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 تاريد الب

 
 رطاس في الب

 
 لقان إب

 
 يان العصور الوسط

 تـــربيـادر العــوء ادلصــيف ض
 (دراسة تاريخية وحضارية)

 جنالء حسني حممد توفيقد.
 مدرس بكمية اآلداب
 جامعة أسيوط

 جغرافيت بالد الربطاس: 
 

ببBurdas(2)أ ببمالالالالالالالالالالالرداسبب(1)بالالالالالالالالالالال،دبالبمرطالالالالالالالالالالالرساببرل الالالالالالالالالالالماب   الالالالالالالالالالالرلببالالالالالالالالالالال،دب الالالالالالالالالالالرداس
رب-ب(3)أ بالبالالراذاس الالز  اب ب نيالالرب بالال نببالال،دب(5)اب بالال،دبالبارالالرر(4)ىالالبببالال،دبب الالبببالال نببالال،دبال  

 يالالنب الالمب يالالنبب– ىالالنبنهرالاليربيرالالر عببالال،دبالبرطالالرسب– يرالالعبر الالرب  ًيالالربب(6)ال الالزربيرالال رة
ب.(7)يبر يعبلب،دبال زراب ل سبب نيرب ب نبب،دبال زربأيُّعبأ رى
دباليرربالالب"بنأنببالال،دببرطالالرسب رالالنبال الالد دبالفررا  الالعبلالالب،دبالبرطالالرسب الالذ ربابالالنبرالال  

درفعاب ىنبرانبطرفبفبلب ريرن ربالالدائربب76درفعاب ط لبب55ب ببب نبدائربنبررضب
اب ينالوب نالزلبأنيالررب   الرةبإلالنبب  الرةب(8)  ًيربإلنبفرنببنيالربطنالربرسب28ينب يرل يربن  ب

ط يراب  نب رقبببرطرسابد اعبينبب الربطبررالبرناب  النب الرق بيربب  الرةبيرز الرب..ب  نالزلب
ببد رهب إل يربأنيررب   رةبينبفبلبأصرر ناب ينبىذابالفبلب  رجبنيربيرز رابالذىب صبُّ
 الالنببرطالالرساب راالالنبىالالذابالفبالاللبأ ً الالربقا الالعببرالالينبن نالالدرةنب  الال مب  يالالربياالالكبالبرطالالرسب   الالبب

ب.(9)  يربذ رئرهن
)ررصاليعببال،دبال الالزر(بب(15)   ال فباصصالط رىبراالنبىالذابيالربق لالو"بنب...ب يالنبإبالل

  ًيالالالالراب يالالالالنبب15  ًيالالالالراب يالالالالنبأ لببرطالالالالرسبإلالالالالنب  الالالالرهبن الالالال بب25يرالالالال رةبأ لب الالالالدببمرطالالالالرسب
ب.ب(12)يرا لنب15ن  بب(11)برطرسبإلنببفنركب)أيبالب نرق(

الالالذ نبب(13) يالالنبىنالالرب ب الالالبأنببالال،دبالبرطالالرسببالال،دب  الال طببيالالربيالالنبال الالرقبقبرئالاللبالرمالالزبب
ؤالءب  الالالرر  نبال الالالزرب الالالبب الالالد دبالبرطالالالرسبالفن ب الالالعابأيالالالرب الالالببال الالاليرلب   الالالببالب الالالنرقاب ىالالال

ب(15) بب د دبالبرطرسبال يرل عاب  نبالرربب رنب  ببنيربإباللب(14)  رر  نببارررباله لفر
ب.(16) ب،دبرر تببب،دب نندر
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بب البرطرسبارمبل  بب   مبرانبنيرب رينببرريواب   الرفببررالمبنبنيالرببرطالرسنباب  صالبُّ
دهاب ىالذابيالربأ الرربإل الوبب الضباليالؤر  نبىذابالنيرب النب ال ضبنيالربإباللب)اله لفالر(اب ىال بأ الدبر ا ال

ب.(17)برل  ل"بن... برطرسبق مبيهبر  نبرانب ادىبإبلب)اله لفر(ن
 ل لبىذاب ب نبأنب  ببالبرطرسبرينببالنالبرطرسنبنربعبإلنبالنيربالذيب  يلبىذاباالرمابببببب

    الالالالبذلالالالكبال الالال لبيالالالربذ الالالرهبابالالالنبرالالال  دباليرربالالالنب الالالنبي الالالرضب د  الالالوبرالالالنبالبرطالالالرسب نصالالالو"ب
برطالالالالرسبيفالالالالرالتب   الالالالرةب)أيبإنيالالالالمب   يالالالال نب  بالالالالرفر ن(براالالالالنبنيالالالالربإبالالالاللبالالالالالذىب الالالالنب الالالالرق يمبن ل

 بنبإنبأ يربيدنيمب طاقبرا يربأ ً ربنيد نعببرطرسناب ىنبب ببرندبياب نبنيرىبب(ا18) فن بيمن
ب.(19)أ  رب  ريرب ىيربينبر ا دبنيرباله لفر

 أصل الربطاس: 
فياالعبييرلالكببي الر عبإلالنببرطرسبأيالمبيالنبالبُّالركبالبرطرسب  بببر باب   لبالير  دىب  يم"بن بب
ابأيبإنبالبرطالالالالرسب الالالالد ن نببرلطررالالالالعبلياالالالالكبال الالالالزراب لالالالال سبليالالالالمبياالالالالكبرالالالال اه ب ل الالالاللبىالالالالذاب نب(25)ال الالالالزرن
ل سبليمبرئ سب  بطيمب  ف زب  يوب  يمابإالبأنبليمب النب اللبي االعبب- يرببذ رباليصردرب-البرطرس

ب.(21) ببال ص يرتبأ ب نبأيب بءب  ببب نيمبينيمب)أيبفيررعبينيم(ب   رًبأ ب    نابلاهصل
 حياة الربطاس االجتماعيت: 

فرءتب  رةبالبرطرسباالفبيرر عب نباليصردربي ب البعبإلالنب الدبب  الداب ل نالنبرال  ر لب
ا  الالعب أنبأرالالرضبليالالذهبال  الالرةب يالالربأ الالررتبإل يالالرباليصالالردربيالالنب  الالثبب الالرنبالصالالهرتبالفرالاليرن عب ال  

ماب رردابيمب ب رل دىمب نبالز اجاب ط  ر يمبالفنرئز عابىالذابلابرطرساب الير نب اليابساب أرا بي
بإلنبفرنببد رنبيمب لربيماب نظمبال  مب نبب،دىم.

بدا الالعبنالالذ ربأنبالبرطالالرسب الال ببابصالالهتبأفرالالرييمببالالرل  ةب طالال لبال ريالالعاب يالالربرالالرفبرالالنيمبب
أيب- ليالمبباب ىذابيربب نوبالير زىبب  لالو"نب...(22)أ ً ربأنيمبأص ربب ف هبفي اعاب ب رةبب  رء

ب.ب(23)ر اءب ينظرب أفررمنب-  ببالبرطرس
االدب ال الفررعاب  الثبذ الربب ا  العب  الدبابصالفبأىاللبالبرطالرسببرلصالبرب الف  أيربرالنبصالهربيمبال م

ا دب  فررعن ب.(24)ال رد زى"نب أىلببرداسب ايمبأص رببف 
ب
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  باب برلنربعبليرر نيمابب  رباليصردربإلنبأنبأىلبالبرطرسب رن اب ب ذ نبب  بيمبينبالب

ب.(25) ىذابيربب نوبب ضباليؤر  نببرل  ل"بن برطرسبارمبلانر  عاب ىمبأص رببب  تب  بن
 ل نب بد بأنبىذهبالب  تب رنب   ييربالبرطرسبل ر ن اب  يرب نب صلبال برءب  الطابأيالرب الببب

اب    فبال رد زى"بنإنبأىلبالبرطرسب فار نب(26) صلبالص فب إنيمب هبر  نب نبال ر رىرت
ب.ب(27)ءن نبال ،

   الال رباصصالالط رىبإلالالنبالا الاللب النيالالررب الالنببالال،دبالبرطالالرسب   الال ل"بنإنبالا الاللبرنالالدبالبرطالالرسبب
الربالنيالررب  طال لبب(28)ال بي  بأنب ر رب  وباصنررنبأ  ربينب  ررخ  ببالص فاب  النبال البرءب   صم

ب.ب(29)الا لب بنب   نبنيرربال برءبي لبل رلنبالص فن
 الدبذ الرب اللبيالنباصصالط رىب  الرق تبال يال يبأنبرالددبأيربرنبرددبر رنبأىلبالبرطرسب ب

  درببن  بر رةبب- ىنبأ ً ربينبيدنب  ببالبرطرس-ر رنبأىلبيد نعببرطرساب يد نعبر اراب
.ب  بالالالد بىنالالالربأنبىالالالذابالالالالرقمب  بالالالربرالالالنبأرالالالدادبالبرطالالالرسب الالالبباليالالالد نب نب  الالالطببد نببالالالرقبب(35) الف

دىمببالرل طبب رنالتب ب الرةاب لال سبأدلبالبرطرسبالينب ر نبرانب  ضبنيرباله لفراب  ثبإنبأردا
رانبذلكبينبإ ررةبابنب  قلبليمب بب بربوبنص رةبا رضنبب نيمب م راب  ثبقرل"ن برطرسبارمب

ىالذهبنر  العابب(.31)لانر  عاب ىمبأص رببب  تب  باب ىمبيهبر  نب ببن ا  يم بل  ربيمب ق بيمن
اباصرال،مببالب،دبالبرطالرسبقالدبباال ب ينبنر  عبأ رىب إنبأ الدباليالؤر  نبذ الربأنبرالددبالالذ نباربن ال ب

نب رنبىذابال ددبيبرلررًب  وابإالبأنوب دلبرانب  رةبأردادبأىلبالبرطرسابأ فب(32)ر ر نبألًهر اب ا 
اب(33)إلالالنبذلالالكبأنبرالالددبالفنالالدبيالالنبالبرطالالرساب ىالالمبيالالنبالهررالالرنب  الالطابقالالدبباالال بر الالرةب الفب الالررس

لالمب  النببي الد ربب- يالربرالنب ن- ب نالوب ي ر فبأنبالرَّفرلعبرندبالبرطرسب رن ابأ  الربيالنبالهررالرن
اب ل لبىذاب دلبرانب  ربيماب أنبيربذ رهباصصط رىب  رق تب(34) لب ا دبينيمبأنب ياكبف اًدا

 رنبالي ص دببوبر رنبيالد نببببرطالرسب رال ارابد نبأىاللبالبرطالرسبفي ً الر.بىالذابإلالنبفرنالببأنيالمب
را يمببداله لفرب   رىراب يرباربيببرله لبل ب رن ابقاعبيرب رنبليمببن رطببفررىب ببينط عب  ض

ال ربر نبأرا  وب ببب ضبا   رن.ب  ،صعبال  لبأنبب(35) رقرنبال زرب بب ر بوبلصدبالرُّ س
نبلمبب نبب  رةب ق ةبال   بباليفر رةبليمب رلبارررب ال زر. بأردادبالبرطرسب رنتب   رةاب ا 

بب
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 ليالمب ال بالرءةبب(37) ال رطالقب(36) الرقمأيربرالنبيابراليمب  الذ ربال رد الزى"بنإنبلبرراليمبيالنبفاالدبالب

ابىذاببرص ر عبإلنبالهر ب فا دبال  رلالببالبالنبا البيرببيالربأىاللب(38)ق انر ةب ِريريعب  اه نيرب  ليرن
ب.(39)برطرسب البنبرر تببرلهراءبالبرطرر ع

 برلنربعب را بيمبالبنب رب دي نيرب نب ر بيمب ينبال ربعب ال  ساب ل سبليمبدر عاب يربب
اب ىذاب   الب(45)نببي د رب لب ا دبينيمبأنب ياكبف اًداابإالبا  ن رءبينيمبذ بالن مبال   رةلمب  

  الرةبالرَّفرلالالعب البب الالر بيمبي ررنالعبب الالددبالهررالرنابييالالرب ؤ الدبأنب الالر بيمب رنالتببب الالذبالطالربببال  باالالنب
ب  ربالينظمابرانبر سبب ضبال  ىباليفر رةبليمبي لبال زرب الباررر.ب

البرطالالرسباالفبيرر الالعب ب رل الالدىمبب الالرلز اجاب الالإنباليصالالردربلالالمببالالذ ربأيبنالال عبيالالنبأيالالربرالالنبرالالرداتبب
اليرارالالمبالي ر نالالعببر بهالالرالتبالالالز اجابرالال ىبأنبالهبالالرةبالبرطررالال عب  نيالالرببباالال بالرالالنبالينررالالبعبلاالالز اجاب إنيالالرب
ب الالالالرجبرالالالالنبطررالالالالعب الالالالالدىربلب بالالالالرربيالالالالنببر الالالالدهبز ًفالالالالربلنهرالالالاليراب يالالالالنب الالالالمب إنالالالالوب الالالال بنب  طابيالالالالربيالالالالنب الالالالالدىرب

ذابأدر التبالفرر العب)أيبالهبالرة(بيالنيمببر التبطررالعبأب يالراب(41) فير  بزب .ب ىذابيربأ   وبالير زىبب  لو"بن ا 
ب.(42) ا بررتبلنهريربينبأرادتبينبالرفرلابإلنبأنب فبءبليربإلنبأب يرب رطبب  ز فيربإنبأرادن

اب إنيربلمب ذلكب إنباليصردربال رب عبرنديربب د تبرنبالي تب ط  سبالبرطرسبالفنرئز عبببببب
ب.(43)ب ربإالبإلنبأنبالبرطرسبصنهرن"بصنفب  رقبالي بناب الصنفباآل رب د نيم

 ل لبىذاب   البأنبالصنفبالذىب  رقبالي بنبالزال ابرانب  ن بيمابب نيربالصنفباآل رببب
  يرباليراي نبب- يربذ رباليؤلفباليفي ل-الذىب د نبي برهبينباليراي ناب ذلكبأنبىذهبالب،دب

ب.ب ربيرب رنبىذابيرب د  ننبإلنبال د ثبرنبد رنعبالبرطرسب   ه عبد  ليمباصر،م.(44)رر ال ه
  يربربقبال  ل"بإنبب،دبالبرطرسب   شب  يربن ررن"بن عب  بنقبال  ن عاب  ب ذىربد رنعبلوابب

 ىذابلمببمهضباليصردرب ببال د ثبرنواب ن عب  الرباربنالقباصرال،ماب ىالذابيالربر   ال وبب البءب
هص لاب  ثبفرءبأنبرالدًداب ب الًرابيالنبأىاللبالبرطالرسباربنالقباصرال،ماب ىالذابيالربب نالوب الرق تبينبالب

ب.(45)ال ي ىبب  لو"بنب...ب ىمبيراي نب ليمبيرفدبفريبن
 الالمب  الال فبقالالرئً،"بنإنالالوببالالرل رببيالالنبيد نالالعببرطالالرسبب فالالدبيد نالالعبرالال اراب ىالالنبلابرطالالرسب   يالالربب

ب.(46)يرفدبفريببأ ً رن
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 نبينبأىلبالبرطرسب رنب ب ًرااب بنبإنبال ي رىب   ربإل يمببيرب  بد بىنربأنبرددباليرايب

أيب البببال،دب-نصو"بن أ بربب  يمبيينب رنب  طببليماب  صانببيمبأنبرددباليراي نب  يالرب
ب.(47) نبينبإلنبر ر نبألًهرنب-البرطرس
ذاب رنبىذابال ددبيبرلررًب  وب نبانب الرربإالبأنبىالذاب الدلبداللالعب ا ال عبراالب- يالربرالبقبال ال لبب-الالب ا 

اب أئيالعب رايالرءب(48)اصر،مب نبىذهبالب،دبال اق عبرانبنيربإبلب)اله لفر(اب أنوب رنبلد يمبيرفدبفالريب
.ب بنبإنوب بب نبينبز يمبالذىب رن اب ربد نوبأنيمبيراي نابإذب(49)  طبرءب صا نببيمب   طب نب  يمن

ب.(55)نيرب  ليرإنبلبرريمب رنبال مرط قب ال برءة..ب ليمبق انر ةب ريريعب اه ب
 ييالالرببفالالدرباص الالررةبإل الالوبأنبد الال لباصرالال،مبإلالالنببالال،دبالبرطالالرسبفالالرءبيالالنب الال،لب ر الالعبالبفالالررةبب

الن طعببال نب ال ارزمب  رارالرنب بال نبيد نالعببرطالرساب  الدبارببطالتبا   الرةبب ،قالرتبِبفرر العبيالبب ال ارزمب
بصدربليمبالهر بب  راررناب  رنتبىنركبطرقببربطبرمي ببالبرطرسببيذهبالينرطقاب  رنتبالبرطرس

ب.(51) الفا داب  رصعبفا دبال  رلببالييبرزةاب الررل عابال ينب  ثب صلب ينبال ا دبينيربيئعبد نرر
ب(52)بم يالاللبفاالال دبال  رلالالببالرُّالال دب-أيببالال،دبالبرطالالرس-ىنالالرب  الال لباليرالال  دي"بن يالالنبب،دىالالمب بب

ذلكب..ب بابسبالر دبينيربب ال يرابالبببب رفببرلبرطرر عاب با بالفادبينيربيئعبد نرراب أ  ربين
ب.ب(54) اله ن كنب(53)يا كبال ربب ال فماب ببنر سب ببلبرواب ى بأ انبرندىمبينبالرَّيُّ ر

هَّالرنب  دم َّاجبب(55)    فبالير  ديب ذلك"بنب...ب  ب ذربأنب ندرب النبالياال كبيالنبلال سبلالوب م
ب.(56)يبطنبينبىذهبال  رلببالبرطرر عبالر دن

ةبداللعبرانبيدىبانب ررببفررةبالبرطرسب ر افيراب رصعبفا دبال  رلبب ربيرب ببىذهبال برربب
بالر دابالببب رصباليا كبرانباربدائيربب  رة.ب

 رانبىذابالن  ب  دببب نبأنب ر عبالبفررةبالن طعبب نبب،دبالبرطرسب ب،دبال ربب اصر،مبب
الي الالر فبأنبيالالببالبفالالررةببل بالالتبد ًراب ب الالًراب الالببد الال لباصرالال،مبإلالالنببالال،دبالبرطالالرساب  الالثبإنالالوبيالالن

ب.(57) البفررببنب رباآلراءب ا   ررب الي ب دات
 أ الالربيالالرب  الالنبيالالنبأيالالراب إنالالوبالب فالالببأ ً الالربأنبنرهالاللبالالالد ربالالالذىبل بالالوببارالالررباله لفالالرب الالنبإرالال،مب
البرطالالرساب  الالدبانطا الالتبالي الالر التبا  لالالنبلن الالرباصرالال،مببالال نبأىالاللبالبرطالالرسبيالالنبىالالؤالءبالبارالالرراب

ب.ب(58)ال بيمبيررفدب يدارسب يؤذن نب أئيع رصعبأنوبب فدب نب ب
ب
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 بيذاب  دبأ ربالبارررببر  رًاب ا ً رب ببن رباصر،مبب نبأىاللبالبرطالرساب رصالعبالبارالررباليرالاي نابب

 بالالنبإنبأىالاللبالبرطالالرسبىفالالر ابرالالردابيمب أ ،قيالالماب أ الالذ ابب الالرداتبأىالاللبالبارالالررباليرالالاي نبالالالذ نبابب الال ىمب
اب(59)قيماببلبإنبالبرطرر  نبىفر اب الذلكبلرالبيمبا صالا عبب الدبإرال،ييم اقبد اببيمب ببإر،ييمب  نبأ ،

ب.(65)  ثب رنبأىلبالبرطرسب ب اي نبلرعب رصعببيمابالبىنبببر  عب الب زر عب البباررر ع
  الالنبىالالذاب  الال لبب الالضباليالالؤر  ن"بنب...ب لرالالرنببارالالرربي الاللبلرالالرنبال الالزراب لبرطالالرسبلرالالرنبب
ببببباهالال اب الالالنبلرالالبيمبريالالالنبفالالر رىمبيالالالنبا بالالراكابرالالال اءبال الالالزرباب ىالالالذاب ؤ الالدبأنبالبرطالالالرسبا ب(61)  الالرن

بأ بالباررربأ بالر س.ب
ذاببر الالتبإرالال،مبالبرطالالرسب لرالالبيمب ب الالد تبرالالنبنظالالمبال  الالمب الال يماب الالإنيمب  الالد ن نببرلطررالالعبلياالالكب  ا 

ب(.62)ال زراب ل سبليمبياكبر اهاب  ربأنبليمب نب لبي اعب ر ًيرب ب ر ي نبإل وب  يربنربيم
بدابيمبأ ً الالالالالالربأنالالالالالالوبإذابارب الالالالالالببأ الالالالالالدىمب  رنالالالالالالعب الالالالالالنب الالالالالالقباآل الالالالالالربي الالالالالاللبظاالالالالالالمب   الالالالالالرفبإلالالالالالالنبرالالالالالالر

ب.(63)أ بفرحاب إنوبالب بمبالصاالبإالبإذابف زىبالي بدىببنهسبيربصنب
ب

 حياة الربطاس االقتصاديت: 
ب

 أواًل : الزراعة والرعى: 
لالالالو"بن أ  الالالربيالالالررسبأىالالاللبالبرطالالالرسبالزرارالالالعاب يالالالربيرررالالال ابالبفالالالررةاب قالالالدبأ الالالرربال رد الالالزىبإلالالالنبىالالالذابب  بببببب

.ب   ال فبأ ً الرب(64)أ فررىمبينب فربال  ا نجاب ليمبيزارعاب أي اليمبيالنبال راللب..ب  الرابيمبيالنبال راللن
راالالنبىالالذابيالالربنصالالو"بن يابرالاليمبيالالنبفاالالدبال الالرقممب طالال لب ال الالبيمبيرالال رةببرالال عبر الالرب  ًيالالراب ي الاللبذلالالكب الالنب

.ب ييالرب(65)فرر العب أنيالررنبال رض.بينب ال بيمب بنبال الزربأرضب ارال عبرالريرةببيالربر ال نب أ الفررب ي الره
ب.بب(66) ببأرضبرياعنب-أيبالبرطرس- ؤ دبريلبالبرطرسببرلزرارعبأ ً ربيربذ رهبالير زىبب  لو"بن ىمب

 ل لبىذاب دلبرانب صبباصقا مبالذيب رنب   شب  وبالبرطرسبي ايمبي لببالرقنبال ال  ببب
  رنبليمبيزارعب زرر نب  يرباليفر رةبينبالبارررب ال زربالببب رنتبب  شبرانب  اطئبا نيرراب

.ب  ربالال نبرا يالالربالن الاللبالالالذىبىالال بيصالالدربال رالاللب  الالرب نب(67)ال بالال باب الالرل يالب ال الال  رب ال الالدس
ب  واب  برفر نب نبالب ضباآل رابييرب  القبليالمب الر ةب ب الرةبيالنبا يال الاب يالربرالبقب أ  الالب

 النبال راللبالالذيبالبباب أ دهبال ي ري بيالنبأنبأ  الربأيال البالبرطالرسببال بنبيالنبالبفالررة(68)ال رد زى
ب.(69) صربلو
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 يالالالنبالفالالالد رببرلي، ظالالالالعبأنبزرارالالالرتبأىالالالاللبالبرطالالالرسباقبصالالالرتب  الالالالطبراالالالنبال بالالالال ببد نبب

بب(07)الهر يالالالالالالالعاب ىالالالالالالال بيالالالالالالالربأ الالالالالالالرربإل الالالالالالالوبال رد الالالالالالالزىبب  لالالالالالالالو"بن البب فالالالالالالالدب ر يالالالالالالالعب الالالالالالالنبىالالالالالالالذهبال ال الالالالالالالع
)أيبالبب(07))أيب ال عبالبرطرس(ب أ دبذلكبالير زىاب ذ ربيربنصو"بنإنبالبرطرسبلال سبليالمب يالرر

 زرر نبأ فرربالهر يع( ب ل لبىذاب نيمبأ  رب رفعبلا ب ببينيربلاهر يعبأ ب نبطب  عبإقا ييمب
بينب  ثبالبر دةب رنتبالببريالبليمببزرارعبأن اعبي  نعبينبالهر يع.

لالالالنبفرنالالالببالزرارالالالعب  الالالدبريالالاللبالبرطالالالرسببالالالرلررباب ىالالالذابيالالالربب نبالالالوباليصالالالردرابإذبذ الالالرتبأنببالالال،دبب  ا 
ب.(74) اصبلبأ ً رب(73) الرنمب(07)ار عاب أنيمب رن اب يا  نبقط رًنربينبال نرز رب الب رالبرطرسب رنتب ب
ا: الصناع

ً
 ت: ـــثاني
اىبمبأىلبالبرطالرسببرلصالنررعبي اللبرنالر بيمببرلزرارالعاب رصالعبصالنررعبالفاال دب فاال دبال الرقمبب

ابىذابإلنبفرنببفا دب(76)اب ل لبذلكبل  رةبيرب رنبلد يمبينبالب رب الرنمب اصبل(75) ال برب   رىر
ال  رلببالر داءبأ بال يراءب الب  رءاب قدبفن ابينيربأي ااًلب   رة ب نيمب رن ابييرةب ببصنرربيراب

ب.(77) راتببذلكبأ يرنيراب أقبلبرا يرباليا كبالقبنرئير
ا: التج

ً
 ارة: ــــثالث

نبذ الالالربأ الالالدباليالالالؤر  نب رالالالنبالبفالالالررةب ي الالالنبال الالال لبإنبأىالالاللبالبرطالالالرسبقالالالدبا بر الالال ابال يالالاللببيالالالراب بالالالب
اليم الالد  نبأنببالال،دبالبرطالالرسببي الاللبىالالبب   رىالالربيالالنبييرلالالكب الال ضبنيالالرباله لفالالراب ىالالنبال الالزرب البارالالرراب
رصالالالالببالبفالالالالررةبال الالالالرق عبال رديالالالالعبيالالالالنباله لفالالالالرب الالالالنبطر  يالالالالربإلالالالالنب الالالالبوبفز الالالالرةبإرالالالال ند نر هابيالالالالر رًاببرليالالالالدنب

ب.(78)الر ر عن
نبأنبب ال نبليالمببفالررةب ارال عابل النبقباللب ل لبىذابال راءبالذيب الرنبرا الوبإقاال ييمابرالرردبراالب

ال د ثبرنبالبادانبالببببرفرتبيببالبرطرسابن ال ربإلالنبأىالمبرالاببالبرطالرسب البالببالقالتبر اًفالرب
ب ب ًرابب نبالرابباليبررعب ببا ر اقابر اءبدا لبب،دبالبرطرسبأ ب ررفير.

ىالالذابإلالالنبفرنالالببب(ا85)لالال براب فاالال دبال الالرقمب ا(79) يالالنبأبالالرزبيالالرببالالرفرب  الالوبالبرطالالرسبيالالنبالرالالاب"بال رالاللب
 الالاليربيمبببفالالالررةبفاالالال دبال  رلالالالببالرالالال داءبأ بال يالالالراءاب قالالالدببارالالالتبيالالالنب الالاليربيربأنيالالالربصالالالررتبب الالالرفببررالالالمب

ب.(83) يرب رنب  رجبينبرندىمبأ ً ربفا دبال  رلببالب  رءب(82)اب ىنب ر عب ببال رن(81)البرطرر ع
لنب بببفالررةبالبمرطالرسبرالنبنظ ربيالربالب  الرءاب بالنبل نب بد بأنبفا دبال  رلببالر داءبا باتباليرببعبا  بببببب

ب.بب(84)إنبفا دىرب رنتب رل عبا  يرنبرانبيرب ىبا ر اقبرريعاب  ثببا ب ينبال ا دبينيربيئعبد نرر
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 ىالذابالنالال عبيالالنب الالراءبال  رلالالبب الرنب ببالالرىنببابرالالوبياالال كبا يالالمبيالنبا رالالرفمب ال الالرباب  بنر رالال نب الالببب

اب بب الالذبالياالال كبينالالوبال ،نالالسب الِ هالالرفب)ب(85)يُّ رب اله ن الالكب يالالرب الالر اواربدائالالواب ىالال برنالالدىمبأ االالنبيالالنبالرَّالال
ب.(86) الد ا  ج(اب  ندرب بباليا كبينبل سبلوب مهَّرنب د اجبيبطنبينبىذهبال  رلببالبرطرر ع

 ربيرب نبىذابالهراءب رنب د دبال رارةبأ  ربينب  رهبينبفاال دبرالرئربا  بالرربا  الرىاب قالدبب
 بالالنبإنبلبرالالوب صالالاالبلايرطالال ب نبيالالنبب- يالالربذ الالرباليرالال  ديب-ل يالالوب فاالالدببدلبراالالنبذلالالكبيالالرارة
بال يالالالالراءب الب  الالالالرءاببباب  االالالالنبىالالالالذابالنالالالال عبيالالالالنب  الالالالثبال  يالالالالعب الالالالراءبال  رلالالالال(87)الير الالالالنب ال الالالال  خ

ب.ب(88)أيربأقايربق يعب أر صيربر ًراب ي ب راءبال  رلببالي ر  عببررمبا ررابن
رطرسب  برفر نب  يرب ببينط عباله لفرب   رىراب  ثب رنتبىذهبىببالراببالببب نبفيربالببببببب

اب بطب  عبال رلب  دب يا اب(89) رن اب ر ب نبالرهنبإلنبب،دبال زراب أ  رًنرب ب ذ نبالطر قبالبرى
ىذهبالراببإلنبأر اقبال الزراب  الثب ر العبالبفالررةبالرئ رال عب البب ال ضباله لفالربا دنالناب يالرببال نب

ب.(95)اعببب،دبالر سال ي ريابإالبأنبب،دىمب رنتبيبص
 ربيرب رنبال ي ريببيذاب  صدبأنب   ربإلنب ف دبابصالرالتببفرر العبيبر الرةببال نبالبرطالرسبب

ب  المبي   البيمبراالنب الهرفبب-(91) الر سابىذاببرص ر عبإلنببفرربيمبال رئيعب ببأر اقبال الزر
ب  لالالو"ن لبرسبب ىالالذابيالالربأ  الال وبابالالنب  قالاللب-(92)اله لفالالرب  يالالرببالال نبال الالزربفن ًبالالرب البارالالررب الاليرالًب

الر سبال رطقبالصررراب لبرسبال زرب بارررب بفنركبال راطقبالبريالعاب لالمببالزلبالالر سب بفالر نب
لنبالر من .ب ليالرب رنالتبال راطالقبيالنبا  ال رءبالي الي رةببالب،دبالبرطالرساب يالذاب الدلب(93)إلنبال زرب ا 

بنرق.رانبأنبىنركببفررةب رنتبلابرطرسب ببب،دبالر سب ال زرب بارررب  ذلكبالب 
 يالالنبالفالالد رببرلالالذ ربال الال ل"بإنببفالالررةبالبرطالالرسبلالالمبب بصالالرب  الالطبراالالنبأرالال اقبال الالزراب  الال ضبب

  الالثبإنبالطالالرقبالبفرر الالعبالي از الالعبلننيالالررب رنالالتببيالالربب(ا94)اله لفالالراببالاللبب الالدتبإلالالنب الال ارزمب  رارالالرن
إباللب  ال اطئببرلبرطرساب رلطر قبا  لب الرنب رال ربي ازً الربلننيالرربيالررااًببرلبارالررب المب   الفبلبنبيالببإلالنب

 المبإلالنبطبررالبرنب الالرياب  الذلكبب فالدبطر القبأ الرىببالربطبرالي ببالبرطالرسب البارالررببب(ا95)ب الربقالز  ن
 ل اللبىالذابب(96)يبر رةبب  ارزمب  راررناب  رنبىذانبالطر  رنبي ر   نبببنر رييرب ببالن رطبالبفالرريا

االالنبذلالالكبييالالربذ الالرهبرالاليلبراالالنبالبرطالالرسبإقريالالعبنالال عبيالالنبالبفالالررةبيالالبب الال ارزمب  رارالالرناب لالال سبأدلبر
.ب ىالالذاب الالدلب(97)اليرالال  ديبب  لالالو"نب برطالالرسبأيالالعبرظ يالالعبيالالنبالبُّالالركببالال نببالال،دب الال ارزمب ييا الالعبال الالزرن

برانبأنب يعبطر  رًببربطبب نبب،دبالبرطرسب ب نب  ارزمبرُّيلب ر عبالبفررةبب نبالفرنب ن.ببب
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رمببرلبفالالرراتاب   الال فباليرالال  ديبراالالنبىالالذابيالالربنصالالو"نب نيالالرببرطالالرسببفالالرىب  الالوبالرالالهنبال ظالالب

 أنال اعبا يب الالعبيالنببالال،دب ال ارزمب   رىالالراب يالنببالال،دبالبرطالرسبب يالاللبفاال دبال  رلالالببالرال داب ىالالنبأ الالرمب
ا  بررب أ  رىرب يًنراب ينيربا  يرب ا ب ض...ب ل سب  فدبا ر دبينيرب ببال رلمبإالب ببىذابالصُّ بب

ب(.99)ربذلكبينبب،دب راررناب   (98) يربقرببينوب...ب قدب  يلبينوبإلنبنر  عبب رذ رع
 بيالالذاب ب  الالدبأنالالوب الالرنبىنالالركببفالالررةبلابرطالالرسب الالبب الال ارزمب  رارالالرناب لالال سبىالالذاب  رالالبببالاللب صالالاتبب

بفررةبالبرطرسب بنبأرضبالص رلبعب ببال يرلب بال،دبالهرنفالع)ب رنرالر(ب ا نالدلساب  الذلكببال،دباليرالرباب
دبال  رلببالر دب ينيربال يرب البال ضب...ب ىذابيربأ ردهبالير  ديبب  لو"نب ينبب،دبالبرطرسببم يلبفا ب

إلالالنببالال،دبالصالال رلبعاب الالمبإلالالنببالال،دباص رنفالالعب ا نالالدلساب  صالالررببيالالذهبالفاالال دبيالالنبالرالال دب ال يالالربإلالالنببالال،دب
ب(.155)اليررباب  ب ىمباليب ىمبأنيربينبب،دبا ندلسب يربابصلببيربينبد ررباص رنفعب الص رلبعن

الالبباالكبالبالبب(151)أ ً رببفررةب ببالفن بب  ثبال رالطنط ن عبأ فبإلنبىذابأنبالبرطرسب رنتبليمبب
البب ب رصالعببفالررةبفاال دب(152)ر قًربرظ يعبببد قبرا يربا ي الب البفرربينبا ن رءب ر عبب- البر ب-ب دب

ال  رلالالالببالي ر  الالالعببرلبرطررالالال عاب البالالالبب الالالرنب   الالالرىربإلالالالنبال رالالالطنط ن عبإيالالالربب الالالضبالبفالالالرربالبرطررالالال  نب
  يالرب الذ ربالالب ضبب–البفرربالر سب الباررربالذ نبدأب ابرانبفاببفا دبال  رلبببأنهريمابأ برنبطر ق

ب.(153)ر اءبينبب،دبال زربأ بينبأقصنبب،دبالص رلبعبال يرل  نبإلنبال رطنط ن عب–
 ليالالرب الالرنبأىالاللبالبرطالالرسب  ياالال نبىالالذهبالفاالال دبإلالالنبأرالال اقبال الالزربلابفالالررةب  يالالراب  الالرنبيالالنببببببب

سبأ بالباررربن ايربي يمبإلنبأر اقبال رطنط ن ع.ب ييرب ؤ دب ف دببفررةبالريلبرانبالبفرربالر ب
أ براببلابرطرسببب،دبال رطنط ن عابيربأ ردهبال ز  نالنب البب د  الوبرالنبأ الدبأرال اقبال رالطنط ن عب

  ب يربالنالرسبيالنبب(154)ب  لو"بن   رمببرلر مبر قب لبرنعبأ لبالرب بب  ًيرب  رلبلذلكبالر قنبب اعنا
الب  دةبينبال رقب الرربب الفن بب ال يرلاب البفررب بذل نب ر العبفيالدىمب بالنب الدر  ابا طرافب

ذلكبالر قاب يبرعبأىلبال الرقب  البر وبأىاللباليرالربب بالرل  ساب يبالرعبأىاللبال اليرلب  البر وبأىاللب
الفن بب برل  ساب   بب  وبينبالييرل كب الف اريبالبر  عب الر ي عاب ينبال  لب البررلبال رنعاب

ب.(155)  رببا طارباب ينبالر ،طب ينبالهراءبالهندرب  ابباليرءب البرطرسن ينبال
 راالالنبىالالذاب إنالالوب ببالال نبأنببفالالررةبالبرطالالرسب رنالالتبليالالربيالالنبالي رنالالعب دقالالعبالصالالن عب ال رالالنبيالالربف ايالالربب

ببب افدب ببا ر اقب ر عابر اءب ببال يرلب   ضباله لفربأ ب ببالفن بب  ثبأر اقبال رطنط ن ع.
ب
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 ربي للربطاس مع القوى اجملاورة في البلقان :النشاط احل

 رنبلاي قببالذيبا باوبالبمرطرسبينب  ثبيفر ربيمبلا زرب الرزب الب النرقب بارالررباله لفالربب
رريالالاللبييالالالمب الالالنبد الالال ليمب الالالنبصالالالراعبيالالالببىالالالذهبال الالال ىبالي  طالالالعببيالالالماب رصالالالعبالب الالالنرقاب البارالالالرراب

نبىالذاب  ال لبال رد الزى"نب  اللبرالرمب الر سابلدرفعبأنبىذهبال ر بب رنتبب البببصال رةبرالن  عاب  ال
بدببال دا ةب ب ببال ر ببب نبالبرطرسب ب نبالب نرقب البارالررب...ب يالربأنبالبارالرربدائًيالرب الذىب نب

ب.ب(156)لارز ب  يفي نبرانبالبرطرسب   رر نيمن
ل نب بد بأنبد  لبالبرطرسب نبا ببر رتب  ر ببيببال  ىباليفر رةبليمب نبالبا رناب رنبب

يالالرببنه الالًذاب  ايالالرب رقالالرنبال الالزربالالالذىب  الالد ن نبلالالوببرلطررالالعب الالال الءب الالنبإيالالربد رًرالال ربرالالنبأرا الال يماب ا 
ب.(157) رلببا   رن

 بر مبأنباليصردربلمبببنر لبىالذهبال الر ببب البءبيالنبالبهصال لابإالبأنيالربأ ردتبأنبىالذهبال الر ببب
الًببال نبالطالر  ناب  الثبلالمببالدمبراالنب رليالرابباللب رنالتبرالفرب-يال ،ًب-البنب رنتبب ببب نبالبرطالرسب البارالرر

ب.(158)   بيرباب ردب نبب ضبا  قرتاب ذلكبإذابى مبرد بلاب ديبرانبأرا  يمبي لبالر س
 ربيربأنبىذاب   الب  دةباليصال ربراالنب الهرفبنيالرباله لفالرببال نبىالذهبا يالمب البالنب رنالتبب

إذابلالالزمببي الاللبليالالمبدرًرالالربق  الالًربلا قالال فبلالال سبأيالالرمبالالالر سب  رالالباب ل الالنبأيالالرمب رقالالرنبال الالزربأ ً الالرب
 د ن نبلوببرلطررعب   بير نبب يرهاب    ن نب ببأ  رنب   رةب دهبالبنببا.بىذابالذيب رن ب(159)ا ير

ىالبلايفال مب355م/ب913 بطشببيربأرداءهاب ل سبأدلبرانبباكبالي  لعبينببد لبالبرطرسبررمب
 ٍمبرا يالالربراالنبالالالر سبالالذ نب الالر ل ابربالال ربأرا النبال الالزرببفالالرهببال،دبال  قالالرزباصرالال،ي عبل النبىفالال

  الرنبذلالكبر الببابهالرقببالمببال نبالالر سبب–ب(115)ل ظالمبأىي بيالرباالقبصالرد عب-ب رصعبيد نالعببرذرالع
  رقالالرنبال الالزراب رالاليالب  الالوبال الالرننبب بالال ربالالالر سبيالالنب الال،لبأرا الال وبي ربالاللبنصالالفبالرن يالالعابل الالنب

رًبالرب رقرنبال زربب رذلب نببنه ذبابهرقوبي يماب ينب مب  دبأطاقبرا يمبالبرطرسبل  الن ابراال يمب 
 ر رًرببين يمبينبال ب رب ،لبأرا  وب نبنيربإبلاب ل لبذلكبل  فب رقرنبال زربإذابريالب
لار سببرليف مبرانبالييبا رتباصر،ي عب نبب،دبال  قرزابأنببن اببرا وبا  اب عباليرايعبالببب

بالوبفاللب البالبب الرنب  بيالدبرا يالرب النب ر بب(ا111) رنتبب  شب نب زر رب ببال رنبال ر الرباليال ،دي
ب.ب(112)االربيرد

ب
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 رانب لب إنبىذاباال ب ركبال ربنبالذىب قببب نبالبرطرسب ب نبالالر سبال الربر نبلنرا النبب

ق الرمبالالر سبرالرمببنىالابلمب  نبى بنير عباليطرفابإذبب  رباليصردربإل355مب/ب913ال زر عبررمب
ىالال(ب972ب-964)بKiev(113)ي الرب   الفأبSvyatoslavىالبب تبق ردةبره رب ر،فب354مب/ب965

برص ررةبرانبال زرب أيمباله لفربا  رىب رلبارررب البرطرسبىؤالءبالذ نبل  ابىز يعبقررال عبراالنب الدب
ب.(114)الر سبأ دتببفي يماب لمبب مبليمبب دىربقرئيعاب  ثبب بب اب نبالب،د

ب ىالالالالالالذابيالالالالالالرب رالالالالالالرهبابالالالالالالنب  قالالالالالاللبب  لالالالالالالو"بن لالالالالالالمب بالالالالالالقب الالالالالالبب قبنالالالالالالربىالالالالالالذابلبارالالالالالالررب البلبرطالالالالالالرسبب
ب  عاب ذلكبأنبالر سبأب ابرانبفي  يماب ارب رف ابررئربباالكبالالد رربيالنيماب صالررتب البلا زرب

ليالالماب يالالنبأ االالتبيالالنبأ الالد يمبيب الالبتب الالببيالالربدانالالرىم بي بالالعبلفالال اربب،دىالالماب رفالالرءبأنب  رىالالد ىماب
ب.(115)  رف  نبب تبطرربيمن

اتبببرابب ب-أيبالبرطرس-    فبال ي ريبيؤ ًدابرانبىذابال  لبيربنصو"نب...بإنبيرر نيمب
 ربيربأنبىذابيربد ببال ي رىبلا ال لبب.(116)الر سبرانبيد نبيماب أفا ىمبرنيراب  بب اب نبالب،دن

ب.ب(117) نبي  بب  ربب نبيد نعببمرطرسبيبصاعببب،دبالر س
 بيذهباليفيعبال ررالعبلاالر سبراالنبالبرطالرسبانهالرطبر الدبأىاللبالبرطالرساب ل اللبىالذاب   السبب

لذىب رنبرا وبالبرطرسببر مب راءبإقا ييمابي ررنعببرل  ىباليفر رةباليرب ىبالر ررنب ال  ررىبا
اب ينبالنر  عبالر رر عب رن ابببً ربلياكبال زرب  بير نبب يرهابأيربينبالنر  عبرليمب رل زرب البارر

االفبيرر عب  رنالتب  الربيمببدائ العب رال ن نبأ  اً الرب  الب عببرال طعبأ ب هبر ال نب ادىبنيالربإباللب النب
ب.ب(118)ال ر رىرت

  ،صالالعبال الال لابأنبالبرطالالرسببالالر مبقاالالعبأرالالدادىماب بب  الالبيمبلياالالكبال الالزراب  الال لعبد رىالالمبب
الر ررالالبب ال ربالالبب الالببينط الالعب الال ضباله لفالالرابي ررنالالعببالالرل  ىباليفالالر رةبليالالمابي الاللبال الالزرب البارالالررب
بب الب نرقابإالبأنوببب نبينب ،لبالب ثبأنيمب رن ابأص ربببفالررةبالقالتبقبال اًلب انب الرًراب ارالً رب ال

نب رنالتباليصالردربقالدب ال د دبينبا ر اقابر اءب نب  ضباله لفربأ ب بالنب النبال رالطنط ن عاب ا 
 نتببذ ربي ا يرتبأ  رببهص ً،برنب  ربيماب ربيربذلكب نبيرر عبب،دىمب أرالدادىمب رنالتب
بقا اعببرلنربعبلينبفر رىمبينبالييرلكابأ ب نيمب الرن ابأببرًرالربلياالكبال الزرابل النبىالذابالب ينالببيالن
ال  لبب نبالبرطرسب رن ابربررةبرنبص رةبينبالصال ربالبالنب رنالتبرا يالرب  الرةبإ الدىبال برئاللب النب

بينط عب  ضباله لفرب البا رن.
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 خريطة من إعداد الباحث: توضح بالد البرطاس والقوى المجاورة لها في منطقة حوض الفولجا
 .700فيروجنيتوس:إدارة اإلمبراطورية البيزنطية، صواألساس نقاًل عن: قسطنطين السابع بور 
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ـامتتاخلــــــ  ـــ
ب

ب دبارب راضببرر خبالبرطرسب ببالبا رنبإبرنبال ص ربال رطناب ي نبال ر جبب ددبينبالدالالتببببببب
ب النبرئجبرانبالن  بالبرلب"

ببببراذاساإالبأنيربأ ررتبإنبب،دبالبرطرسببر مبأنيرب ياتبيري رتبردةابي لب رداسبأ ببرداسبأ بالببب-
ب ببالنير عبإلنب  بب ا دب ى ب  ببالبرطرس.بببب
بببأ باتبب،دبالبرطرسبي قً ربيبي ًزابرانبنيربإبلب)اله لفر(ابب  ثبفر ربيربينبفيعبالفن بب الفن بببب-

بال رقببب،دبال زرب الرزاب ينبالررببنيربإبلاب ينبال يرلبالب نرق.بببب
بل   ببالبر  عبالبببقطنتبينط عبالبا رنابي ايمب ببذلكبي لبالب نرقب الباررر.  دبالبرطرسبأ دبابب-
ببرفبببري عبالبرطرسببيذاباالرم بنظًرابإلنبإقريبيمبرانبنيرب  يلبىذاباالرم.بب-
بلابرطرسبرددبينباليدنابل نباليصردربلمببذ ربإالبا نب نبينيرب  طابىيرببرطرسب ر ارا.بب-
بببيرب اعببذابيرباالرب ،لبال ريلاب ل نيمب رن اب ببطررعبياكبال زراب ل سبليمبالبرطرسبأيعبلمبب نببب-

بياكبإالب  خبأ ب   رنبلا  مب  يرب  ببب نيم.بببب
ادب ال  ةبيببب ضبينببب- بببب ربيتبصهرتبالبرطرسبالفريرن عبينب  ثبالط لب الفيرلب الب رةب الف 

برب أفررم.فر رىمبينبال  ىبا  رىاب  ثب رنبليمبينظبببب
بالبرطرسب بوببدائ عاب  ثبر ن اب ببب  تب  بب ببال برءاب  نبالص فبا بر  اببب- ب رنتب  رة

بال ر رىرتب فار اب ببال ،ء.بببب
ب رنبرددبر رنبالبرطرسب   رًااب ل نبل سبب  رةبينبفر رىمبينبا يمبا  رى.بب-
ببببربينبالطربببالينظماب يرب رن اب رب دي نب رنتبالبرطرسبب  ذبالطربببال  بابب بب رلببا   رنبأ  بب-

بال ربعب ال  س.بببب
ببب رنبالبرطرسبطر  عبي  نعب ببالز اجابب  ثبإنبالهبرةبالبرطرر عب رنتبب رجبلب برربينبببز فواب مببب-

ب  بببل طببير.بببب
بابأيرباآل ر نب رنتبب،دبالبرطرسب   مب  يرباليراي نب   رباليراي ناب  ثب د نباليراي نبي برىمبب-

ب   رق نيم.بببب
ب



 

 

 

 

  7102ً ي ـؤرخ العربـت ادلـجمل

 - 741 - 

 
بببد لباصر،مبإلنبب،دبالبرطرسب بب  ءب ر عبالبفررةبيبب  ارزمب  راررناب  ذلكببارررباله لفرببب-

بباليراي نبالذ نبل ب ابد ًراب ب ًراب ببإر،مبالبرطرساب بنبأ ذ ابرنيمبال   ربينبال رداتاب أصبالببببب
بلد يمبيرفدبفريب.بببب
ببببالبرطرسبالزرارعب   رتبلد يمباليزارع ب ذلكب نبأر يمبرياعب  ار عاب صا تببذلكبزرارعبيررسبأىلببب-

بال ب ببي لبال يالب ال   ربال دساب قدبررردىمبىذابرانببرب عبالن لبالذيب  قبليمب ر ةب ب رة.بببب
ب  فدتبلد يب- بالبررعبب،دىما بنظًرا بالرربب ذلك  ب يررر ا بيررسبالبرطرسبالزرارع بال نرز رب ير ببم

ب الب رب اصبل.بببب
ب رنبلابرطرسبرنر عببرلصنررعب رصعبدبر عبفا دبال رقمب ال براب فا دبال  رلببالر داءبأ بال يراءب الب  رء.بب-
ببأ لنبالبرطرسبرنر بيمببرلبفررةاب  رنتبلد يمببفررةب بب  ارزمب  راررنب   ضباله لفرب  نبب،دبب-
بببب ب ا ندلسب ب،د بال  رلببالص رلبع بفا د ببفررة ب رصع باليرربا ب  ذلكبب،د ب ال رطنط ن عا ببالهرنفع
ب راتبببب با ر اقب  رصباليا كبال فمب ال رببرانباقبنرئيرا ب ببي ظم بالبببنرلتب يربير بالر داء
بأ يرنيرب بنب صاتبيئعبد نرراب ل لبذلكبل رنبصن بيرب دقبير.ببب
ببينبال  ىباليفر رةبي لبالب نرقب الباررراب  ذلكبد لبالبرطرسب ببرددبينبال ر ببيبب  رىمبب-
ببالر سببب ر ضبينب رقرنبال زراب  رنبينبأ ربذلكبأنبافبرحبالر سبينط عب  ضباله لفرابببب
ب  ثبلمبب مبليمبب دبذلكبقرئيعاب انيررتب  دبيماب ب بب ابب-ي   عبالب ثب- ق  ابرانبالبرطرسبببب
ب ببالب،دب ايبزف اببينبفر رىمبينبا يمبا  رى.بببب
ب
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 هوامش البحث

 
(0) 

  :َ(7221٘هه/ / 626نههٙ ا دٌههع٠ٓ عبههٛ الههع   دٌسّههٛٞ دٌؽِٚههٟ دٌلؽههعدظٞ   : ) :َااوتىث حىوَااىٌ 
  7َ( 7111ِ  تسم١ك: ـؽ٠ع الع دٌعؿ٠ؿ دٌدٕهعٜ )ب١هؽٚ : ظدؼ دٌى هل دٌع١ٍّه   7ِعدُ دٌلٍعدْ  ج

 .451و 
(7)

ؾ٠ٓ دألضله ؼ  : َ(7157 -7151٘// 443 -442)عبٛ قع١ع الع دٌسٟ بٓ دٌُس ن   :  :يحىنشدَض 

 .311َ(  و 2116: اف ؾ دٌك١ع ؾ٠عدْ )دٌم ٘ؽة: دٌّدٍف دألاٍٝ ٌٍثم ـ   تشجَت

CF:Kadlec (Charles):"The Byzantine Empire and it's Northern Neighbors" in: 

The Cambridge Medieval History, Vol 4 /part 1 (Cambridge, 1923) p. 192. 
(3)

زعٚظ دٌع ٌُ ِٓ دٌّهؽق إٌٝ دٌّؽؽا  تسم١ك: ٠ٛقؿ دٌٙ ظٞ )دٌمه ٘ؽة: دٌهعدؼ دٌثم ـ١ه   ِؤٌؿ ِدٙٛي: 

 . 744  و 7َ( 7111ٌٍِٕهؽ  
(4)

  ٚ٘هٛ ٠عٕهٝ ٠ دهٛي عٚ ٠ل هعت  ٚتهنتٝ ٕ٘ه  (لهؿ)وٍّ  ِهه م  ِهٓ دٌفعهً دٌ ؽوهٝ  :Khazarsحىخضس:  

بّعٕٝ دٌلهعدة  ٚ٘هُ عِه  تؽو١ه  دأليهً ٔؿزهو ِهٓ عٚدقهّ اقه١   ٚب ٌ سع٠هع ِهٓ ِٕ مه   (ضؿؼ)وٍّ  

اهؽؾ ب قهُ ضؿؼ٠ه   عٚ إلٍه١ُ دٌطهؿؼ  به١ٓ  دٌهٝ ِه دٌ ؽوك  ْ بعع دٌُهؽّ دًٌه١ٕٝ اٍه١ُٙ  ـه تدٙٛد 

دٌّدؽٜ دألظٔٝ ٌٕٙؽ دٌفٌٛد  ٚدٌّٕسعؼد  دٌهّ ١ٌ  ٌٍمٛل ؾ  ٚزٛي بسؽ عؾٚؾ ٚؼؽبً  ز هٝ عِهؽدؾ 

َ  453ؽل١  ٚقٛدزً دٌلسؽ دألقٛظ  ٚلع ظٍٛد بعع دق مؽدؼُ٘ ض َع١ٓ ٌٍْٙٛ ز ٝ ا َ ب  دٌهٚعٚؼ

بعههع٘  عيههلسٛد دٌكههٍ   د١ٌّّٕٙهه  اٍههٝ لل قههً نههّ ي دٌمٛلهه ؾ ـههٝ دًٌٕههؿ دٌثهه ٔٝ ِههٓ دٌمههؽْ دٌكهه ظـ 

 :أنظشد١ٌّالظٞ. إُٙ 

Theophanes: The Chronicle of the Theophanes Confessor Byzantine and 

Near Eastern History A.D. 284- 813, Trans by: Cyril Mango and Roger 

Scott (Oxford, 1997) pp.  446-447, 520-521; Cedrenus (G.):“Historiorum 

Compendium, Vol 1, in: Corpus Scriptorium Historia Byzantinae 

(Bonnae, 1838) p. 721. 

َ  ٔمٍٗ إٌٝ دٌعؽب١  ٚلعَ ٌٗ ٚاٍك ا١ٍٗ: 161/  612: دٌ  ؼ٠ص دٌّط ًؽ حىبطشَشك نقفىس      

بٓ ؛ د731٘ ِم  736َ(  و 2111دٌٙ ظٞ دٌله١ؽ )دٌم ٘ؽة: ظدؼ دٌُٕٙ  دٌعؽب١   / ٔئ الع٘

ؼق ٌ  دبٓ ـُالْ ـٝ ٚيؿ دٌؽزٍ  إٌٝ بالظ دٌ ؽن : دٌعل ـ بٓ ؼدنع بٓ زّ ظ(عبٛ) ـُالْ:

ٚاٍك ا١ٍٙ  ٚلعَ ٌٙ : ق ِٟ دٌع٘ ْ  َ  زممٙ 127 -٘/ 311ٚدٌطؿؼ ٚدٌؽٚـ ٚدًٌم ٌل  قٕ  

إقس ق )عبٛ ؛ دإلي طؽٜ:217َ(  و 7151)ظِهك: ِ لٛا   دٌّدّع دٌعٍّٟ دٌعؽبٟ  

دٌع ي ٚدٌّّ ٌه  تسم١ك: ِسّع خ بؽ الع دٌّك ٌه: ٘/(157٘//  341إبؽد١ُ٘ بٓ ِسّع   : 

دٌم قُ بٓ عبٛ )؛ دبٓ زٛلً:721َ( و ١7167ك ؼؽب ي )دٌم ٘ؽة: دٌس١ٕٝ  ِؽدخع : ِسّع نف

و  ا يٛؼة دألؼٌ  :زٛلً د١ًٌٕلٝ   : عٚدضؽ دٌمؽْ دٌؽدبع دٌٙدؽٞ/ دٌع نؽ د١ٌّالظٞ(

 .331َ( و 7112)ب١ؽٚ : ظدؼ ِى ل  دٌس١ ة  

CF: Mohammed (Tarek.M.): "The Turkish Settlement in Caucasus and 

Steppes Constantine VII's Evidence” Journal of Medieval and Islamic 

History, Vol.2, issued by: Seminar of Medieval and Islamic History, 

Ainshams University (Cairo, 2002) pp.45- 59.  
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ظٍٔههٛا. ظ.َ: تهه ؼ٠ص ٠ٙههٛظ دٌطههؿؼ  ٔمٍههٗ إٌههٝ دٌعؽب١هه  ٚلههعَ ٌههٗ: قهه١ًٙ ؾوهه ؼ )ظِهههك: ظدؼ زكهه ْ  

دؽ٠ههْٛ  ـههٟ ِٕ مهه  دٌههعدٔٛا ؛ ٘هه ٔئ الههع دٌٙهه ظٞ دٌلههه١ؽ:  دٌِّٚهه  ١ٍ٠ٙهه  71  و2ِ َ(7111

َ(   بسه  ِٕههٛؼ بّدٍه  دٌ ه ؼ٠ص دإلقهالِٟ 155/  116دألٚقّ ٚزّالتُٙ اٍٝ ٍِّىه  دٌفؽٔده  )

ٚدٌٛق١ّ  دٌّدٍع دٌث ٟٔ  ٠ًعؼ٘  قّٕ ؼ دٌ  ؼ٠ص دإلقالِٟ ٚدٌٛق١ّ / لكُ دٌ ه ؼ٠ص / و١ٍه  د٢ظدا / 

 .7٘ ِم 231َ  و 2112خ ِع  ا١ٓ نّف 
(5)

دًٌّ ظؼ دٌدؽؽدـ١  ٚدٌ  ؼ٠ط١ه  بّكه١ّ    ـٟ  ٚلع ٚؼظ   ً ِط ٍ  ٍّ  تعٕٝ و :Bulgar حىبيغوس:   

  ٚدٌلٍؽ ؼ دقُ نعل ال ٠عؽؾ عيٍٗ اٍهٝ ٚخهٗ دٌ سم١هك  Bulgar  بٍؽ ؼ Bularِط ٍف  ِثً بالؼ 

ْ ن  ـههػ٘ل ـؽ٠ههك ِههٓ دٌلهه زث١ٓ إٌههٝ دٌمههٛي بههيههً ٘ههػد دٌهههعلز١هه  تُهه ؼبو د٢ؼدل زههٛي تسع٠ههع ع

 –تؽو١هه   ٚل١ههً تؽو١هه  ت  ؼ٠هه   ٚغ٘ههل اضههؽْٚ بههنُٔٙ نههعل ٘ههٛٔٝ دٌلٍؽهه ؼ ٠ٕسههعؼْٚ ِههٓ عيههٛي 

ٚؼبّه  غٌهه ألْ  ؛تؽوٝ  ٚؼخر ـؽ٠ك ث ٌه  عٔٙهُ اقه٠ٛ١ْٛ لؽ٠لهْٛ ِهٓ دٌٙهْٛ  عٚ عٔٙهُ ـهؽ  ِهُٕٙ

 . 311َضُعٛد ٌكٍ  ْ دٌْٙٛ قٕ   دٌلٍؽ ؼ

 عنهٌ حنظش:     

Theophanes: The Chronicle, pp. 22 ff, 530 ff ; Setton (K): "The Bulgars 

in the Balkan and Occupation of Corinth in the Seventh Century" 

Speculum, Vol. 25 ( America. 1950) pp. 503 ff. 

؛ ب ؼتٌٛههع. ٚ: تهه ؼ٠ص دٌ ههؽن ـههٝ اقهه١  دٌٛقهه ٝ  تؽخّهه : عزّههع دٌكههع١ع قهه١ٍّ ْ )دٌمهه ٘ؽة: د١ٌٙ هه  

دهٛدظ إقهّ ا١ً: يهفس  ِهٓ ته ؼ٠ص ؛ ١ٌٍٝ الع دٌ 16 -12َ(  و 7116دًٌّؽ٠  دٌع ِ  ٌٍى  ا  

ْٛ ـهٝ زهٌٛ دٌفٌٛده    خهػٚؼٖ دٌ  ؼ٠ط١ه  ٚٚدلعهٗ دٌّع يهؽ  ٍّؼٚق١  دإلقالَ ٚدٌّكدإلقالَ ـٝ 

ِٚ  ١ٍ٠ٙ  ؛ ؾب١عة ِسّع ا  : دٌ هؽن ـهٟ دٌعًهٛؼ  41َ( و 2116)دٌم ٘ؽة: ظدؼ دٌثم ـ  دٌعؽب١   

 . 1-6و   َ (7115ىؽ دٌعؽبٟ  ظدؼ دٌف :دٌٛق ٝ ب١ؿٔ   ٚقالخم  دٌؽَٚ ٚدٌعثّ ١ْٔٛ )دٌم ٘ؽة
(6)

 تمؽ٠لً . ؼ بٕسٛ ثالث١ٓ و٠ُٚمًع بٙ  دٌّك ـ  دٌ ٝ ٠م عٙ  دٌّك ـؽ ـٝ ٠َٛ ٚدزع ٚتمع ٍغُشة:   

: الههع دٌههؽزّٓ ِسّههع دٌعلههع دٌؽٕههٝ:   ِٛلههؿ دٌل١ههؿٔ ١١ٓ ٚدٌفهه ١١ِّٓ ِههٓ ظٙههٛؼ دألتههؽدن حنظااش      

 َ( 7115دٌى٠ٛهههو: ) 75 -  د٢ظدا دٌكهههالخم  بّٕ مههه  دٌههههؽق دألظٔهههٝ دإلقهههالِٟ  ز١ٌٛههه   و١ٍههه

 7154 -145؛ ِههه ؼق ًِٕهههٛؼ ِسّهههع: دٌهههؽٚـ ٚدٌّد ّهههع دٌهههعٌٟٚ  71  ٘ههه ِم 76-75و 

  .76٘ ِم 761َ(  و 2117)دٌم ٘ؽة: ًِؽ دٌعؽب١  ٌٍٕهؽ ٚدٌ ٛؾ٠ع  
(2)

و هه ا : َ(141ٚ 122٘هه/ /  331ٚ 371: بهه١ٓ اهه ِٟ )عبههٛ اٍههٝ عزّههع بههٓ اّههؽ    حباار سعاا  :    

دبههٓ ؛ 731  و ٚدٌّّ ٌههه ؛ دإليهه طؽٜ: دٌّكهه ٌه 73َ ( و .١ٌ7117ههعْ:   )ق دٌٕف١كههدألاههال

عبههٛ الههع   ِسّههع بههٓ ِسّههع   : ) دإلظؼ٠كههٟ:؛ 331  333زٛلههً: و هه ا يههٛؼة دألؼٌ  و

؛ ٠ههه لٛ   171(  و 7111َٔؿ٘هه  دٌّهههه  ق ـههٟ دض ههؽدق د٢ـههه ق )ؼِٚهه :  :َ(7764٘هه/ / 561

٘ههه//  111ِسّهههع بهههٓ الهههع دٌّهههٕعُ   : ) :؛ دٌس١ّهههؽٞ 451  و 7دٌسّهههٛٞ: ِعدهههُ دٌلٍهههعدْ  ِهههح

 . 88َ( و 7115: : إزك ْ ال ـ )ب١ؽٚ دٌؽٌٚ دٌّع  ؼ ـٟ ضلؽ دألل  ؼ  تسم١ك :َ(7414
(8)

  ٚ٘هٛ ٠ًهل ـهٟ ١ٕلؽٔٙؽ ِٕ بؽـ عٚ ظٔ بؽـ وّ  ٠ك١ّٗ دإلظؼ٠كٟ  ٠ٚمًع بٗ ٔٙؽ دٌع٠  طنوبشط:   

 . 127و ٔظؽ: دإلظؼ٠كٟ: ٔؿ٘  دٌّه  ق  . إٗ دنّ ٌٟ دٌلسؽ دألقٛظ

و ه ا بكهّ  :َ(7243٘// 641)عبٛ دٌسكٓ اٍٝ بٓ ِٛقٝ   :  : دبٓ قع١ع دٌّؽؽبٟ:وحنظش مزىل        

دألؼٌ ـهههٝ دٌ هههٛي ٚدٌعهههؽٌ  تسم١هههك ضهههٛدْ ـهههؽ١ّٔ ض١ٕههه١ف )ت هههٛدْ: ِعٙهههع ِهههٛالٞ دٌسكهههٓ  

   َ(7111؛ و ههه ا دٌدؽؽدـ١ههه   تسم١هههك: إقهههّ ا١ً دٌعؽبهههٟ )ب١هههؽٚ : 731 -736و  َ( 7151

 . 214 -213و 
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(9)

: تٍف١هك دألضله ؼ ٚتٍمه١ر د٢ثه ؼ ـهٟ .َ.َدٌؽِهؿٞ ؛731و  ا بكّ دألؼٌ  و  حبر ععُذ حىَغشبٍ:   

 .242  و 7  دٌّدٍع دألٚي  َِ(7111ٚل قع لؿدْ ٚبٍؽ ؼ ٍِٚٛن دٌ   ؼ )عٚؼٔلٛغ: 

 ٚب ٌٕكل  ٌٍّه دٌلؽِه ـ دٌهػٜ غوهؽٖ دبهٓ قهع١ع  ـؽبّه  لًهع بهٗ دٌهه١ص  دٌهػٜ وه ْ ٠سىهُ به١ٓ ع٘هً        

 دٌلؽِ ـ؛ ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٌٍلؽِ ـ ٍِه  ز١  و ٔٛد عتل ًا  ٌط ل ْ دٌطؿؼ. 
(01)

ِع٠ٕ  و ٔو تلٍػ ِٓ دٌ ٛي ثالث  ع١ِ ي  ٠ٚس١ّ بٙ  قٛؼ ١ِٕع  ٚو ْ عؼٍل ِل ١ٔٙ  ال ؼة اهٓ  :إتو  

ض١ُ ٚعوٛدش ضهل١  ٌٚلٛظ ٚضؽو ٘    ٚدٌم١ٍهً ِٕٙه  بٕهٝ ِهٓ دٌ هؽدا ٚدٌ ه١ٓ  ٚلهع دتطهػ٘  دٌطهؿؼ 

 ُٙ.ا يّ  ٌ

عزكهٓ دٌ م قهه١ُ ـهٟ ِعؽـهه   :َ(111٘هه// 311 :)عبهٛ الههع   ِسّهع بههٓ عزّهع    : دٌّمعقههٟ:حنظاش        

 . 134؛ دإلظؼ٠كٟ: ٔؿ٘  دٌّه  ق  و  367و   َ(١ٌ7161عْ: )دألل ١ٌُ 
(00) 

عزههع دٌهههعٛا دٌ ؽو١هه  دأليههً دٌّٕ ١ّهه  إٌههٝ لل قههً دٌؽههؿ  ز١هه  ٠عههٛظ  :Petchenges حىبشاانو :  

ٚي إٌٝ ِٕ م  دٌ ؽوكه  ْ دًٌه١ٕ١   ٚـهٝ ـ هؽة ِلىهؽة ِهٓ ته ؼ٠طُٙ دٔفًهٍٛد اهٓ دٌؽهؿ  ُِِٕٛٙ دأل

  ٚٔٙههؽ Bilcashٚتسؽوههٛد ٔ ز١هه  دٌؽههؽا ٚدقهه ِٕٛٛد ِٕ مهه  دٌكههٙٛا دٌٛدلعهه  بهه١ٓ بس١ههؽة بٍىهه ل 

  ٚبعههع٘  ٘هه خؽٚد إٌههٝ قههٙٛا نههّ ي بسههؽ لههؿ٠ٚٓ  ٚـههٝ ٔٙ ٠هه  دٌمههؽْ دٌ  قههع Seahonقهه١سْٛ 

قهٛظ  ٚدقهه ِٕٛٛد ِه  بهه١ٓ دٌههعْٚ ا نهّ ي دٌلسههؽ دألدٌؽهؿ إٌههٝ قههٙٛدٌّه١الظٜ تسؽوههٛد تسهو َههؽّ 

Don  ـهٟ زّ ٠هه    ً ّهمهؽْ ٌعلهٛد ظًٚؼد ِٙدٌنهؽلً  ٚٔٙهؽ دٌهعدٔٛا ؼؽبًه   ٚضهالي لؽدبه  لههؽْ ًٚٔهؿ

 ٔظؽ:د دٌسعٚظ دٌل١ؿٔ ١  دٌهّ ١ٌ  ِٓ إؼ ؼد  دٌّدؽ١٠ٓ ٚدٌلٍؽ ؼ ٚدٌؽٚـ.

Cedrenus (G): op.cit. Vol. 2 , pp. 585- 290; Hudud al- Alam (372A.H. / 

983 AD), Eng, Trans, V. Minorsky ( Oxford, 1937) p. 437. 

 :لكههه ٕ ١ٓ دٌكههه بع بٛؼـ١ؽٚخ١ٕ هههٛـ: إظدؼة دإلِلؽدِٛؼ٠ههه  دٌل١ؿٔ ١ههه   اهههؽٌ ٚتس١ٍهههً ٚتع١ٍهههك        

؛ أهه  و١ِٕٕٛهه : 731 -736َ(  و 7111ِسّههٛظ قههع١ع اّههؽدْ )ب١ههؽٚ : ظدؼ دٌُٕٙهه  دٌعؽب١هه   

 ِٚ  ١ٍ٠ٙ . 211َ(  و 2114تؽخّ : زكٓ زلهٟ )دٌم ٘ؽة: دٌّدٍف دألاٍٝ ٌٍثم ـ   دألٌىك١ ظ  

Cf. Macarteny (C.A.): "The petchenges" The Slavonic and east European 

Review, Vol. 8 ( London, 1928) pp. 346 ff ; Frankopan (Petre): 

"Some notes on byzantine foreign policy in the 9
th

 - 11
th

 Centuries " 

was there really such athing us Steppe diplomacy? " Journal of 

Medieval and Islamic History, Vol. 3 (Ain Shams University , 2003) 

pp. 5 ff. 

َ  7722 -151ق١ قهه  ب١ؿٔ هه  دٌهههّ ١ٌ  ْ ظؼدقهه  ـههٟ دٌكهه١ع تّهه١ُ: دٌلهههٕ ق ٚدٌل١ؿٔ ١ههٛ دٌّ ههٌٟٛ       

 45  و 7116َخ ِعهه  دًٌّٕههٛؼة  -٢ظداو١ٍهه  د -لكههُ دٌ هه ؼ٠ص -ة ِ خكهه ١ؽ ؼ١ههؽ ِٕهههٛؼ ؼقهه ٌ 

 ِٚ  بعع٘ . 
(07) 

 .331؛ دبٓ زٛلً: و  ا يٛؼة دألؼٌ  و 732  و : دٌّك ٌهحإلصطخشي

  ٚ٘هٝ وهُمعؼ بٕسٛ ثالث١ٓ تٚ  ـٟٙ دٌّك ـ  دٌ ٟ ٠م عٙ  دٌّك ـؽ ـٝ ٠َٛ ٚدزع: حىَشحيتعِ  آ            

 : حنظش .دٌ ٝ ٠م عٙ  دٌّك ـؽ ـٝ دٌّك١ؽة دٌٛدزعة ٔفكٙ  دٌّك ـ تك ٜٚ 

ِسّههع: ؛ ِهه ؼق ًِٕههٛؼ 71٘هه ِم  76-75ؽٕههٝ: ِؽخههع قهه بك  و الههع دٌههؽزّٓ ِسّههع دٌعلههع دٌ       

 . 76٘ ِم  761ِؽخع ق بك  و
(03)  

ٓ ٚ٘هػد دٌهؽلُ ِهنضٛغ ِه  ٞ تكهع  ب ٌ ؽو١ه (عٚ ِٛلهٛؾ)عِ  اظ١ّ  ِٓ دٌ هؽن  ٚدٌؽهؿ ع :Uzesحىغض

 :حنظش .  ٚ٘ٝ تعٕٝ دٌثٛؼدٌ ؽو١  ٚوٛؾ(  ـٟعيً وٍّ  دٌؽؿ )عٚ اعظ لل قٍُٙ دٌّ فؽل  
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  :دٌمؽِههه ٔٝ ؛454-453  و  بكًِهههعؼ قهه : دٌىؽظ٠ههؿٜ ؛17  و : ًِهههعؼ قهه بكدبههٓ ـُههالْ       

: دٌ  ؼ٠ص  ظؼدقه  ٚتسم١هك ٚي ـٟألعضل ؼ دٌعٚي ٚاث ؼ د :َ(7671٘// 7171)عزّع بٓ ٠ٛقؿ   : 

عوّههً دٌههع٠ٓ  ؛ 334 -332و   3( ِههح7112َ : اهه ٌُ دٌى ههلـّٙههٟ قههعع )ب١ههؽٚ  هه١ّ  زعزّههع 

ـههٟ  (١ِٓههٓ دٌلعد٠هه  ٚز ههٝ ظٙههٛؼ دٌعثّهه ١ٔ) تههؽدنألٚؼٍههٟ: دٌ عهه ؼؾ دألٚي بهه١ٓ دٌعههؽا ٚدعزكهه ْ إ

: ِعٙهع دٌلسهٛو ٚدٌعؼدقه   دٌعؽب١ه   قه  ٔلٛيإ) دٌ ؽو١  ِٓ ِٕظٛؼ تؽوهٟ دٌعالل   دٌعؽب١  :و  ا

 .72  و 2َ(  ج7113
(74)   

د ٌٙهُ اهٓ بٍؽه ؼ دٌهعدٔٛا دٌّكه١س١١ٓ  ٚوه ْ دقه مؽدؼُ٘ دالقُ ت١١ّؿً  ٘ػدعٍِك ا١ٍُٙ  بيغوس حىفىىجو:

إهع دٌّٕه ِك دٌٛدلعه  /  ١ٌهٗ عٚدقهً دٌمهؽْ دٌثه ِٓ دٌّه١الظٞإز١ه  ٘ه خؽٚد / ـٝ عٚدقّ ٔٙؽ دٌفٌٛده  

ٌدهه   ٚلههع دا ٕمههٛد تههً دٌفٛإ ِهه   ٚلههع عٍِههك اٍهه١ُٙ بٍؽهه ؼ دٌعدضٍهه  عٚ ٌىلههؽا دٌ مهه ل ٔٙههؽٜ دٌفٌٛدهه  ٚد

 :حنظشالَ عٚدضؽ دٌمؽْ دٌ  قع د١ٌّالظٜ. إُٙ دإلق

 .336و ؛ دبٓ زٛلً: و  ا يٛؼة دألؼٌ  22دبٓ ـُالْ: ًِعؼ ق بك و        

CF: Obolensky (D): The Byzantine Commonwealth eastern Europe 500- 

1453 (London, 1971) p. 84; Greogoire (H.): “La date le la 

Conversion des Bulgares” Byzantion, T.3 (Bruxelles, 1933) p. 668. 

  ب  إب ْ دٌعًٛؼ دٌٛق ٝٚٚؼع:  ت ؼ٠ص بٍؽ ؼ دٌفٌٛد  دٌّك١ٍّٓ ـٝ نؽق عزّع ِسّٛظ زكٓ ا ِؽ         

دٌعهعظ دٌثه ٟٔ    خ ِعه  د١ٌّٕه  -و١ٍه  د٢ظدا –لكهُ دٌ ه ؼ٠ص  -بس  ِٕههٛؼ بّدٍه  دٌ ه ؼ٠ص ٚدٌّكه ملً

دٌّكههٍّْٛ ـههٟ بههالظ دٌّدههؽ ـههٝ دٌعًههٛؼ  قههّ ا١ً: إ؛ ١ٌٍههٝ الههع دٌدههٛدظ 211َ  و ١ٌٛ٠2111ههٛ

خ ِعه  دٌمهه ٘ؽة   -٢ظداو١ٍه  د –لكهُ دٌ ه ؼ٠ص  -بسه  ِٕههٛؼ بّدٍه  دٌّهؤؼش دًٌّههؽٜ   دٌٛقه ٝ

 ِٚ  ١ٍ٠ٙ . 57  و ١ٌٛ٠7117َٛ  1اعظ 
(75)  

دٌهؽٚـ   ٠ٚهنتٟ ِهٓ بهالظ ٌطهؿؼإلٍه١ُ بهالظ د  ٚوه ْ ٠دهؽٜ ـهٝ  ً بٕٙهؽ دٌفٌٛده ٠عهؽؾ ز ١ٌه نهش إتاو:

  ٌٚٙػد ٠ّؽ ب ٌمؽا ِٓ ِع٠ٕ  بٍؽ ؼ  ٠ٚك ع٠ؽ ا١ٍٙ  ِهٓ نهّ ١ٌٙ  ٚؼؽب١ٙه   وّه  ٠ّهؽ بعهعظ ٚدٌلٍؽ ؼ

  ٚدٌلؽِه ـ  ٚ٘هٛ ٠ًهل ـهٝ بسهؽ دٌطهؿؼ  ا١ٍهٗ ِثهً بٍؽه ؼ دٌفٌٛده   ٚدٌهؽٚـ ِٓ دألِهُ دٌٛدلعه 

 : حنظش ٟ.ٚنؽل ٟن ؽ٠ٓ ؼؽب إٌٝ تًإ٠ٚه ؽ ِع٠ٕ  

 ؛333  332و ؛ دبهههههٓ زٛلهههههً: و ههههه ا يهههههٛؼة دألؼٌ  731ٜ: دٌّكههههه ٌه  و إليههههه طؽد       

)اّ ظ دٌع٠ٓ بٓ إقهّ ا١ً  د:بٛ دٌفعع؛  121   171   135   134  و : ٔؿ٘  دٌّه  قظؼ٠كٟإلد

ظٚقههالْ ِٚ ٌههه وههٛو١ٓ  ؼ٠ٕههٛ ٖ:تمهه٠ُٛ دٌلٍههعدْ  ٔهههؽ :َ(7337٘هه// 132بههٓ ِسّههع بههٓ اّههؽ   : 

 :َ(7446٘ه/ / 151خعفؽ اٍهٝ   : قؽدج دٌع٠ٓ عبهٛ) بٓ دٌٛؼظٞ:؛ د 64َ( و 7141)ب ؼ٠ف: 

 .741  و َ(7151٘// 7216عة دٌعد ٠ل ٚـؽ٠عة دٌؽؽدقل )ًِؽ: ؽ٠ض
(06) 

بهالظ دٌلؽِه ـ  ِٚهٓ خٙه  دٌؽهؽا خلهً  ٙ  بهالظ دٌطهؿؼ  ِٚهٓ دٌههؽق ١بالظ تمع خٕٛب بالد وننذس:  

ٓ دألتهؽدن  ٌٚٙهُ تده ؼة لك ة دٌمٍٛا َٚهع ؾ ٚـمهؽدل  ٚ٘هُ ِه عٍ٘ٙ  عِ  ِٚٓ دٌهّ ي بالظ دٌّدؽ.

 .744  و ١ُ ـٝ بالظُ٘ دٌّكٍّْٛ ٚدٌٛث١ْٕٛ. عٔظؽ: ِؤٌؿ ِدٙٛي: زعٚظ دٌع ٌُل١ٍٍ   ٠ٚم
(02)    

   7: ِعدههُ دٌلٍههعدْ  ِهههح٠ههه لٛ  دٌسّههٛٞ؛ 335  333و : و هه ا يههٛؼة دألؼٌ  حباار حىتااو

لهه  ٔط :َ(7326٘هه// 121 :نههّف دٌههع٠ٓ عبههٝ الههع   ِسّههع   ) بِٛ ٌههل دٌعِهههمٟ:ع ؛451و 

 : دٌدهههٛدظ إقهههّ ا١ً ١ٌٍهههٝ الهههع ؛341َ(  و 7123 :١ٌلهههؿجدٌهههع٘ؽ ـهههٝ اد قهههل دٌلهههؽ ٚدٌلسهههؽ )

 . 42  و يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَ
(08)    

: يهفس  ِهٓ ته ؼ٠ص قهّ ا١ًإ١ٌٍهٝ الهع دٌدهٛدظ  ؛ 215  و و ه ا دٌدؽؽدـ١ه  :حبر ععُذ حىَغشباً

 . 42و  دإلقالَ
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(09)

 op.cit, p.192
     

Kadlec (Charles):
 

َ(  تؽخّهه  77 – 1٘هه/ ) 5إٌههٝ دٌمههؽْ  2ِههٓ دٌمههؽْ : دإلقههالَ ـههٟ ِدههعٖ دألٚي ؼِههٛؼ٠ف ٌِٛلهه         

١ٌٍههٝ  ؛61َ(  و 7111 د٢ـهه ق دٌدع٠ههعة  : ِٕهههٛؼد  ظدؼ)دٌّؽههؽا : إقههّ ا١ً دٌعؽبههٟٚتع١ٍههك

 . 42  و : يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَالعدٌدٛدظ إقّ ا١ً
(71) 

       ج دٌهػ٘ل ِٚعه ظْ دٌدهٛ٘ؽِٚهؽ: َ(151٘// 346   : اٍٝ بٓ دٌسك١ٓ )عبٛ دٌسكٓ :حىَغعىدٌ  

؛ 717  و 5َ(  7113ِ  الههع دٌس١ّههع )دٌمهه ٘ؽة: ظدؼ دٌفىههؽ: ِسّههع ِس١ههٝ دٌههع٠ٓ   تسم١ههك7ج

 دٌّكهههعٛظٞ: دٌ ٕل١هههٗ ٚدإلنهههؽدؾ  دٌمكهههُ دألٚي  عاهههعٖ ٌٍ لهههع ٚاٍهههك اٍهههٝ زٛدنههه١ٗ: ل قهههُ ٚ٘هههل 

 .722َ(  و 2111)ظِهك: ِٕهٛؼد  ٚؾدؼة دٌثم ـ   
(70)   

  :؛ دٌّههههؽٚؾ311ٜ؛ دٌىؽظ٠ههههؿٜ: ًِههههعؼ قهههه بك  و 731: ًِههههعؼ قهههه بك  و حباااار سعاااا  

عبٛدا ـٟ د١ًٌٓ ٚدٌ ؽن ٚدٌٕٙهع ِٕ طله   :َ(7721٘//  574 :نؽؾ دٌؿِ ْ ِ ٘ؽ دٌّؽٚؾٜ   )

 . 27و   َ(7142)ٌٕعْ:  V. Minorskyؾ. ١ِٕٛؼقىٝ  ٖ: ٔهؽ  ِٓ و  ا ِل قع دٌس١ٛدْ
(77)   

 . 389و   : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي
(73)   

 . 27  و د١ًٌٓ : عبٛدا ـٟحىَشوصي
(74)   

 . 389  و : دًٌّعؼ دٌك بكحىنشدَضي
(75)   

عبهههٛ ِ ٌهههل  ؛335و ؛ دبهههٓ زٛلهههً: و ههه ا يهههٛؼة دألؼٌ  737: دٌّكههه ٌه  وحإلصاااطخشي

 . 264  و : ًِعؼ ق بكحىذٍشقٍ
(76) 

 . 452و   7لٛ  دٌسّٛٞ: ِعدُ دٌلٍعدْ  ِح٠  ؛732: دٌّك ٌه  و حإلصطخشي  
(72)   

 . 389  و : دًٌّعؼ دٌك بكحىنشدَضي
(78)   

    هٟ ِعهؽا ٚعيهٍٗ  ـؽقهٕ٘هٛ ـ ؼقه ُٙبعُهعيً دٌىٍّ   ـمه ي دض ٍؿ دٌدؽؽدـ١ْٛ ـٝ  فشعخ:

  ٓ دٌٕٙهه ؼ عٞ ِهه٠ٛالً ِهه  دٔ ظؽتههه ـؽقههطً  :  ـٍههػد ٠مهه يٟ ِسههٍٚغوههؽ دٌٍؽ٠ٛههْٛ عْ دٌفؽقههص اؽبهه

قهو    ٚدأليهلع ؼبع  ٚاههؽْٚ إيهلعً عد   ٚدٌػؼد    ٚد١ًٌّ عؼبع  االؾ غؼٚدٌفؽقص ثالث  ع١ِ ي

ِسّع زكٓ الع دٌىؽ٠ُ دٌعّ ظٜ: ضؽدقه ْ  : عٔظؽ ٌٝ بعٍ. زل   نع١ؽ ًِفٛـ  ب ٛي بعُٙ  إ

 . 755و   َ(7111: تمع٠ُ: ٔعّ   خلؽدْ )ل ؽ  ؿٜٔٛـٝ دٌعًؽ دٌؽ
(79)   

 . 732  و : دٌّك ٌهحإلصطخشي
(31)

فس ؛: ٔفف دًٌّعؼ دٌك بك ٚدًٌحإلصطخشي  
 

 .452  و 7: ِعدُ دٌلٍعدْ  ِح٠ لٛ  دٌسّٛٞ
(30) 

 .335: يٛؼة دألؼٌ  وحبر حىتو 
(37) 

.89  و : دٌؽٌٚ دٌّع  ؼحىوَُشٌ 
 

(33) 
 . 242: تٍف١ك دألضل ؼ  دٌّدٍع دألٚي  و حىشٍضٌ.ً.ً 

(34)
.311  و ك بك: دًٌّعؼ دٌحىنشدَضي  

 

(35) 
   ١  عٚ دٌلس ؼة٠عٕٝ  دٌٕٛدت ٚ ٟ٘ ٌفظ ـٕٟع   ْٛدٌّدعـ ٟ٘ وٍّ  دقىٕعٔ ـ١  تعٕٝ : Rusحىشوط  

 حٚلع دض ٍؿ دٌّؤؼضْٛ ـهٟ تسع٠هع عيهٍُٙ  ٌىهٓ ٠هؽخر عْ دٌهؽٚـ ٘هُ دٌفهؽ  دٌههؽلٟ ِهٓ دٌفه ٠ىٕ

Viking  ُىٕعٔ ٖٚ  قهإ عٞ قى ْ دٌلالظ دٌ ٟ تعؽؾ د١ٌهَٛ ب قهُ دٌكه٠ٛع  ٚدٌهػ٠ٓ ضؽخهٛد ِهٓ بالظ٘ه

دِ ؿخههٛد ب ٌكهالؾ دٌهههؽل١١ٓ  ٚتملهً دٌكههالؾ  بهه   ٚقهؽا ْ ِه ٚٚدتدٙهٛد ب ده ؼتُٙ إٌههٝ نهؽق عٚؼ

ه ًّ  .  اٍه١ُٙزىُّٙ  وّ  للٍٛد عْ ٠ ٍهك اٍه١ُٙ دقهُ دٌهؽٚـ  غٌهه دالقهُ دٌهػٞ قهؽا ْ ِه  عيهلر اٍ

  :حنظشإُٙ 

The Russian Primary Chronicle Laurentian Text, Translated and edited by: 

Samuel Hazzard Cross and Olgerd P.Sherbowitz.Wetzor )America, 
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1953) pp.4-8 ; Hudud al –Alam p. 432 ; Obolensky (D) :Byzantine , 

p. 181.  

(  0980ًة: ِى له  دٌُٕٙه  دٌعؽب١ه   ب  دٌعًٛؼ دٌٛق ٝ )دٌم ٘ؽٚ: عٚؼٌف  ذ ا نٛؼقع١ع الع د؛        

: دٌمه ٘ؽةِهٓ ضهالي دًٌّه ظؼ دٌعؽب١ه  ) ته ؼ٠ص دٌهؽٚـ قّ ا١ً:إ؛ ١ٌٍٝ الع دٌدٛدظ 247و   7ج

 .72-6  و َ(7111  ظدؼ دٌثم ـ  دٌعؽب١ 
 (36) 

: عبهٛ ِ ٌهل دٌعِههمٟ: دٔظهؽإهٗ  .  ٚ٘ٛ وًٛؼة وٍل دٌلسهؽٔٛ  ِٓ دٌكٕد ا عب١ٍ دٌٍْٛ حىقوتٌ:

 . 731٘ ِم  29دٌؽٚـ  و  : ت ؼ٠صإقّ ا١ً؛ ١ٌٍٝ الع دٌدٛدظ 042ٔطل  دٌع٘ؽ  و 
(31)  

ٝ إٌههدٌٛدزههع  ٚل١ههً عٔههٗ لّهه١ى ٠ًههً  قملهه ل غٚ دٌ هه ٚ٘ههٛ دٌ: ب ٌُههُ ـهه ٌف ر ثههُ ـهه ر دٌ هه ل  حىقشطاا 

  و إلي طؽٜ: دٌّك ٌهد ؛6٘ ِم  16. عٔظؽ: دبٓ ـُالْ: ًِعؼ ق بك  و ِٕ ًؿ دٌدكُ

 . 7٘ ِم  42  و ؛ ١ٌٍٝ الع دٌدٛدظ إقّ ا١ً: يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقال2َ٘ ِم  737
(31)  

 . 311 -311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي
(31)  

 . 451  و 7ِح  عدُ دٌلٍعدِْ :َوتىث حىوَىٌ
(41)  

 . 311  و ك بك: دًٌّعؼ دٌحىنشدَضي
(47)  

 . 311و   نفغ 
(42)  

  .27  و د١ًٌٓ : عبٛدا ـٟحىَشوصي
(43)  

 . 27  و ؛ دٌّؽٚؾٜ: دًٌّعؼ دٌك بك 311  و دًٌّعؼ دٌك بك :حىنشدَضي
(44)  

 . 744  و : زعٚظ دٌع ٌٍُؤىف ٍجهىه
(45) 

 . 451  و 7دٌلٍعدْ  ِح : ِعدَُوتىث حىوَىي 
(46) 

 . ٚدٌّدٍع ٚدًٌفس  غدتٙ  نفغ  
(41) 

 . 11  و : دٌؽٌٚ دٌّع  ؼحىوَُشٌ 
(41 )

 . 451  و 7: دًٌّعؼ دٌك بك  ِحَوتىث حىوَىٌ 
(41 )

 . 43 -42يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَ  و : ىُيً عبذ حىجىحد إعَوعُو 
(51 )

 . 43لع دٌدٛدظ إقّ ا١ً: يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَ  و ؛ ١ٌٍٝ ا 311 -311: ؾ٠ٓ دألضل ؼ  و حىنشدَضي 
(57) 

٘ؽ  جحىَغعىدٌ  كهعٛظٞ: دٌ ٕل١ٗه  دٌمكُه دألٚي  و 717  و 7: ِؽٚج دٌهػ٘ل ِٚعه ظْ دٌدٛه ؛ 723؛ دٌّ

ِل ؼ:دإلقالَ  و   . 43؛ ١ٌٍٝ الع دٌدٛدظ إقّ ا١ً: يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَ   و  61ِٛؼ٠ف ٌٛ
(52) 

  ٌٚه١ف ـهٟ دٌهٛبؽ عؼٍهٝ دٌهٛبؽ  ٚعُ٘ ِ  ـٝ دٌثعٍل خٍعٖ  ٚ٘ٛ وؽ٠ُ ؽ١ٍظٌٚض١ؽ٘  د حىثعوىب حىغىد: 

عبٛ اثّ ْ اّؽٚ بٓ بسؽ بهٓ ِسلهٛا دٌىٕه ٔٝ  ) :دٌد زظ :. ِٕٗ دألب١ٍ  ِٕٚٗ دٌطٍٕدٝ. عٔظؽِٕٗ

 :ظِهههكٚيههسسٗ ٚاٍههك ا١ٍههٗ: زكههٓ الههع دٌٛ٘هه ا )  ٖدٌ لًههؽ ب ٌ دهه ؼة  ٔهههؽ :(٘هه/751-255

 . 7٘ ِم  76( و 7132َ
(53)  

: أنظاش .ٚخّعٗ قّ ١ِؽ ٚ٘ٛ ز١ٛدْ بؽٜ ٠ طػ ِٓ خٍعٖ ـؽدل ث١ّٕهٗ ١ٌٍٕٙه  ٚضف ٙه  ٚزكهٕٙ  :ىسحىغَ

  إقهّ ا١ً: ته ؼ٠ص دٌهؽٚـ. ؛ ١ٌٍهٝ الهع دٌدهٛدظ 71  ٘ه ِم 721دبٓ ـُالْ: ًِعؼ قه بك  و 

 . 11٘ ِم  12و 
(54)  

 .723دٌّكعٛظٞ: دٌ ٕل١ٗ  دٌمكُ دألٚي  و ؛717  و 7ػ٘ل  ج: ِؽٚج دٌحىَغعىدٌ

إقهّ ا١ً: يهفس  : ١ٌٍهٝ الهع دٌدهٛدظ ٠ّ  ؾ بدٛظة ـؽدقهٗ. عٔظهؽ : ـٙٛ ٔٛ  ِٓ دٌثع ٌلحىفنلعِ  آ        

 .55  و ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَ
(55 )

: ًِهعؼ عٔظهؽ: دبهٓ ـُهالْ .  ٚ٘هٛ يهعؼ٠  تسهو دٌث١ه ادٌد و١هو ع٠ٚٞمًع بهٗ دٌمف ه ْ  حىخف: 

 . 7٘ ِم  11  و ق بك
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(56) 

 . 717  و 7ِؽٚج دٌػ٘ل  ج: حىَغعىدٌ 
(51) 

 . 44: يفس  ِٓ ت ؼ٠ص دإلقالَ   و ىُيً عبذ حىجىحد إعَوعُو 
(51) 

 . 61  و : ِؽخع ق بك؛ ِٛؼ٠ف ٌِٛل ؼ 311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي 
(51) 

 ؛241 -246  و : تٍف١ههك دألضلهه ؼ؛ دٌؽِههؿٞ.َ.61َدٌّؽخههع دٌكهه بك  و  ٔفههف :ٍااىسَظ ىىٍبااوس 

 . 44  و ٠ص دإلقالَإقّ ا١ً: يفس  ِٓ ت ؼ١ٌٍٝ الع دٌدٛدظ 
(61)

 . 451  و 7ِعدُ دٌلٍعدْ  ِح ٠ لٛ  دٌسّٛٞ:؛ 335: و  ا يٛؼة دألؼٌ  و حبر حىتو  
(60)   

  .335دبٓ زٛلً: و  ا يٛؼة دألؼٌ  و ؛ 737  و دٌّك ٌه :حإلصطخشي
(67)  

 . 451  و 7  ِح: دًٌّعؼ دٌك بكَوتىث حىوَىٌ
(63)  

 . 311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي
(64)  

 . 22 -27  و ؛ دٌّؽٚؾٜ: ًِعؼ ق بك 311 -311و   نفغ 

 
 

(65)  
 . 451  و 7: ِعدُ دٌلٍعدْ  ِح٠ لٛ  دٌسّٛٞ ؛ 311  : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي

(66) 
 . 27  و د١ًٌٓ : عبٛدا ـٟحىَشوصي 

(62) 
 . 311  و ؼ: ؾ٠ٓ دألضل حىنشدَضي 

(68) 
 . 311 -311 نفغ ، ص 

(69) 
 . 11  و   ؼدٌؽٌٚ دٌّع: حىوَُشٌ 

(21 )
 . 311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي 

(20) 
 . 22 – 27  و د١ًٌٓ : عبٛدا ـٟحىَشوصي 

(27 )
 . 22- 27  و ؛ دٌّؽٚؾٜ: دًٌّعؼ دٌك بك311  و : دًٌّعؼ دٌك بكحىنشدَضي 

(23) 
 . 11  و : دٌؽٌٚ دٌّع  ؼحىوَُشٌ 

(24 )
  .311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي 

(25 )
 . 311و   نفغ  

(26 )
 . 11  و : دًٌّعؼ دٌك بكدٌس١ّؽٞ : دًٌّعؼ دٌك بك ٚدًٌفس  ٔفك١ّٙ ؛حىنشدَضي 

(22)
 . 717  و 7: ِؽٚج دٌػ٘ل  جحىَغعىدٌ  

(28) 
 .246  و : دٌؽٚـطوس  ٍنصىس ٍوَذ 

(29)
 . 11  و ؛ دٌس١ّؽٞ: دٌؽٌٚ دٌّع  ؼ336: و  ا يٛؼة دألؼٌ  و حبر حىتو  

(81 )
 . 311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي 

(80) 
 .15  و ضؽ٠عة دٌعد قلدبٓ دٌٛؼظٞ:  ؛ 717  و 7: ِؽٚج دٌػ٘ل  جحىَغعىدٌ 

(87)  
 اثههه ؼ دٌهههلالظ ٚعضلههه ؼ دٌعلههه ظ  :(7213َ٘ههه//  612ؾوؽ٠ههه  بهههٓ ِسّهههع بهههٓ ِسّهههٛظ    : )حىقضوَناااً

 . 511( و 7161َ : )ب١ؽٚ        
(83)  

 . 744  و ٌؿ ِدٙٛي: زعٚظ دٌع ٌُِؤ ؛ 55و  دٌمكُ دألٚي  نؽدؾ إل: دٌ ٕل١ٗ ٚدحىَغعىدٌ
(84)  

 . 717  و 7: ِؽٚج دٌػ٘ل  جحىَغعىدٌ
(85)  

 .717  و 7: ِؽٚج دٌػ٘ل  جحىَغعىدٌ
(86)  

 : ٔفف دًٌّعؼ ٚدٌدؿل ٚدًٌفس .حىَغعىدٌ
(82) 

 .254  و ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ ؛723  دٌمكُ دألٚي  و نؽدؾإل: دٌ ٕل١ٗ ٚدحىَغعىدٌ 
(88) 

 .254  و ق ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ؛ ِ ؼ723  دٌمكُ دألٚي  ونؽدؾإل ٕل١ٗ ٚد: دٌحىَغعىدٌ 
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(89) 

 .  254   و ؛ ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ 311و   : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي 
(91) 

 . 254  و ؛ ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ 11و   : دٌؽٌٚ دٌّع  ؼحىوَُشٌ 
(90) 

 .254  و دٌّؽخع دٌك بك: طوس  ٍنصىس ٍوَذ 
 (97) 

    ؛ دٌّههؽٚؾٜ: عبههٛدا ـههٟ 311؛ دٌىؽظ٠ههؿٜ: ًِههعؼ قهه بك  و 731: دٌّكهه ٌه  و حإلصااطخشي 

 . 253؛ ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ  و 27د١ًٌٓ  و        
(93 )

 .336: و  ا يٛؼة دألؼٌ  و حبر حىتو 
(94)  

 . 43  و قالَِٓ ت ؼ٠ص دإل  : يفسىُيً عبذ حىجىحد إعَوعُو
(95) 

بلسهؽ دٌطههؿؼ ٔكهل  إٌههٝ ٍِّىه  دٌطههؿؼ. اهٓ غٌههه ٚ  ؽ خؽخه ْ ِٚلؽقهه  ٠ْعهؽؾ بلسهه بواش تااضوَر: 

   ـههه ؼٚق قهههعع ظد   لهههعَ ٌهههٗ ٚزممهههٗاد قهههل دٌّطٍٛلههه   ٚؼؽدقهههل دٌّٛخهههٛ :: دٌمؿ٠ٕٚهههٟأنظاااش

 . 711  و 7َ( 7113ِـ ق دٌدع٠عة  : ظدؼ د٢ب١ؽٚ )
(96)  

؛ 335: و  ا يٛؼة دألؼٌ  و حبر حىتو
 

 .61   61  و ِٛؼ٠ف ٌِٛل ؼ: ِؽخع ق بك
(92)

 .723دألٚي  و : دٌ ٕل١ٗ  دٌمكُ حىَغعىدٌ  
(98)  

هعْ دٌ ٟه تمهع اٍٝه دٌكه زً دٌؽؽبٟه ٌلسهؽ دٌطهؿؼ  بًه ٠ٚ ٍهك  بشرعت:  ِع٠ٕ  ول١هؽة ٌٍؽ ٠ه   ٚتعهع ِٓه عُ٘ه دٌّ

ا١ٍٙ  دقُ  بؽعدظ دٌمٛله ؾ   ِكه ز ٙ  عولهؽ ِٓه ـؽقهص ـٟه ـؽقهص  ٚ٘ٝه لًهل  إلٍه١ُ عؼدْ  ِٚمهؽ ٍِهه ٘هػد 

ظهؽ كه ٌه 172٘ه//  311)عبٛه دٌم قُه ال١هع   بٓه الهع     : ٔسٛه  :  دبٓه ضؽظدغبه :دإلل١ٍُ. إٙ  ٔد َ(: دٌّ

ّ ٌهههه )١ٌهههعْ كههه ٌه  و 722َ(  و7111بؽ٠ههًه   -ٚدٌّ : و ههه ا 711؛ دإليههه طؽٜ: دٌّ ؛ دبههٓه زٛلههًه

ّ ٌههه )١ٌههعْ:  كهه ٌه ٚدٌّ : عزكهٓه دٌ م قهه١ُ  و 247 -241َ(  و7112دٌّ معقهٟه ؛ دبهٓه قههع١ع 3 11؛ دٌّ

ؽؽبٟ: و  ا   .  413؛ عبٛ دٌفعد: تم٠ُٛ دٌلٍعدْ  و 711دٌدؽؽدـ١   و دٌّ
(99)

 .723دألٚي  و : دٌ ٕل١ٗ  دٌمكُ حىَغعىدٌ  
(011)

 . ـــــــــــنفغ 
(010 )

:  دٌعالل   دالل ً ظ٠  ب١ٓ دٌعؽا ٚدٌّكه١ٍّٓ ٚدٌل١هؿٔ ١١ٓ ـهٟ دٌمهؽ١ٔٓ دٌث ٌه  عُف شوهُر خيف 

خ ِعه  دٌمه ٘ؽة   -  بس  ِٕههٛؼ بّدٍه  و١ٍه  د٢ظدا ٚدٌؽدبع دٌٙدؽ١٠ٓ  دٌ  قع ٚدٌع نؽ د١ٌّالظ١٠ٓ

 . 11َ  و 3112عو ٛبؽ  4اعظ  63ِدٍع 
(017)  

٘ه/  تؽخّه  ٚتع١ٍهك: اهػؼد زهعدظ  ِؽدخعهه  561 – 567: ؼزٍه  ب١ٕه ١ِٓ دٌ  ١ٍهٝ بنُاوٍُر حى طُياً

: إقهههّ ا١ًٌ١ٍهههٝ الهههع دٌدهههٛدظ ؛  11َ(  و 7116ٚتمهههع٠ُ: ؼزههه ا ضُهههؽ اىههه ٜٚ )ب١هههؽٚ : 

 -  بس  ِٕهٛؼ بّدٍه  دٌّهؤؼش دًٌّهؽٞ   دٌدؽؽدـ١١ٓ ٚدٌؽز ٌ  دٌّك١ٍّٓ ـٟ و  بدٌمك ٕ ١ٕ١   

؛ ٔدههالل ًِهه فٝ 757َ  و ٠7111ٕهه ٠ؽ  3  اههعظخ ِعهه  دٌمهه ٘ؽة –و١ٍهه  د٢ظدا  –لكههُ دٌ هه ؼ٠ص 

لكههُ  –دٌمكهه ٕ ١ٕ١  ـههٟ دٌمههؽْ دٌع نههؽ دٌّهه١الظٞ  ؼقهه ٌ  ِ خكهه ١ؽ ؼ١ههؽ ِٕهههٛؼة   :  نهه١سالههع

 .24  و 7111َم ٘ؽة خ ِع  دٌ -و١ٍ  د٢ظدا –دٌ  ؼ٠ص 
(013)  

.217   754: دٌّك ٌه ٚدٌّّ ٌه و حبر خشدحربت
 

(014)  
: عزع عقٛدق دٌمك ٕ ١ٕ١   ز١ه  عْ عقهٛدق دٌمكه ٕ ١ٕ١  بٍؽهو ِهٓ دٌىثهؽة بس١ه  اهع٘  عى  بُيت

 .775دبٓ ضؽظدغب  بطّف ٚتكع١ٓ ًَِٛع . دٔظؽ: دبٓ ضؽظدغب : دٌّك ٌه  و 

  ِٚ ؼل١ه ٔٛـ  Theodosiusدألقهٛدق إٌهٝ خ ٔهل قهٛق ب١ٍه  قهٛق ث١ٛظٚقه١ٛـ ٚوه ْ ِهٓ ٘هػٖ         

Marcianus   ٓٚلكهه ٕ ١ KConstantineٚتههه ٚؼٚـ Taurus  ٘هههػد إٌههٝ خ ٔهههل قهههٛق  

دٌع  ؼ٠ٓ ب١ٓ ب ا دٌمًؽ دإلِلؽدِٛؼٞ دٌىل١ؽ ٚو١ٕك  ا٠ه  يهٛـ١   ٚقهٛق دٌٕس قه١ٓ ٚدًٌه قؽ١ٓ  

ؽ٠ؽ٠ه   ٚقهٛق دٌّٕكهٛخ   دٌسؽ٠ؽ٠ه  دٌهه ١ِ   ٚقٛق دٌ ١ؽ  ٚقٛق دٌهٛؼق  ٚقهٛق دٌّالبهف دٌس

ٚقههٛق دٌّٕكههٛخ   دٌى  ١ٔهه   ٚقههٛق دًٌهه بْٛ  ٚؼ١ؽ٘هه . اههٓ ٘ههػٖ دألقههٛدق دٔظههؽ: ١ٌههٛ دٌكهه ظـ: 
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  و  ا ٚدٌٝ دٌّع٠ٕ    تؽخّه : دٌكه١ع دٌله ؾ دٌعؽ٠ٕهٝ  ِٕههٛؼ بّدٍه  و١ٍه  د٢ظدا / خ ِعه  دٌمه ٘ؽة  

ّع بهٓ الهع   بهٓ ِسّهع بهٓ إبهؽد١ُ٘ )ِس  دبٓ ب ِٛ : 711 – 735َ  و 7151  7  ج71ِح 

ؼزٍهه  دبههٓ ب ِٛهه  دٌّكههّ ة تسفهه  دٌٕظهه ؼ ـههٟ ؼؽدقههل  :َ(7311٘هه/ /  111دٌٍههٛدتٟ دٌ ٕدههٝ   : 

 .   236-233َ(  و7166دألًِ ؼ ٚاد قل دألقف ؼ)دٌم ٘ؽة: 

CF: Lopez (R.S): Silk industry in the Byzantine Empire” Speculum, Vol, 

20(America, 1945) pp.1-42.  

 : ِلمههه  دٌع ِههه  ـهههٟ دإلِلؽدِٛؼ٠ههه  ضهههالي دٌعًهههؽ دٌل١ؿٔ هههٟ دألٚقهههّ ٍوَاااذ صحَاااذ عباااذ   عُاااذ        

)ِٓ دٌمؽْ دٌ  قع ٚز ٝ دٌمؽْ دٌث ٟٔ اهؽ د١ٌّالظٞ(  ؼق ٌ  ظو ٛؼدٖ ؼ١ؽ ِٕهٛؼة / لكُ دٌ  ؼ٠ص / 

 .028 -021صَ  2111و١ٍ  د٢ظدا / خ ِع  دٌف١َٛ 
(015) 

 . 537  و ٌلالظد ث ؼا: حىقضوَنً
(016)  

 . 27  و ؛ دٌّؽٚؾٜ: عبٛدا ـٝ د311ٓ١ًٌ   311  و : ؾ٠ٓ دألضل ؼحىنشدَضي
(012)  

 .757: دٌؽٚـ  و طوس  ٍنصىس ٍوَذ
(018) 

 : دٌّؽخع ٚدًٌفس  ٔفك١ّٙ .طوس  ٍنصىس ٍوَذ 
(019)  

 : دٌّؽخع ٚدًٌفس  ٔفك١ّٙ .طوس  ٍنصىس ٍوَذ
(001)  

اه     خؽخه ْ  عغؼب١ده ْ  بؽغ  بالظ دٌٕف ِه   عؼدْٚدٌد١ً  ِٚلؽق  ْ  عبكىْٛ ٍر بالد حىقىتوص:

   دٌع٠ٍُ. نؽٚدْ

: دٌمٛلهه ؾ دإلقههال١ِ  و ٔههو ـههٝ عاههٛدَْ دٌٙدّهه   دٌؽٚقهه١  اٍههٝ بههالظ ِٚههٓ دٌدههع٠ؽ ب ٌههػوؽ دٌمههٛي ع        

164 / َ251  /٘171 / َ211    /٘172- 173 / َ311   /٘143 – 144 / َ332    /٘982ً 

  ِهه ؼق : ٔظههؽعاههٓ غٌههه  .٘هه/  422َ / 7137٘هه/    427َ / 713٘هه/  311/  111َ   ٘هه/ 322/ 

 .762ِسّع: دٌؽٚـ و  ًِٕٛؼ
 (000) 

  ٚلهع عوثهؽ الؾ ِكهٍُ عٚااههؽة  ٔسهٛبٍػ تععدظ دٌّك١ٍّٓ ـٝ ضؿدؼ٠ه  ـهٝ دٌمهؽْ دٌع نهؽ دٌّه١الظٜ 

 ٠ك  ١ع ض له ْ دٌطهؿؼ تس ٌفٛد ِع دٌّك١س١١ٓ ِٓ دٌطؿؼ  ًٌ ؼٚد اًل  ال ٌُٛٔٙ  عبٍؽٛد ِٓ دٌمٛة 

؛ 772  و 7: ِههؽٚج دٌههػ٘ل  ج؛ دٌّكههعٛظ721ٞإليهه طؽٜ: دٌّكهه ٌه  و ٔظؽ: دِد بٙ ٙهه  د

؛  ِهه ؼق 271دٌس١ّههؽٞ: دٌههؽٌٚ دٌّع هه ؼ  و  ؛331 دبههٓ زٛلههً: و هه ا يههٛؼة دألؼٌ  و

 . 715  و ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ
(007)  

 .052  و : دٌّؽخع دٌك بكطوس  ٍنصىس ٍوَذ
(003)  

 :   ٌٚٙػد ٔكلو إ١ٌٗ. دٔظؽKeyعٚ  Kiiِع٠ٕ  ن١ع  اٍٝ ٠ع ع١ِؽ قالـٝ ٠عاٝ  :Kievمُُف 

The Russian Primary Chronicle, pp. 6-8; The Chronicle of Novgorod 1016 –   

1471, Translated from the Russian by: Robert Michell,and Nevill Forbes, 

with an introduction by: C. Raymond Beazley, and an account of the Text 

by: A.A.Shakhmatov,Camden Third Series,V.XXV(London,1914),p.19.  

   ب١ٓ دٌل١ؿٔ ١١ٓ ٚدٌؽٚـ دثٕ  ْ عَ ٚدزعة؟ ظؼدق   177  111؛ ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّع:  ِع ٘عت      

/ خ ِع  دٌم ٘ؽة  تس١ٍ١ٍ   بس  ِٕهٛؼ بّدٍ  دٌّؤؼش دًٌّؽٞ / لكُ دٌ  ؼ٠ص / و١ٍ  د٢ظدا    

.4٘ ِم  37َ  و2117  ٠ٕ ٠ؽ 24اعظ    
(004) 

The Russian Primary Chronicle,p51.       

 . 336  و ؛ دبٓ زٛلً: و  ا يٛؼة دألؼ786ٌ: دٌّك ٌه  و حإلصطخشي         
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CF: Runciman (S): A History of the first Bulgarian empire (London, 1930) 

pp. 201- 205. ; Grousset (Re'ne): L'empire de Steppes (Paris, 1948) p. 237.  

  ؼقهه ٌ  ظو ههٛؼدٖ ؼ١ههؽ 7125-611عزّههع ِسّههٛظ ِسّههع عزّههع عبههٛ زههؽدَ: ٍِّىهه  دٌلٍؽهه ؼ دألٌٚههٝ         

  .737َ  و 7111خ ِع  قٛ٘ ج  -و١ٍ  د٢ظدا -لكُ دٌ  ؼ٠ص –ِٕهٛؼة 
(005) 

 .336  و ٛؼة دألؼٌي و  ا ؛786: و  ا دٌّك ٌه  و حبر حىتو
(006) 

 . 276  و ؛ ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّع: دٌؽٚـ89: دٌؽٌٚ دٌّع  ؼ  و حىوَُشٌ
(002) 

 .89: دًٌّعؼ دٌك بك  و حىوَُشٌ
(008) 

٠هه لٛ   ؛335  و يههٛؼة دألؼٌ و هه ادبههٓ زٛلههً:  ؛732 -737دٌّكهه ٌه  و  :حإلصااطخشي

؛ ِ ؼق ًِٕٛؼ ِسّهع: 511و   ظث ؼ دٌلال؛ دٌمؿ٠ٕٚٝ: ا451  و 7  ِح: ِعدُ دٌلٍعدْدٌسّٛٞ

 . 702  و دٌؽٚـ

 


