-361م ،جمعو بالحماسة
ن
الُوهاهُت الوزيُت وجخلى ًِ اإلاعُحُت ظشا قبل جولُ مىفب الامبراووس ،وبّذ جولُ الحنم
اِلً ًِ اسجذادٍ ًِ اإلاعُحُت زم اـذس ن
قشاس ًق ي بالخمُِق ِلى اإلاعُحُت واِادة الهضاثً
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ن
للمّابذ الوزيُت التي اظخولذ النىِعت ِليها و هشبها لهذمتها ،فمال ًِ جحشٍم اإلاعُحُحن
مً الخّشك لالداب والفلعفاث الوزيُت في مذاسظهم ،حاوى ان ٌغشط الفشاُ بحن الاباء
والاظاقفت اإلاىشودًً مً النىِعت مً خالى دِوبهم للّودة الى مماسظت دوسَم الذً ي ،زم قام
بحملت ادبُت خالفت لذ النىِعت ،بّذَا ِمل ِلى اِادة الهُبت والوقاس الى الذًاهت الوزيُت
ُ
واِخبرَا دًاهت وحذاهُت لهافت الّقاثذ واإلاشل الاخالقُت .للمضٍذ ًىٍشل حافَ ،احمذ غاهم،
الامبراووسٍت الشوماهُت مً اليؽإة الى الارهُاس ،جقذًمل حعحن احمذ الؽُخ ،ميل داس اإلاّشفت
ال امُّت ( ،مفشل0227م) ،ؿ 101.
 -139الّبذ ال باسِ ،بذن بً ِبذ الشحمً ،ؤمُاهوط ماسلُللُىوط وال ضٍشة الّشبُت ،جشظمتل
فاًض ًوظا ،حّلُقل زوسة ِبذ ن الٍُّم ،ميل داس اإلالو ِبذ الّضٍض( ،اإلاملنت الّشبُت
العّودًتل0217م) ،ؿ00.
 -102الامبراووس ظوفُاهوطل مً اباوشة سوما ،جولى الحنم 360-363م ،مان ٌؽغل مىفب قاثذ
ن
الحشط الهاؿ لالمبراووس ًولُاهوط ،جم اخخُاسٍ مً قبل القواث الشوماهُت امبراووساِ ،قذ
ن
ن
ـلحا مْ الفشط ٌّخبر مهُىا للنشامت حعب وـا اإلاخخفحن للخاسٍخ الشوماوي ،اجفا
بالخمعو باإلاعُحُت حُض الغى مل القواهحن اإلامادة لها ،لنى في هفغ الوقذ اِى الحشٍت في
الّبادة لل مُْ .للمضٍذ ًىٍشل حافَ ،الامبراووسٍت الشوماهُت ،ؿ100.
 -101الامبراووس هحرفال مً حهام الامبراووسٍت الشوماهُت ،حنم للمذة .98-96
 -100الّبذ ال باس ،ؤمُاهوط ،ؿ.06
ن
 -103امُاهوط ،ل الاِماى ،ك ،31ف 6-5هقال ًِ لخاب امُاهوط ،ؿ06.
 -100م.ن ،ؿ07.
 -105م.ن ،ؿ.09
 -106ساظْ ؿ  3مً البحض.
ِ -107لي ،اإلاففل ،ط ،3ؿ103.
 -108وِعفونل جقْ ِلى المفت الؽشقُت لنهش دظلت مقابلت للّاـمت العلوقُت (ظلوقُت
دظلت) ،اجخزَا الفشزُون ِاـمت لهم بّذ ان جم حؽُذَا لمّعنش لل ىذ الفشزُون ،بمشوس
الضمً اـبحذ واحذة مً الّواـم الخ اسٍت اإلاهمت اهزاك .للمضٍذ ًىٍش ( ادمض ،سوبشث ماك،
اوشاف بغذاد جاسٍخ الاظدُىان في ظهوى دًالى ،جشظمتل ـالا احمذ الّليِ ،لي محمذ اإلاُا ،
ِامش ظلُمان ،ميل اإلا مْ الّلمي الّشاقي( ،بغذادل1980م) ،ؿ.)020
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 -109سظخم ،لىِعت ،ط167. ،1
 -152دوبشاحؽُيعهي ،اوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ.30
 -151امشاء غعان ،ؿ08.
 -150اإلاففل ،ط ،3ؿ023.

 -153الّبذ ال باسِ ،بذن بً ِبذ الشحمً ،مّبذ اوسفت دساظت في الّالقاث الشوماهُت
الشمودًت خالى القشن الشاوي اإلاُالد ،م لت ظامّت اإلالو ظّود ،م لت العُاحت والازاس،
م لذ ،00ط ،0الشٍاك0212 ،م ،ؿ ؿ178.-151
 -150الّبذ ال باس ،ؤمُاهوط ماسلُللُوط ،ؿ08.
 -155م.ن.
 -156ابً قخِبت ،ابي محمذ ِبذن بً معلم ( ثَ076ا) ،اإلاّاسف ،حقق وقذم ل ل زشوث
ِهاؼت ،ه ،0ميل داس اإلاّاسف ( ،مفشل1981م) ،ؿ602.
 -157اإلاعّودي ،ابي الحعً ِلي بً الحعحن بً ِلي ( ثَ306ا) ،مشوط الزَب ومّادن
ال وَش ،ه ،0ميل داس النخاب الّشبي ( ،بحروثل0227م) ،ط ،0ؿ 110وما بّذَا.
 -158الاـفهاوي ،جاسٍخ ظ ي ملوك الاسك ،ؿ 77وما بّذَا.
 -159ابو الفذاءِ ،ماد الذًً اظماُِل ( ثَ730ا) ،اإلاخخفش مً اخباس البؽش ،ميل الحعُيُت
اإلافشٍت( ،مفشلبال.ث) ،ط ،1ؿ70.
 -162الىوٍشي ،ؼهاب الذًً احمذ بً ِبذ الوَاب (ثَ733ا) ،رهاًت الاسب في فىون الادب،
ميلداس النخب الّلمُت( ،بحروثل1909م) ،ط ،15ؿ311.
 -161الّبذ ال باس ،ؤمُاهوط ماسلُللُوط ،ؿ 31.
 -160دوبشاجُيعهي ،اوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ30.
-163الّبذ ال باس ،ؤمُاهوط ماسلُللُوط  ،ؿ30.
 -160لىِعت اًا ـوفُال لىِعت اخزث اظمها مً القذٌعت اًا ـوفُا القبىُت التي ٌّ ي
اظمها (الحنمت الالهُت) ،قامذ ببىائها َُالهت صوظت الامبراووس ظعخيُان ظىت 362م  ،لنً
َزٍ النىِعت دمشث بفّل صلضاى مذمش ،زم اِاد بىائها الامبراووس زُودظُوط الشاوي ظىت
515م،لننها دمشث ِلى ازش زوسة هُقُت ظىت 530م،فقشس الامبراووس ظعخيُان الشاوي في القشن
العادط اإلاُالدي بىائها مشة زالشت هدُ ت حلم ًشو اه ساٍ في اإلاىام ،مما دفّ الى اظخذِاء
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مهىذظ اإلاّماسي وقق ِلُ مىام وامشٍ ببىاء النىِعت وفق الهشٍىت التي ؼاَذَا في مىام ،
وبالفّل ظلبذ اإلاواد الهاـت بالبىاء مً الا اسة والّمذة الشخامُت مً مفش وبّلبو وازِىا
وسوما ،واهفق ِلى بىائها ما ًقاسب مً  362ملُون افشاهو رَبي ،واظخخذم في البىاء ما ًقاسب
مً ِؽشة الاالف ِامل  ،واظخمش البىاء ما ًقاسب مً  5ظىواث ،وافخخحذ ظىت 537م .للمضٍذ
ِنها ًىٍش ( ظُذ ِلي اظماُِل ،م لت جشار ،الّذدً ،131ولُو ،ظىت0212م ،ؿ.)0
 -165اهذساوط ،ماوٍت ،ؿ3.
 -166قعىىىحن الهامغ الضبليل مً اباوشة الشومان ،حعىم الحنم ِقب وفاة الوون ظىت
701مُ ،
وِشف بالضبلي اه افشص في ظشن الّماد ازىاء اإلاّمودًت ،وَىاك مً ًزَب الى ان ظبب
الدعمُت حّود إلاحبخ لشاثحت صبل الهُل ،الىهذ اإلاعُ و هش مً الاحخفاالث الذًيُت
ن
والقذٌعحن ،فمال ًِ رلو مىّ الُِاد الفوم  ،لما قام بخخشٍب الادًشة وجحوٍلها الى زنىاث
ن
ن
ِعنشٍتِ ،قذ م مّا ليعُا ظىت 750م ؤوظب فُ اخشاط الاًقوهاث مً النىاجغ والبُوث،
وسمي الحنم بالحشمان ِلى مل اظقا او ماًَ او ؼماط ًقخىيها ،لما ق ا ِلى مل ساَب او
ِلماوي ٌّخقذ باالًقوهاث .للمضٍذ ِى ًىٍشل سظخم ،الشوم ،ؿ ؿ076.-075
 -167الون الشابْل جولى ِشػ الامبراووسٍت الشوماهُت ِقب وفاة قعىىىحن الهامغ ظىت
775م ،جب ا مّخقذ والذٍ بشفن الاًقوهاث ،لنى اهماص بلحن الىبْ ( .سظخم ،الشوم ،ؿ.)077
 -168الون الهامغل الوون الاسم ي الفعُلفعا ،اظخولى ِلى الحنم ِقب حغلب ِلى مُخاثُل
ظىت 813م ِىذ ؤدسٍاهوبل ،فوس جولُ الّشػ ؤقعم ًمحن الوالء للنىِعت ،وحّهذ بإن ًحافَ
ِلى ِقاثذَا ومفالحها ،سمم ؤظواس الّاـمت للفمود بوظ البلغاسُِ ،شف بعُاظخ
الوـولُت حُض مان ٌّخمذ ِلى ظىود اظُوٍحن ال ًحترمون الاًقوهاث وال ًشغبون في جنشٍمها.
للمضٍذ ًىٍش ( سظخم ،الشوم ،ؿ ؿ.)080-083
 -169خشبوولي ،ؼنشان ،ماوٍت ملنت الّشب واؼهالُت جاسٍخ الّشب قبل الاظالم في بالد الؽام،
م لت دساظاث جاسٍخُت  ،الّذدان  ،80-81اداس ،حضٍشان ،ظىت ،0223ؿ03.
 -172ماس مُخاثُل العشٍاوي النبحر(1199م) ،جاسٍخ ماس مُخاثُل العشٍاوي النبحرِ ،شب ًِ
العشٍاهُت ل ماسغشَغوسٍوط ـلُبا ؼمّون ،ؤِذٍ وقذم ل ل ماس غشَغوسٍوط ًوحىا ابشاَُم،
ميل ؤلا باء( ،ظوسٍتل1996م) ،ط ،1ؿ10.
 -171م.ن ،ط ،1ؿ10.
 -170للمضٍذ ًىٍشل لخاب ماس مُخاثُل العشٍاوي النبحر ؿ  11-12مً ال ضء الاوى.
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 -173ماس مُخاثُل العشٍاوي النبحر ،ط ،1ؿ005.
 -170بُغولُفعنُا ،الّشب ِلى حذود بح هىت ،ؿ.03
 -175ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف ،1 ،36ؿ510.
 -176ظوصمحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،6ف1. ،38
 -177زُودوسٍخوط النوسش ي ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ففل02.
 -178اهذساوط ،ماوٍت ،ؿ3؛ خشبوولي ،اؼهالُت ،ؿ.03
 -179ماس مُخاثُل العشٍاوي النبحر ،ط ،1ؿ005.
 -182بُغولُفعنُا ،الّشب ِلى حذود ،ؿ03.
 -181ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف ،1 ،36ؿ510.
 -180ظوصمحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،6ففل1. ،38
 -183م.ن ،ك ،0ف 02.
 -180ساظْ ؿ  16و 17مً البحض.
 -185اهذساوط ،ماوٍت ،ؿ3؛ خشبوولي ،اؼهالُت ،ؿ03.

ً -186زلش ابً ا حق اظم ( ماوٍت بيذ لّب بً القحن بً ظعش مً قماِت ( ابو ِبذن
محمذ بً ٌعاس اإلاىلبي ثَ151اا ،العحرة الىبوٍت ،بهزًبل ؤبو محمذ ِبذ اإلالو بً َؽام بً
اًوب الحمحري ثَ018اا ،حقق اـلها ولبي غشاثاها وِلق ِليهال محمذ محيا الذًً ِبذ
ُ
الحمُذ ،ميل اإلاُذان ( ،مفشل1963م)،ط ،1ؿ)60؛ وٍزلش ابً لشحر ماوٍت موالة ح حر بً ؤبي
ؤَاب ( ؤبو الفذاء ؤظماُِل بً ِمشو الذمؽقي ثَ770ا ،العحرة الىبوٍت ،جحقُقل مفىف
ِبذ الواحذ ،ميل داس اإلاّشفت ( ،بحروثل1976م) ،ط ،3ؿ)139؛ ورلش ابً وُفوس ماوٍت بيذ
الىّمان بً لّب ( ؤبي الفمل بً ؤبي واَش ثَ382ا ،بالغاث اليعاء ،ميل منخبت بفحرحي( ،
قمل بال.ث) ،ؿ.)156
 -187ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،5ف ،1ؿ503؛ ظوصومحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،7ف1؛
جُودوسٍخوط ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف02؛ ماس مُخاثُل ،جاسٍخ ماس مُخاثُل ،ط ،1ؿ005.
 -188ظوصمحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،6ف38.
 -189م.ن ،الخاسٍخ النيس يَ ،امؾ ك ،6ف38،1.
 -192الّبذ ال باس ،ؤمُاهوط ماسلُللُوط ،ؿ31.
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ِ -191لي ،اإلاففل ،ط ،3ؿ397.

 -190ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،5ف ،1ؿ503؛ ظوصومحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،7ف1؛
جُودوسٍخوط ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف02؛ ماس مُخاثُل ،جاسٍخ ماس مُخاثُل ،ط ،1ؿ.005
 -193خشبوولي ،اؼهالُت ،ؿ00.
 -190الهوماٌعُتل مفىلا ٌهش اظخخذام في النىِعت اإلاعُحُت ِقب احذار م مْ هُقُا
ظىت 305م ،حُض اظخخذم لمفىلا الَوحي جق ي ًحمل مّ ا (واحذ في راث ال وَش والىبُّت
مْ الاب) وجم اِخمادٍ لُنون بمشابت اِالن محذد ودقُق لالًمان اإلاعُمي في مواظهت الاسٍوظُت.
للمضٍذ ِى ًىٍش ( جوساوغ ،جوماط ف ،الاًمان بالشالور الفنش الالَوحي النخابي للنىِعت
ال امّت في القشون الاولى ،جشظمتل ِماد موسَغ اظنىذس و ظوصٍا موسَغ فلدغ ،ميل
باهاسٍون ( ،مفشل0227م) ؿ ؿ.)183-180
 -195سظخم ،لىِعت ،ط ،1ؿ007.
 ًِ -196اإلا مْ وقشاساج ًشاظْل خمحر ،اإلا امْ اإلاعنوهُت ،ؿ 157وما بّذَا.
 -197دوبشاحؽُيعهي ،اوسبا واإلاعُحُت ،ط ،1ؿ ؿ88.-78
 -198ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،5ف ،1ؿ503؛ ظوصومحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،7ف1؛
جُودوسٍخوط ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف02؛ ماس مُخاثُل ،جاسٍخ ماس مُخاثُل ،ط ،1ؿ005.
 -199م.ن
 -022دوبشاحؽُيعهي ،اوسبا واإلاعُحُت ،ط79.-78 ،1
 -021ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،5ف ،1ؿ503؛ ظوصومحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،7ف1؛
جُودوسٍخوط ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف02؛ ماس مُخاثُل ،جاسٍخ ماس مُخاثُل ،ط ،1ؿ005.
ِ -020مشان ،جاسٍخ اوسبا ،ؿ76.
 -023امُاهوط،

ل الاِماى ،ك ،31ف.6-5 ،17

 -020ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،5ف ،1ؿ503.
 -025ظوصمحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،7ف1. ،1
 -026بُغولُفعنُا ،الّشب ِلى حذود ،ؿ57.
 -027سظخم ،لىِعت ،ط ،1ؿ005.
 -028ظقشاه ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف ،36ؿ510؛ ظوصومحن ،الخاسٍخ النيس ي ،ك ،0ف.36
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