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پوختە
ئەم جىێژیىەوەیە هە بەهاوهیـاوی (مێژووی ػیاس ی ؿاضی حەضان لە ػەضزەمەی زەوڵەحی ضاؿسی و زەوڵەحی ئىمەوی لە ػاڵی
18ن جا 132ن 633/ظ 747-ظ)یە باغ لە گطیىگتریً ئەو گۆضاهياضییە ػیاػیاهەی زەواث هە لەم ؿاضە ضوویساوە لەم مێژووەزا ,وە
چۆن ئەم ؿاضە جىاهىیەحی پێگەیەوی ػەضەوی هەبێذ لە ضووزاوەوان و گۆضاهياضییە ػییاػییەوان ئەم ػەضزەمەزا ,لەػەضەجازا باغ
لە هاوی ؿاضەهە هطاوە لەگەڵ بیروضا جیاواظەوان زەضباضەی ,ئیىجا ئاماژە بە ئاووهەواو پێگەی ؿاضػخاوی ؿاضەهە هطاوە هە چۆن
جىاهىیەحی وەوى ؿاضێيی ػەضەوی هەضێمی جەظیطەی فىضاحی بە زیاض هەوێذ .هەضوەها مێژووی فەجحىطزوی حەضان باغ زەهطێذ لە
الیەن هێزی ئیؼالمی وە گـذ ئەو ضوایەجاهەی هە هەهە لەػەض ؿاضەهە وە بیروضای دەڵيی ؿاضەهە زوای فەجحىطزوی  ,و
بەؿساضیىطزهیان لە ضووزاوە ػیاس ی و ػەضباظییەواوی ئەو واجە  ,جگە لەماهە جیـً زەدطێخە ػەض مێژووی ؿاضەهە لە ػەضزەمی
ئىمەویسا هە زیاضجطو واضیگە ضجط زەبێذ چىهىە ؿاضەهە لە الیەوی ئیساضی پێگەیەوی بەهێز پەیسا زەواث و بەڵيى بەؿساض زەبێذ لە
گۆضاهياضییە زیاضو ػەضەهییەواوی ضووزاوە مێژوویەوان و بەؿساض زەبێذ لە زضوػخىطزوی ؿاضػخاهیەحی ئیؼالم.
پێشەكی
ؿاضی حەضان لە ؿاضە وۆهەواوی جەظیطەی فىضاجییە و زووەم ؿاضە لە گەوض ەیی هە زوای ؿاضی ضەكە زێذ ,ؿاضێيی فطە ئایيیەو
بىىەی ئاینی كابئییەواهە بە جەواوی مێژووی بيیاجىاوی زیاضهییە بەاڵم داوەن مێژوویەوی پطؿىگساضەو داوەن ؿاضػخاهیەجە .گطیىگی
ئەم ؿاضە لەوە بە زیاض زەهەوێذ هە ضۆلێيی بەض چاوی هەبىو لە ضووزاوە ػیاػیەواوی ػەضزەمی ضاؿسی و ئىمەویسا وە بىىەیەوی
گطیىگی ئیساضی زەػەاڵحی ئىمەوییەوان بىو هەضوەها بەؿساضییەوی ػەضەوی هەبىو لەبيیاجىاوی ؿاضػخاهیەحی ئیؼالم.
هۆواضی بایەدسان بە هىػینی ئەم بابەجە زەگەضێخەوە بۆ ئەوەی هە ؿاضی حەضان گطیىگی پێىەزضاوە لە الیەوی ػیاس ی لەم
ػەضز ەمە لەگەڵ ئەوەی ئەم ؿاضە ضاػخەدۆ واضیگەضی هەبىوە لەػەض ضووزاوەواوی ػیاس ی و ػەضباظی ئەو واث وە بىىەی حىهمی
والی و دەلیفە وان بىوە لە ػەضزەمی ئىمەی  ,هەض بۆیە ئەم ؿاضە زەػذ هیـاهىطاوە وەوى بابەحی جىێژیىەوە جاوەوى ضۆڵی
ضاػخەكیىەی ؿاضەهە بەزیاضهەوێذ .هىػینی باب ەجێيی وەوى مێژووی ػیاس ی ئەم ؿاضە واضێيی ئاػان هەبىوەو پێىیؼذ بىو جىێژەضان
هەمىو جىاهاواوی دۆیان ئامازە بىەن جا بخىاهً مافی بابەجەهە بسەن بەجایبەحی هە ئەم ؿاضە بایەخ و گ طیىگی ئەو جۆی هامینێ
لەػەضزەمی زەوڵەحی عەباس ی چىهىە دەڵيی ؿاضەهە پـخگیریەوی بەهێزی زەوڵەحی ئىمەوی بىون وەوى ئاؿىطاؿە زەوڵەحی
عەباس ی زوژمىساضیەحی زەوڵەحی ئىمەویان زەهطزو واضێيی ئاػاییە بىوە الی عەباػییەوان هە ؿاضەهە پـذ گىێ بذەن وەوى
زیاضیـە ظۆ ضیىەی مێژووی ػەضزەمی ئیؼالم لە ػەضزەمی زەوڵەحی عەباس ی هىػطاوەجەوەو جۆماض هطاوە بۆیە ؿاضەهە وەوى زیاض بىون
لە مێژوو بە ئاؿىطا بە زیاض هاهەوێذ بۆیە جىێژە ضان هاچاض بىیىە لە هەلێن و هەلەبەضەواوی ضووزاوەواوی ؿاضەواوی جطی جەظیطە فىضاحی
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لە ػەضچاوەوان ظاهیاضی وەضبگطن  ,هەضوەها هەهسێ ظاهیاضی جط بە ؿیىطزهەوە بۆی بچً ,بەمـێىەیە جىاهطاوە مێژوی ػیاس ی ئەم
ؿاضە لەػەضزەمی ضاؿسی و ئىمەوی بىىػطێذ.
جىێژیىەوەهە پێىهاجىوە لە پێـەهیەن و س ێ جەوەضە ,ئەهجامەوان ضاػپاضزە و لیؼتی ػەضچاوەوان ,لە جەوەضەی یەهەم هە
بەه اوهیـاوی (ػەضەجایەن لەػەض ؿاضی حەضان) باغ لە هاوو هاظهاوی ؿاضەهە زەواث ,هە ؿاضەهە چەهس هاوێيی هەبىوە بە
جێپە ضبىووی كۆهاػەواوی مێژوویی چەهسەها هاوی وەضگطجىوە بە پێی ئەو میلەجاهەی هە لە ؿاضەهە هیـخەجێ بىیىە ,هەضوەها ئاماژە بە
ئاووهەواو جىگطافیاو لەگەڵ پێىهاجەهەی مطۆڤی ؿاضەهە زەهطێذ هە زوای فەجحىطزوی لە الیەن مىػىڵماهان پێىهاجەی ؿاضەهە بە
جەواوی زەگۆضێذ .لە جەوەضەی زووەم هە هاوهیـاهەهەی (ؿاضی حە ضان لە ػەضزەمی زەوڵەحی ضاؿسی (18ن جا 40ن 633/ظ -
655ظ)یە باغ لە مێژووی ػی اس ی ؿاضی حەضان زەه طێذ ئاماژە بە گ طهگتریً ضووزاوە مێژوویەواوی ؿاضە هطاوە لە ػەضزەمی ضاؿسی,
هە چۆن هێزی ػىپای ئیؼالم جىاهىیەحی ؿاضەهە فەجح بياث و ضێىەوجً لەگەڵیان مۆض بياث .هەضچی جەوەضەی ػێیەمە
هاوهیـاهەهەی (ؿاضی حە ضان لە ػەضزەمی زەوڵەحی ئىمەوەی (41ن جا 132ن 656 /ظ 747-ظ))یە جیـً زەد اجە ػەض ئەو
ضووزاواهەی لەم ػەضزەمە لە ؿاضی حەضان ضوویاهساوەو هەضوەها پێگەی ؿاضەهە بەزیاض زێذیذ لە الیەن زەػەاڵجساضاوی زەوڵەحی
ئىمەوی.
گطیىگتریً ػەضچاوەواهیف هە جىێژیىەوەهە پـتی پێ بەػخىە بطیدیە لە ػەضچاوەواوی ئەلحمێری (مطزوو ٠٩٩ :ک٥١٥١/ظ)لە
هخێبەهەی (الطوض املعطاض في دبر ألاكطاض) هە باػێيی جێرو جەػەٌ زەواث لەػەض ؿاضەهە لە ظۆض بەی الیەهەوان ,بەجایبەحی
الیەوی ئابىضی هە جیـً زەداجە ػەض الیەوی ئابىضی ؿاضەهە لە پاڵ الیەوی ئابىضی ئاماژە بەالیەهەواوی جطی هاوچەهە زەواث,
هەضوەها هخێبی (ضحلە ابً جبیر) هی ئیبن جىبەیط (مطزوو٤٥٦:ک٥١٥١/ظ) هە گەضیسە بىوەو ظۆض ؿاضو ؿاضۆچىەی زەوڵەحی
ئیؼالمی هطزووەو هەوڵی زاوە هە ظاهیاضی لەػەض ئەو هاوچاهە جۆماض بياث هە بەػەضزان جێیسا حێ پەضیىە ؿاضی حەضان یەهێىە لە و
ؿاضاهەی هە ػەضزاوی هطزووەو وەػفی ؿاضەهە زەواث بە ؿىێىەواضو دەڵيی ؿاضەهە ,بەاڵم هخێبی (فخى البلسان)ی (بالشض )ی
(مطزوو لە279 :ن 892 /ظ) ..هخێبێىە گێڕاهەوەواوی بە بابەحی و بێالیەوی وەكفسەهطێً ,گطهگی لەوەزایە :ظاهیاضی زووضو زضێژ و وضز لە
باضەی فخىحاجەوە لە دۆ زەگطێذ ,بە ج ایبەجیف لە باضەی فەجحىطزوی هەضێمی جە ظیطە  ,بە جۆضێً بە زضێژی جیـً زەداجە ػەض
فەجحی ؿاض و گىهسەوان ,ظاهیاضی جەواویف زەزاث لە باضەی ئەو پەیماهىاماهەی فەضماهسە ئیؼالمییەوان زاویاهەجە هەكطاهییەوان
داوەن ئایىەکاوی جط لەو هاوچاهە ,جگە لەواهەؾ ئاماژە بۆ ئەو پیـە زەػتی و واضاهەی دەڵيی ئەو هاوچەیە زەواث ,بۆیە ئەم هخێبە
ػىوزی ظۆضی پێگەیاهسوویً ,جەهاهەث لە واحی كؼەهطزن لەػەض باضی ػیاس ی و واضگێڕی ئەو هاوچەیەؾ لە بەش ی زووەم
ػىوزمان لەو ػەضچاوەیە وەضگطجىوە.
جگە لە ماهە جىێژهەوەهە ػىزی لە هخێبەواوی مێژووی وەضگطجىە وەوى هخێبی (جاضیر الامم وامللىن) هی جەبەضی (مطزوو:
 ٠٤٩ک٠١٠/ظ) و هخێبەهەی (اليامل فی الخاضیر) هی ئین ئەػیر (مطزوو٤٠٠ :ک٥١٦١/ظ) هە هەضزووهیان بابەجێيی مێژووی جەواو
زەبەدـً لەػەض ؿاضەهە.
لە وۆجایسا هیىازاضیً جىاهیبمان ؿدێيی باؾ لەػەض ؿاضەهە پێـىەؾ بىەیً هە ببێخە جێگای پطهطزهەوەی الیەهێيی هەم لە
مێژووی ؿاضی حەضان لەگەٌ ضەظامەهسی دىێىەضان.
تەوەرەی یەكەم /سەرەتایەك لەسەر شاری حەران
یەهەم /هاوو جىگطافیا و ئاووهەوای ؿاضی حەضان
( )i
ؿاضی حەضان یەهێىە لە ؿاضەواوی هەضێمی جەظیطەی فىضاحی ,مەڵبەهسی (زياض مضط)ە زووەمین گەوضەجطیً ؿاضی هە ضێمی
جە ظیطەی فىضاجییە (  , )iiزوای ؿاضی ضەكە(  , )iiiزێذ زەهەوێخە ه عیيی ػەضوچاوەی ضوباضی بلێر هە یەهێىە لە للەواوی ضووباضی
فىضاث(  )ivلەػەض ئەو ضێگایەیە هە ؿام و جەظیطەی فىضاحی پێً زەبەػخێخەوە واجا زەهەوێخە هێىان مىكل و حەلەب( .)v
وؿەی حەضان لە هىػیىەواوی بعماضی بە هاوی (حەضاهى) هاجىوە واجا ضێگای باظضگاوی(  , )viضۆمەوان پێیان گىجىە (واضهایا)(  , )viiلە
( )viii
الیەن هەهسێً لە پیاواوی ئاینی مەػیحی پێی وجطاوە (هیلیىۆغ) واجا ؿاضی بدپەضػتی ,مىػىڵماهەواهیف هاوی (حەضان)یان لێىاوە
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وە هەضوەها وا گىجطاوە هە وؿەی حەضان پێً هاجىوە لە وؿەی بەهاضان یان هەضان یان هاضن هە بطای پێؼەمبەض ئیبراهیمەو (غ)
زضوػخىەضی ؿاضەهەؾ بىوە (  )ixهەضوەها لە وؿەی (ئاضان) هاجىوە هە هاوی پاؿای ؿاضەهە بىوە(  .)xلە ػەضزەمێک لە
ػەضزەمەکاوی مێژوویی.
ؿاضی حەضان لە ؿاضە وۆهەواوی هەضێمی جە ظیطەی فىضاجییە بەڵيى زەلێن یەهەم ؿاضە زوای الفاوەهەی پێؼەمبەض هى (غ)
لەػەض زەػتی هاضان بطاهەی ئیب راهیم (غ) زضوػخىطاوە(  )xiهەضوەها گىجطاوە یەهەم ؿاضە زوای ؿاضی بابل بىهیاث ه طاوە( ,)xii
زەهەوێخە ػەض هێلی زضێژی  65پلە و هێلی پاوی  36پلە( .)xiii
ؿاضەهە لە هێى بیابان بىهیاجن راوەو ؿاضێيی گەضمەو با ضوی هەمە بۆیە دەڵک ی ؿاضەهە بە پلەی یەن پـذ بە ئاوی بیر زەبەػتن بۆ
ئاوزاهى ئاودىاضزهەوە(  , )xivلەضاػدیسا بىووی ئاو لە هەض ؿىێيێً هۆواضێيی ػەضەهییە بۆ زضوػذ بىووی ؿاضو ئاوەزاوی ,ؿاضی
حەضاهیف یەهێىە لەو ؿاضاهەی هە ئاوی بیری ظۆض ببىەو بەڵيى چىاض زەوضی ؿاضەهە بە بیر زەوضە زضاوە هە هۆواضێيی ضاػخەودۆ بىوە
بۆ پـذ بەػخنی ؿاضەهە بەم بیراهەو ئاوزاوی ضەظو بادەواهیان(  ,)xvگطیىگتریً بیری ؿاضەهەؾ بیری هەظباهەیە هە بە ػەضوچاوەی
ضووباضی بلێر زازەهس ضێذ (  , )xviلە باؿىض و ضۆژهەاڵث بە چیا زەوضزضاوە بە زووضی 10هم( ( , )xviiیاكىث الحمىی) زەلێذ :هاوی ؿاضەهە
لە ئاووهەوای ؿاضەهە وەضگیراوە واجا لەبەض گەضمی هاو لێنراوە حەضان ,چىهىە حەضان بە عەضەبی واجا گەضمی(  ,)xviiiهەضچی (حمێری و
ئیبن جىبە یط) زەلێن :ئەم ؿاضە ماهای ػەضمابىون هاظاهێذ بۆیە هاوه طاوە حەضان(  , )xixبە پێی وجەی ئەم جىگطافی هاػاهە وا بۆی زەچً
هە ؿاضەهە ,ؿاضێيی گەضمەو ػاضماو ػۆلەی هەمە .هەض بۆیە هاوهطاوە حەضان چىهىە حەضان لە الیەن عەضەبەوان بە ماهای گەضمی
زێذ.
زووەم /پێىهاجەی ؿاضی حەضان
( )xx
ظۆضیىەی ػەضچاوەوان لەػەض ئەوە وۆهً هە ؿاضی حە ضان ,ؿاضی ئاینی كابئییە  ,ئەگەضچی ئاینی جطیص ی جێسا زە ژیا وەوى
ئاینی مەػیحی و یەهىزی و زواجط ئاینی ئیؼالمیف(  )xxiؿاضەهە چەهسەها ؿىێنی پەضػخنی ئەم ئایىاهەی لە دۆوە گ طجىوە وەن ؿىێنی
پەضػخنی ئاینی كابیئییەوان هە هاػطاوو بىو بە (هەیىەٌ) ,هەضوەها پەضػخگایەهیان هە لەػەض گطزێً زضوػدیان هطزوو بىو
زەیگەضێىەوە بۆ ؿىێنی جێيـینی ئیبراهیم (غ) و دێزاهەهەی ػاضا ,هە لەالی حەضاهییەوان ظۆض پیرۆظە (  ,)xxiiجگە لە كابیئییەوان
ؿاضەهە مەػیحیص ی جێسابىو هە ئەواهیف داوەن چەهسەها زێطن لە ضۆ ژئاوای ؿاضەهە(  , )xxiiiهەضچی جىلەهەوان ئەگەضچی ژماضەیان
هەم بىوە بەاڵم ئەواهیف داوەن هەهیؼەی جایبەحی دۆیان بىون هە لە الیەن عیزضا (غ) بيیاث هطاوە(  ,)xxivزوای فەجحىطزوی
حەضان لە الیەن مىػىڵماهان لە ػاڵی (18ن633 /ظ) مىػڵماهەواهیف معگەوجیان جێیسا بيیاجىاوە( .)xxv
ػێیەم /چەهس ػیماجێيی ؿاضی حەضان
( )xxvi
ؿاضی حەضان وەوى ؿاضە وۆهەواوی ػەضزەمی دۆی بە ؿىضەیەوی كایم زەوضە زضابىو  ,هەضوەها ؿىضەهە چىاض زەضگای
ػەضەوی هەبىو هە ئەماهەن( :زەضگای ضۆژهەاڵجى باوىض پێی وجطاوە زەضگای بایە ظیس ,زەضگای باؿىضیف پێی گىج طاوە ,زەضگای ضەكە,
هەضچی زەضگای ضۆژئاوایە پێی گىجطاوە زەضگای فىضاث)(  , )xxviiلە بەش ی ضۆژهەاڵحی ؿاضەهەؾ كەاڵیەوی ػەدذ و مەظن بىهیاجن راوە هە
ئەویف بە ؿىضە زەوضزضاوە( .)xxviii
ؿاضی حە ضان ظۆض ئاوەزان و گەضم گىض بىوە لە الیەوی ئابىضی ,چىهىە داوەن باظا ضێيی گەوضەو ضێيىپێً بىوە ,ئەمە لە الیەن,
لە الیەوی جط داوە ن چەهسەها بەضوبىومی زیاض بىوە وەوى لۆهە و هەهگىیىى  ....هخس ,هە ئەمەؾ وای هطزووە ئاڵى گۆضی باظضگاوی
جێیسا بە جەواوی بەزیاض بىەوێذ (  , )xxixجگە لەوەی ئەم ؿاضە ؿاضێيی ؿاضػخاوی بىوەو چىهىە بىوی كىجابذاهە و چەهسەها ظاهای
بەهاوباهگ وەن (ػابذ وىضی كەضە ,ػیىان وىضی ػ ابذ...هخس)(  )xxxبەڵگەن لەػەض پێـىەوجىوی ئەم ؿاضە ئەمە جگە لەوەی
هەدۆشخاهەیەوی گەوضەش ی هەبىوە ( .)xxxi
ئەم وەػفاهە گـتی بەڵگەن لەػەض ئەوەی ؿاضی حە ضان ؿاضێيی گەوضەو بەهاوباهگ و ؿاضػخان بىوە بەض لە هاجنی ئیؼالم بەڵيى
زوای هاجنی ئیؼالم بە ؿێىەی ضاػخەودۆو هاضاػخەودۆ ضۆلێيی بەضچاویان هەبىوە لە هىػیىەوەی مێژوو ؿاضػخاهیەحی ئیؼالم و
هاوچەهە.
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تەوەرەی دووەم /شاری حەران لە سەردەمی دەوڵەتی راشدی (88ك تا 44ك633/ز تا 655ز)
یەهەم /فەجحىطزو ی ؿاضی حەضان لەالیەن مىػىملاهان
هێزی ػىپای ئیؼالمی واجێً لە جەظیطەی عەضەبی زەضچىو جىاوی هاوچەیەوی بەضفطاوان لە مىليی هەضزوو زەوڵەحی ػاػاوی و
بیزهتی فەجح بياث لە هەض یەن لە هاوچەواوی عێراق و ؿامی ئەوەضۆزا ,هاوچەی جەظیطەی فىضاجیف هە هاوچەیەوی هاوەهس بىو لە
هێىان هەض زوو هاوچەی عێراق و ؿام بە پێی ػتراجیجیەحی ػەضباظی پێىیؼذ بىو زەوڵەحی ئیؼالم ئەم هاوچەیە بگطێذ لە الیەن بۆ
ئەوەی زڵىیابێذ لەوەی هە ئەو هاوچاهەی فەجحی هطزوون لە هەض یەن لە عێراق و ؿام جاضێيی جط لە زەػتی هەزاث ,لە الیەوی جط
ػیاػەحی زەوڵەحی ئیؼالمی جاظە پێگەیـخىو ئەوە بىو هە ئاینی ئیؼالم لەم هاوچاهە باڵبياجەوە زوای ئەوەی زەجىاهێذ بە ضێی
ػەضباظی زەػدیان بەػەض زابگ طێذ ,هاوچەی جەظیطەی فىضاحی ماوەی زاگیرهطزهەهەی لە ػاڵی حە ڤسەی وۆچی زەػذ پێسەواث جا
هۆظزەی وۆچی بەضزەوام زەبێذ واجا پطۆػەی فەجحىطزوی هاوچەی جەظیطەی فىضاحی زوو ػاڵی زەدایەهێذ ,هە ئەمەؾ بە پێی
جىلەی ػە ضباظی ئەوواث بە ئاػاهتریً هاوچە زازەهسضێذ هە فەجح هطابێذ لە الیەن مىػىڵماهان(  .)xxxiiؿاضی حەضان هە ؿاضێيی
جە ظیطەی فىضاج ییە ئەمیف لە ػاڵی هەژزەی وۆچی لەػەض زەػتی ػەضهطزە (عەیاظی وىضی ػەهەم) فەجح ه طاوە(  , )xxxiiiبەاڵم
چۆهیەحی فەجحىطزوی بە جەواوی ضون و ئاؿىطا هییە ,چىهىە چەهس ضوایەحی ػەضەوی هەن هە باغ لە فەجحىطزوی ؿاضەهە زەهەن,
هە ئەماهەن:
( )xxxiv
ضوایەحی یەهەم :زەلێذ عەیاظی وىضی ػەهەم ,زوای فەجحىطزوی ؿاضی ضەكە ,بەضەو ؿاضی حە ضان زێذ و لە هاوچەی (باجسی)
ػەضباظگەی دۆی زازەهێذ ئیىجا بەضو ؿاضی حە ضان بەضێ زەهەوێذ ,دەڵيی حەضان زەضگای ؿاضەهەیان زازەدەن و ضێگا بە
ػىپای مىػىڵماهان هازەن بێىە هاو ؿاضەهە ,زواجط دەڵيی حەضان زاوایان لە ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم هطز بچێخە ؿاضی
ضەها و بعاهێذ ئەوان چ بطیاضێً زەزەن لەػەض ئەم باضووزۆدە ,هەض بطیاضێىیف ئەوان بسەن ,دەڵيی حەضاهیف ضاظی زەبێذ پێی,
زوای ئەمە ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم بەضەو ؿاضی ضەها زەضواث ,بەاڵم دەڵيی ؿاضی ضەها بەضهەڵؼتی ػىپای ئیؼالم زەهەن
و م اوەی واجژمێرێً لە ػىپای مىػىڵماهان زەزەن و ػەضباظی ؿاضەهەؾ زەضزەچێ بۆ لێساوی ػىپای مىػىڵماهان  ,بەاڵم ػىپای
مىػىڵماهان زەجىاوێ ػەضبىەوێذ وػەضباظەواوی ؿاضی ضەها هاچاض بياث بگەضێىەوە هاو ؿاضەهەو زاوای ضێىەوجً بىەن ,بەمەؾ
ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم ,وەاڵمی زاوەهەیاوی زەزاجەوەو هىػطاوێً بۆیان زەهىػێذ هە ئەمە زەكەهەیەحی ((بەهاوی دىای
پەدـىسەو میهطەبان :ئەم هىػطاوە لە عەیاظی وىضی ػەهەم بۆ ئەػلىفی ضەهایە ئەگەض ئێىە زەضگای ؿاضەهەم بۆم بىەهەوەو لە
بەضامبەض هەض پیاوێيی زیىاضێً و بطێً گەهم بسەن ئەوا زڵىیا زەبً لە دۆجان و ػاماهخان هەضوەها زواهەوجىاهخان ,هەضوەها
پێىیؼخە ضێىیـاهسەض بً بۆ بعضبىان و پطزەواهیف چان بىەن و ئامۆژگاضی مىػىاڵماهاهیف بىەن ,دىا ؿاهێسە لەػەض ئەم
هىػطاوە))( .)xxxv
ضوایەحی زووەم :ئەویف باغ لەوە زەواث ,واجێً ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم زوای فەجحىطزوی ؿاضی ضەكە بەضەو ؿاضی حەضان
زەچێذ ,بەاڵم زەبیيێذ ؿاضەهە چۆڵەو دەڵی ؿاضەهە بەجێیان هێـخىەو ضویان هطزۆجە ؿاضی ضەها ,زوای فەجحىطزوی ؿاضی ضەها
لە الیەن ػىپای ئیؼالمی بەػەضهطزایەحی عەیاظی وىضی ػەهەم دەڵيی ؿاضی حەضان هەمان بەهسەواوی ضێىەوجىامەی ضەهایان
لەگەڵ ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم مۆض هطز بەمە ؿاضی حەضان زەهەوێخە ژێط زەػەاڵحی ػىپای مىػىڵماهان( .)xxxvi
ضوایەحی ػێیەم :ئەم ضوایەجەؾ ئاماژە بەوە زەواث هە ؿاضی حەضان زوای ؿاضی ضەها فەجح هطاوە لە الیەن ػىپای مىػىڵماهان,
وە لەػەض هەمان ضێىەوجىامەی ضەهای(  .)xxxviiواجێً ػەضهطزە عەیاظ وىضی ػەهەم زەگاجە ؿاضی حەضان دەڵيی ؿاضەهە هە
پێياجبىون لە هەبتی و ضۆمی ئەماهیف زەضگای ؿاضەهەیان بەضووی ػىپای ئیؼالم زادؼذ بەاڵم زوای ئەوەی ظاهیان ؿاضەهە هەض
زەگیرێذ ضاظی بىون ضێىەوجً ببەػتن لەگەڵیان ,ضێىەوجىەهەؾ هەمان ضێىەوجنی ؿاضی ضەها بىو(  ,)xxxviiiئەم ضووزاوە لە ضۆژی
زووؿەممەی ماهگی مىحەضەم لە واحی هۆێژی عەػطزا ضووزەزاث ,چەهس ضۆژێً ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم لە ؿاضەهە
زەمێىێخەوەو زوای وۆهطزهەوەی پاضەی ػەضاهەی دەڵيی ؿاضەهە بەضەو ؿاضی ضئؼىئەلعەیً بەضێسەهەوێذ( .)xxxix
ئەگەض جەماؿای ضوایەجەوان بىەیً بۆمان زەضزەهەوێذ هە ؿاضی حەضان زوای ؿاضی ضەكە فەجح هطاوە ,وە لەػەض
ضێىەجىامەی ؿاضی ضەها ؿاضەهە هەوجۆجە ژێط زەػەاڵحی ػىپای مىػىڵماهان ,بەاڵم ئەم ضوایەجاهە لە زووؿذ یەن هاگطێخەوە
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ئەویف ئەوەی هە دەڵيی ؿاضی حەضان لە هاو ؿاضەهە ماوهەجەوەو بەضهەڵؼتی ػىپای ئیؼالمیان هطزووە یان هەاڵجىهىو ضوویان
هطزۆجە ؿاضی ضەها ,بۆچی جەنها ؿاضی ضەها ,چىهىە:
( )xl
یەهەم :ؿاضی ضەها ؿاضێيی هعیً بىوە لە ؿاضی حەضان .
زووەم :ؿاضی ضەها مەڵبەهسی مەػیحیەث بىوە و لەواهەیە مەػیحییەواوی ؿاضی حە ضان پەهایان بۆ ؿاضی ضەها هێىاوەو یادىز
ویؼخىیاهە بەضهەڵؼتی ػىپای ئیؼالم بىەن لە ؿاضەهە و پاضێعگاضی لە ؿاضەهەؾ بىەن بەضامبەض هێرش ی ػىپای ئیؼالمی.
ػێیەم :ؿاضی حەضان لەبەض ئەوەی ؿاضی چەهس ئایىێێً بىوە لەواهەیە هەضزوو ضوایەث ضاػذ بً ,واجا دەڵىێيی ظۆض لە ؿاضەهە
ماوەجىەو بەضگطیان لە ؿاضەهە هطزوە ,بەجایبەحی كابیئەوان ,ئەواوی جط واجا مەػیحییەوان ؿاضەهەیان جێهـخبێذ و ضوویان هطزبێخە
ؿاضی ضەها.
زوای ئەوەی ؿاضەهە فەجحىطا ,ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم هەػێً لەػەض ؿاضەهە زازەمەظضێنێ و زەیياجە بەضپطس ی
ؿاضەهە ئیىجا بەضەو ؿاضی ػمیؼاث بەضێ زەهەوێذ بۆ ئەوەی فەجحی بياث ,هاوچەی جە ظیطەی فىضاحی گ ـتی زوای ػاڵی هۆظزەی
وۆچی زەهەوێخە ژێط زەػەاڵحی زەوڵەحی ئیؼالم لەػەضزەمی دەلیفە (عىمەضی وىضی دەجاب  13ن 23 -ن 628 /ظ 638 -ظ) ,ئەمیف
ػەضهطزە عەیاظی وىضی ػەهەم زەواجە بەض پطس ی گـتی هاوچەواوی جەظیطەی فىضاحی لە هێىیـسا ؿاضی حەضان .زوای ئەوەی
دەلیفە (عىمەضی وىضی دەجاب) بە ػەضزاهێً زێذ بۆ هاوچەی جابیە(  )xliبۆ ئەوەی لە هعیىەوە ئاگازاضی باضوزۆخی ؿەض بێذ لە
گـذ بەضەواوی ؿەض لە عێراق و ؿام و جەظیطەی فىضاحی ,لەم هاوچەیە ب طیاض زەزاث هە ػەضهطزە (حبیب وىضی مىػلمە) ببێخە
بە ضپطس ی بێگاهەواوی هاوچەی جەظیطەی فىضاحی ,ػەضهطزە (وەلیس وىضی عىكبە)ؾ ببێخە بەضپطس ی عەضەبەواوی جەظیطەی فىضاحی,
بەمەؾ ؿاضی حەضان لەبەض ئەوەی لەم مێژووەزا جەنها دەڵيی ػەیطی عەضەبی جێسا بىو بۆیە هەوجە ژێط ػە ضپە ضؿتی ػەضهطزە
(حبیب وىضی مىػلمە)( .)xlii
زووەم /باضوزۆخی ؿاضی حەضان زوای فەجحىطزوی لەالیەن مىػىڵماهان
لە ػەضزەمی دەلیفە (عىػماوی وىضی عەفان  23ن 36-ن 638/ظ 651-ظ) هاوچەی جەظیطەی فىضاحی بە گـتی عىػماوی بىون
واجا الیەهگطی دەلیفە عىػماوی وىضی عەفان بىون(  ,)xliiiهەض بۆیە زوای وىؿخنی دەلیفە عىػماوی وىضی عەفان لەػەض زەػتی
هەیاضاوی ,دەڵيی جەظیطەی فىضاحی لە هێىاهیـی اهسا ؿاضی حە ضان وەوى دەڵيی جەظیطە زەهگیاهسا بە والی ؿام (معاویەی وىضی ئەبى
ػى فیان)زا ,چىهىە (معاویەی وىضی ئەبى ػفیان) لە هەوڵی ئەوە زابىو جۆڵەی وىؿخنی دەلیفە (عىػماوی وىضی عەفان) بياجەوە
لە بيىژاوی ئەم هەڵىێؼخەی دەڵيی جەظیطەی فىضاحی وای لە دەلیفەی جاظە هەڵبژێطزضاوی ؿاضی مەزیىە (عەلی وىضی ئەبی جالیب
36ن 39 -ن 651 /ظ 654-ظ) هطز هە هێزێً بە ػەضهطزایەحی (ئەؿخەض ئەلىەدعی) بىێ رێذ بۆ ؿاضی حە ضان بۆ ئەوەی وۆجایی بە
هەڵگەضاهەوەی دەڵيی جەظیطەی فىضاحی بهێىێذ  ,هە ئەو واث (ظەحان وىضی كەیس ی فەهطی) جێسا بىو هە والی (معاویەی وىضی
ئەبىػىفیان) بىو لە جەظیطە ,واجێً ظەحان ظاوی هێزێً بەضێىەیە بۆ لە هاوبطزوی زەػەاڵجەهەی زاوای لە دەڵيی ضەكە هطز هە
یاضمەحی بسەن بە هاضزوی ػىپایەن ,دەڵيی ضەكەؾ ئامازەػاظیان هطز بۆ یاضمەجیساوی ؿاضی حەضان لە زژی ػىپاهەی دەلیفە
عەلی ( .)xliv
هەضزوو ػىپا لە هعیيی ؿاضی حە ضان پێً گەیـتن ؿەض لە بەیاوی زەػتی پێىطز جاوەوى جا ضیيی ؿەو بەضزەوام بىو بەاڵم
ػىپاهەی ظەحان وىضی كەیؽ ؿىؼتی هێىاو هاچاض بىو پاؿەهـەی بياث بۆ هاو حەضان زوای ئەمە ئەؿخەض ئەلىەدعی ئەمەی بە
هەڵ ظاهىى ئابلىكەی دؼخە ػەض ؿاضی حە ضان( ,معاویەی وىض ئەبى ػىفیان) هە بەمەیعاوی ػىپایەوی گەوض ەی لە ؿام بە
ػەضهطزایەحی (عەبسولطحەمان وىضی دالیس وىضی وەلیس) هاضز بۆ جێـياهسوی ئابلىكەهەی ػەض ؿاضی حەضان ,ئەم ػىپایە هە
زەگاجە ه عیً ؿاضی ضەكە ػىپاهەی ئەؿخەض ئەلىەدعی ئابلىكەهەی ػەض حەضان الزەزاجى ضووبەضووی ػىپاهەی عەبسولطحمان
زەبێخەوەو لە ه عیيی ؿاضی ضەكەو زەجىاوێ هێزەهە جێً بـىێنێ پاؿان ئابلىكەی ؿاضی ضەكە بساث ,بەاڵم ئەمجاضەیان ظەحان بە
ػىپایەهەوە زەضزەچێذ لە حەضان بۆ ئەوەی یاضمەحی دەڵی ضەكە بساث ,لە هەمان واج سا معاویە هێزێيی جط زەهێرێذ بەػەضهطزایەحی
(ئەیمەن وىضی د عێم ئەلئەػسەی) بۆ یاضمەجیساوی هێزەهەی ظەحان ,بەاڵم ئەو ػىپایەؾ جێً زەؿيێ و ئەؿخەض ئەلىەدعی زەػذ
بەػەض هەمىو الیەوی جەظیطەی فىضاحی زازەگطێذ هەضوەها ؿاضی حەضاهیف (  )xlvزەگطێذ  ,بەمە هەمىو هاوچەی جەظیطە زەهەوێخە
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ژێط زەػەاڵحی دەلیفە (عەلی وىضی ئەبی جالیب) ؿاضی حە ضاهیف زەبێخە بىىەی زەػەاڵحی ئەم زەػەاڵجە هىێیە ,واپێ زەچێذ هەض
لەػەضزەمی دەلیفە عىػماوی وىضی عەفاهیف ؿاضەهە بىىەی زەػەاڵحی زەوڵەحی ضاؿسی بىبێذ.
تەوەرەی سییەم /شاری حەران لە سەردەمی دەوڵەتی ئومەوەی (48ك تا 831ك656 /ز تا 747ز)
یەهەم /ؿاضی حەضان لەػەضزەمی ػەضەجاواوی زەولەحی ئىمەوی
( )xlvii
یەهەم دەلیفەی ئىمەوی (معاویە وىض ئەبى
ػەضزەمی ئىمەوی هە زەػذ پێ زەواث 41ن( 621 /)xlviظ جا 132ن712 /ظ
ػىفیان 41ن61-ن 621 /ظ 662-ظ)ە (  )xlviiiهە زەػەاڵث وەضزەگطێذ زەجىاوی باضوزۆخی زەوڵەحی ئیؼالم جێگیر بياث بەجایبەحی زوای
ئەوەی جیهاوی ئیؼالمی چەهسەها هەهامەحی بەدۆوە بینی هە ئەویف بطیخییە بىو لە ؿەضەواوی هێىان دەلیفە (عەلی وىضی ئەبی
جالیب  36ن 40-ن 616 /ظ620-ظ) (  )xlixلەگەٌ والی ؿام (معاویە وىضی ئەبى ػىفیان) ,بەاڵم ئەوەی گطیىگە الی ئێمە ئەوەیە هە
ؿاضی حە ضان پاڵپـتی (معاویەی وىضی ئەبى ػىفیان) بىو بەڵيى ئەم پـخگیرییە ؿاضەهەی جىش ی ؿەضو ئاژاوەی هطزبىو وەوى
ئاماژەمان پێىطز لە جەوەضەی پێـىو.
ؿاضی حەضان لەػەضزەمی ئىمەویسا پێگەیەوی ظۆض گ طیىگی ئیساضی هەبىو چ ىهىە ؿاضەهە بىىەیەوی ظۆض گطیىگی زەوڵەحی
ئىمەوی بىو ,جگە لەوەی والییەواوی هاوچەی جە ظیطەی فىضاحی ؿاضەهەیان هطزبىوە بىىەی حىهمیان ؿاضەهە چەهسەها
زامىزەظگای گطیىگی زەوڵەحی جێسابىو وەن بەیخىماٌ(  )lهەضوەها بەهسیذاهە(  )liهەضوەها دەلیفەواوی ئىمەوی واجێً زەضزەچىون بۆ
جیهاز هطزن زژی زەوڵەحی بیزهتی ؿاضی حەضاهیان زەهطزە بىىەیەهەی جێگیربىهیان لە هاوچەهە بۆ ئەوەی لەوێىە هعیً بً لە
بەضەواوی ؿەضو ئاگازاضی باضووزۆخی ؿەض بً ,وەوى چۆن دەلیفە (هـام وىضی عەبسو ئەملەلیً) لە ؿاضی حەضان زازەهیـێذ
واجێً زەضزەچێذ بۆ ؿەضهطزن لەگەڵ بیزهخییەوان (  )liiئەمە جگە لەوەی هەض هە دەلیفە مەضوان وىضی مىحەممەز زەػەاڵحی
وەضزەگطێذ ؿاضی حەضان زەواجە پایخەدتی زەولەحی ئىمەوی( .)liii
زووەم /لە ػەضزەمی دەلیفە مەضوان وىضی مىحەممەز (127ن جا 132ن742 /ظ جا 747ظ)
( )liv
دەڵيی جەظیطەی فىضاحی لە وۆجاییەواوی زەوڵەحی ئىمەوی واپێ زەچێذ ظۆ ضیىەیان مەیلیان ظیاجط بەضەو بەضەی (دەواضج) بىو
بێذ  ,بە جایبەحی لە ػاڵی 127ن743 /ظ واجێً دەواضجەوان بەهێز زەبً و هاوچەی جەظیطەی فىضاحی و ئاظضبێجان هەڵسەبژێطن بۆ
ئەهجامساوی واضەواوی دۆی ان ,ئەوەی ئێمە ظیاجط مەبەػخماهە ئەو بعوجىەوەیە هە مەجطس ی زەداجە ػەض ؿاضی حەضان هە ئەویف
بعوجىەوەی (ظەحان وىضی كەیؽ ئەلـەیباوی) یە(  )lvئەم ػەضهطزەیە هەػایەجییەوی بە جىاها بىو ػەضهطزایەحی بعوجىەوەی دەواضجی
زەهطز لەم ػەضزەمە ,زوای ئەوەی جىاوی چەهس ػەضهەوجيێً بە زەػذ بێيێذ هەوڵیسا بەضەو ؿاضی حەضان بە ضێىەوێذ زەوڵەحی
ئىمەوی لە هاوی بباث چىهىە ئەو واث ؿاضی حە ضان بىىەی ػەضەوی حىهم هطزن بىو(  , )lviهێزی دەواضج هە ه عیيی ؿاضی حەضان و
هەػیبین (  )lviiو ضكە(  )lviiiزەهەوێذ واپێ زەچێذ ؿاضەواهیان زاگیر هطز بێذ چىهىە واجێً (مطوان وىضی مىحەممەز) زەضزەچێذ لە
حەضان بۆ لە هاوبطزوی هەیاضاوی لە جە ظیطەو هاوچەواوی جطی زەوڵەحی ئىمەوی ػاڵی 128ن745/ظ واجێً زەگەضێخەوە ؿاضی حەضان
دۆؾ حاڵ زەبێذ بە هەماوی دەواضیجەوان جێیسا(  ,)lixهەواجە ئەم ضوزاوە بەڵگەیە لەػەض ئەوەی ؿاضی حەضان زەگیرێذ لە الیەن
دەواضج ئەگەضچی هیچ ػەضچاوەیەن ئاماژەی ضاػخەدۆ هاواث بە گ طجنی ؿاضەهە لە الیەن دىاضج ,بەاڵم لەبەض ئەوەی دەواضج لە
ؿاضەواوی هعیيی ؿاضی حەضان بىون لەواهەیە مەجطػیان زضوػذ هطزبێذ لەػەض گطجنی ؿاضەهە( .)lx
بۆیە واجێً باهگەواظی عەباس ی بە زیاض زەهەوێذ لە وۆجاییەواوی ػەضزەمی زەوڵەحی ئىمەویسا ئەوەهسە گطیىگیاهەزەزا بە
ؿاضزهەوەی هەػایەجیە باهگذىاظەواوی دۆیان لەم هاوچەیە واجا هاوچەی جەظیطەی فىضاحی لەبەض ئەمەؾ بىو باهگذىاظەواوی
عەباس ی زەػدیان هطز بە هاضزوی الیەهگیراوی دۆیان بۆ ؿاضە جیاجیاواوی جە ظیطەی فىضاحی بۆ ئەوەی بیرۆهەی بعوجىەوەی
عەباػیان جێیسا باڵو بىطێخەوە(  ,)lxiبەاڵم ؿاضی حەضان جیاواظ بىو لە چاو ؿاضەواوی جطی جەظیطەی فىضاحی لەػەضزەمی زەولەحی
ئىمەوی بەجایبەحی لە ػەضزەمی دەلیفە (مەضواوی وىضی مىحەممەز)(  , )lxiiچىهىە ؿاضی حەضان ؿاضێيی ئاػایی هەبىو لەم ماوەیەزا
وەوى ئاماژەمان پێىطز ؿاضەهە لە وۆجاییەواوی زەولەحی ئىمەوی پلەیەوی بەضظی هەبىو چىهىە ببىوە بىىەی زەػەاڵحی دەلیفەی
ئىمەوی بەجایبەحی دەلیفە (مەضوان وىضی مىحەممەز) ,ئەمە لە الیەن لە الیەوی جط هاوچەی جەظیطەی فىضاحی بەگـتی و ؿاضی
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حەضان بەجایبەحی هێزێيی ظۆضی زەولەحی ئىمەوی جێسا وۆببۆوە بۆ ئەوەی ضێگە هەزەن بە هەیاضەواهیان لە دەواضج و بعوجىەوەی
عەباػیسا زەػذ بەػەض هاوچەهە زابگطن(  , )lxiiiیادىز بیرۆهەی دۆیان جێسا باڵوبىەوهەوە ,جگە لەمە هاوچەی جە ظیطە هاوچەیەوی
هاوػىىض بىو لەگەڵ زەوڵەحی بیزهتی هە بە بەضزەوامی مەجطس ی هەبىو لەػەض هاوچەواوی جطی زەوڵەحی ئیؼالم ,لەبەض ئەوە گطیىگی
هاوچەی جەظیطەی فىضاحی بە گـتی و هاوچەی ؿاضی حەضان بەجایبەحی بە زیاض زەهەوێذ چىهىە ؿاضی حەضان هەوجنی هەواجە
هەوجنی زەولەحی ئىمەوی بىو چىهىە زامى زەظگا گطیىگەواوی زەوڵەث لەم ؿاضەزا وۆببۆوە( .)lxiv
ؿاضی حەضان جایبەجمەهسییەوی دۆی هەبىو بۆ بعوجىەوەی زەولەحی عەباػیسا چىهىە ئەم ؿاضە بىوە ضێگط لە بەضزەم ػەضۆوی
بعوجىەوەی زەولەحی عەباس ی هە بەواضەواوی دۆی هەڵبؼخێذ ,چىهىە ضێىذەضی بعوجىەوەهە هە هاػطاو بىو بە (ئیبراهیم
ئەلئیمام)(  )lxvلەالیەن زەولەحی ئىمەوی زەػخگیر زەهطێ زەهێرز ضێخە الی (عەبسواڵی وىضی مەضوان) هە ئەو واجە بە ضپطس ی جەظیطەی
فىضاجییە و لە ؿاضی حە ضان زازەهیـذ ,زواجط ضەواهەی بەهسیذاهەی ؿاضی حەضان زەهطێ (  )lxviلەوێ زەمێىێخەوە جا زەوىژضێ( ,)lxvii
(ئیبراهیم ئەلئیمام) لە الیەن دەلیفە (مەضواوی وىضی مىحەممەز) زازگا زەهطێذ لە وۆؿيی دەلیفەی لە یەن لە وۆاڵهەواوی
ؿاضی حە ضان ,بە جەواوی زاهاجىی ئەم هەػایەجییە زیاض هاهطێ هە چی لێىطاوە زوای زازگا هطزهەهە ,ئەگەض چی ظۆضیىەی
ػەضچاوەوان وۆهً لەػەض وىؿخنی ئیبراهیم ئەلئیمام لە ػاڵی 132ن747/ظ بەاڵم وۆن هیىە لەػەض چۆهیەحی وىؿدىەهە( .)lxviii
لەم ماوەیەزا زەوڵەحی ئىمەوی جىش ی ؿەضێيی گەوضە زەبێذ لەگەڵ بىوجىەوەی عەباس ی هە زەجىاهً ػىپایەوی گەوضە ئامازە
بىەن بۆ لەهاوبطزوی زەوڵەحی ئىمەوی وە ػىپای عەباػییەوان چەهسەها هاوچەی زەوڵەحی ئىمەویان زاگیر هطزبىو هەضوەها
چەهسەها ػەضهەوجنی گەوضەیان جۆماض هطزبىو زژی زەوڵەحی ئىمەوی ,بە جایبەحی واجێً ػىپای عەباس ی زەگاجە هاوچەی
(ؿاضەظووض)(  )lxixئەمە وا لە زەػەاڵجساضاوی ئىمەوی زەواث هەوڵێً بسەن بۆ ضێگطجً لە لەهاوچىووی زەوڵەحی ئىمەوی  ,هەض بۆیە
دەلیفە (مەضواوی وىضی مىحەممەز) لە ػاڵی 132ن747 /ظ بە ػەضهطزایەحی ػىپایەوی گەوضە لە ؿاضی حەضان زەضزەچ ێذ و بۆ
ضووبەضووی ػىپاهەی بعوجىەوەی عەباس ی لە هاوچەی ( ظابی گەوضە)(  )lxxهە ئەهجامەهەی وۆجایی زێذ بە ؿىؼذ هێىاوی ػىپای
زەوڵەحی ئىمەوی ( ,مەضواوی وىضی مىحەممەز) هاچاض زەبێذ پاؿەهـە بياث بە ػىپاهەی بۆ ؿاضی مىكل(  )lxxiزواجط بۆ ؿاضی
هىػەیبین هە ؿەوو ضۆژێً جێیسا زەمیىێخەوەو زواجط زەگەضێخەوە بۆ بىىەی زەػەاڵحی لە ؿاضی حەضان هە جێیسا جەنها بیؼذ ؿەو
زەمێىێخەوەو(  )lxxiiبۆ ئەوەی بخىاوێ دۆی وۆبياجەوەو ػىپا ئامازە بياث جاوەوى ضابياث بۆ هاوچەی میؼط( .)lxxiii
زوای ضاهطزوی مەضواوی وىضی مىحەممەز بەجێهێـخنی ؿاضی حەضان ,ػەضهطزەی عەباس ی (عبسهللا وىضی عەلی) ضووزەواجە
ؿاضی حەضان هە ئەو واجە (ئابان وىضی یەظیس وىضی مىحەممەز) بەض پطس ی ؿاضەهە بىو ضووبەضووی ػەضهطزە (عبسهللا وىضی عەلی)
زەبێخەوە بەاڵم زەزۆضێ و ؿاضەهە ضازەػتی عبسهللا زەواث(  )lxxivئەویف زوای گطجنی ؿاضەهە وۆؿيی دەلیفە (مەضواوی وىضی
مىحەممەز) زەضودێنێ و(  )lxxvپاؿان (مىػای وىضی هەعب) زەواث بەضپطس ی هاوچەی جەظیطەی فىضاحی(  ,)lxxviئیىجا مىػای وىضی
هەعب زەػذ بەواض بىو وەوى بەضپطس ی هاوچەی جەظیطەی فىضاحی هە بىىەی زەػەاڵجەهەش ی ؿاضی حەضان زەبێذ ,یەهەم
ب طیاضیف هە زای زوای جێگیربىوی باضووزۆخی زەوڵەحی عەباس ی بطیتی بىو لە هاچاض هطزوی مىػىڵماهان هە جلىبەضگی ضەؾ بپۆؿً
هە ئەمەؾ ئاماژەیە بە پابەهس بىوهیان بە بعووجىەوەی زەوڵەحی عەباس ی( .)lxxvii
زوای لەهاوچىوی زەوڵەحی ئىمەوی هاوچەی جەظیطەی فىضاحی ئەو گ طیىگییەی هەما هە پێـتر هەیبىو لە ػەضزەمی ئىمەوی بەاڵم
ؿاضی حە ضان هەض گطیىگی دۆی هەبىو چىهىە وەوى بىىەی زەػەاڵحی والییەواوی جەظیطەی فىضاحی ماوە بەڵگەؾ لەػەض ئەم
كؼاهە واجێً دەڵيی هاضاظی جە ظیطەی ف ىضاحی هەڵگەضاهەوە لە زەػەاڵحی عەباس ی و ػیپیان پۆش ی ضوویاهىطزە ؿاضی حەضان هە
والی عەباػییەواوی جێسا بىو (مىػای وىضی هەعب) جىاهیان ماوەی زوو ماهگ ؿاضەهە ئابلىكە بسەن ,بەاڵم لەبەض ئەوەی ؿاضەهە
ػەضباظێيی ظۆضی زەوڵەحی عەباس ی جێسا بىو هەیاجىىاوی ؿاضەهە بگطن بەڵي ى جەنها ئابلىكەیان دؼخە ػەض ؿاضەهە و زواجط زەوڵەحی
عەباس ی جىاوی ئەم ئابلىكەیە وۆجایی پێ بهێنێ و ؿاضەهە ضظگاض بياث لە زەػتی یادیبىان ؿاضەهەو هاوچەواوی ج طيف گـتی هەوجە ژێط
زەػەاڵحی جاظەهەی زەوڵەحی عەباس ی لە ػاڵی 132ن747 /ظ( .)lxxviii
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ئەنجام
 - 1ؿاضی حەضان وۆهتریً ؿاضی هەضێمی جەظیطەی فىضاجییە ,زووەمین گەوضەجطیً ؿاضە لەو هەضێمە.
 - 2ؿاضەهە چەهسەها ئایً لەدۆ زەگطێذ بەاڵم بە ؿاضی ئاینی كابئییەوان هاػطاوە.
 - 3داوەن ؿاضػخاهییەجێيی زەوڵەمەهسەو داوەن ظاهای بەهاوباهگە.
 - 4ؿاضێيی زیاضو بەهاوباهگ بىو لەػەضزەمی ضاؿسی و بىىەی حىهمی والییەواوی هەضیمی جەظیطەی فىضاحی بىو لەو ػەضزەمە.
 - 5پێگەیەوی زیاضی ئیساضی هەبىوە لەػەضزەمی ئىمەویسا جىاهىیەحی لە وۆجایی ببێخە پایخەدتی مىليی ئىمەوییەوان.
 - 6دەڵيی ؿاضەهە ظۆضیىەی واث پاڵپـتی زەػەاڵث بىیىە.
 - 7بەؿساضییەوی ضاػخەدۆیان هەبىو لە هىػیىەوەی گۆضاهياضییە ػیاس ی وػەضباظییەواوی هاوچەهە جگە لەبەؿساضیىطزوی لە
هىػینی ؿاضػخاهیەحی ئیؼالم.
راسپاردە
ظاهکۆ لە گـذ هاوچەیەکی زوهیا ضۆڵی ػەضەکی زەبیيێذ بۆ زضوػخکطزن و بىژاهەوەی هەػتی دۆؿەویؼتی ظاوؼتی لە هاو
جاکەکاوی کۆمەڵگا ,بۆیە ظاهکۆ زەجىاهێذ پێـەهگ بێذ لە باڵوکطزهەوەی ظاوؼذ و زضوػخکطزوی جاکێکی جەهسضوػذ لە هاو کۆمەڵگا
بە کاضە ظاوؼخییەکاوی ,وە بۆ ئەوەی هەض میلەجێک لە جیهان پێـکەوێذ پێىیؼخە گطیىگ بە ظاوؼتی مێژوویی بساث جاوەکى مێژووی
ببێخە زەضػى ضێىیـاهسەضی بۆ زاهاجىوی.
جىێژیىەوەکەی ئێمە لەػەض مێژووی ؿاضی حەضاهە ,لەضاػدیسا ئەم ؿاضە داوەن کۆمەڵگایەکی ئاینی و کۆمەاڵیەحی جایبەث بىوەو
داوەن ؿىێىەواضێکی گطیىگە لە مێژووزا ,بۆ ئەوەی پاضچە بە پاضچە هاوچەکاوی کىضزػخاوی ئەمطۆ بەم هەوە هىێیە بىاػێىین
پێىیؼخمان بە جىێژیىەوەی لەم جۆضە هەیە کە باغ لە ؿاضێکی هاوچەیەکی کىضزی زەکاث ,پێىیؼخە لەػەض پەیىەهسیسا ضاوی بىاضی
ظاوؼتی هەوڵبسەن مۆظەداهەی جایبەحی لە ؿاضەکاوی هەضێم زضوػذ بکەن بۆ پیـاهساوی ؿىێىەواضی ؿاضەکاوی جطی کىضزی هەضوەها
ئەهجامساوی گەؿتی ظاوؼتی بۆ ئەم هاوچاهە جاوەکى جاکی کىضز لە هعیکەوە ؿاضەظای ؿىێىەواضی مێژووی دۆی بێذ.
پەراوێس
i

 البالشض  ,فخى البلسان ,وضع حىاؿيت :عبساللازض محمس على ,زاض الىخب العلميت ,بیروث2000 ,م ,ق 109- 107؛ الهمساوي,البلسان ,جحليم :يىػف الهاو  ,عالم الىخب ,بیروث1996 ,م ,ق179؛ ابً دطزاشبت ,املؼالً واملمالً ,مىخبت املثنی ,بؼساز,
ز.ث ,ق73؛ اللعوينی ,ازاض البالز وادباض العباز ,زاض اللازض,ط , 3بیروث2011 ,م ,ق.351
 - iiجەظیطەی فىضاحی :هاوچەیەهە پێً هاجىە لە هەضێمەواوی (زیاضبىط و زیاض مىظض و زیاض ضبیعه) پێی گىجطاوە جەظیطە لەبەض
ئەوەی زەهەوێخە هێىان ضووباضی فىضاث و زیجلە  .كعويني ,ازاض البالز ,ق.351

 - iiiألاكطذط  ,املؼالً واملمالً ,مطبعت بطيل ,ليسن1870 ,م ,ق.36
 - ivابً دطزاز شبه ,املؼالً واملمالً ,ق.175
 - vػعيس املؼطبي ,هخاب الجؼطافيا ,جحليم :اػماعيل العطبي ,بیروث1970 ,م ,ق.156
 - viفايط ,مازة حطان ,جطجمت  :ابطاهيم ظوي دىضؿيس وادطون ,زائطة املعاضف ألاػالميت ,طهطان1923 ,م ,ج , 7ق.354
 - viiالبیرووي ,ألازاض الباكيت عً اللطون الخاليت ,لبیزن , 1923 ,ق.206
 - viiiزائطة املعطف ألاػالميت ,ج , 7ق.354
 - ixالبىط  ,معجم ما اػخعجم مً اػماء البالز واملىاضع ,جحليم :ملطفى الؼلا ,مط :لجىت الخأليف والترجمت واليـط,
اللاهطة1945 ,م ,ج , 1ق435؛ البىط  ,املؼالً واملمالً ,جحليم :ازضيان فان ليىفً واهسض فیر  ,زاض الؼطب الاػالمي ,ز.ث,
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1992م ,ج , 1ق 106- 105؛ الحمیر  ,الطوض املعطاض في دبر ألاكطاض ,حلله :احؼان عباغ ,مطبعت ,هيس لبرغ ,ط ,2بیروث,
1982م ,ق191؛ ياكىث الحمى  ,معجم البلسان ,كسم لها :محمس عبسالطحمً املطع ـلي ,زاض احياء الترار الع طبي ,بیروث,
(ز.ث) ,مج , 2ق130؛ ابً جبیر ,ضحلت ابً جیر ,زاض كازض ,ط , 3بیروث2012 ,م ,ق.220
 - xابً حىكل ,كىضة ألاضض ,زاض مىخبت الحياة ,بیروث ,1992 ,ق190؛ ألازضيس ي ,هعهت املـخاق في ادتراق الافاق ,مطبعت عالم
الىخب ,بیروث2010 ,م  ,ق.309
 - xiالبىط  ,املؼالً واملمالً ,ج , 1ق106؛ ياكىث الحمى  ,مج , 2ق130؛ البؼساز  ,مطاكس الاطالع على اػماء الامىىت و
البلاع ,جحليم والخعليم :على محمس البجاو  ,مطبعت الساض الجيل ,ط1992 , 1م ,ق389؛ الطوض املطاض ,ق.191
 - xiiالهمساوي ,البلسان ,ق.458
 - xiiiػعيس املؼطبي ,هخاب الجؼطافيا ,ق.156
 - xivالحمیر  ,ضوض العطاض ,ق.191
 - xvابى الفساء ,جلىيم البلسان ,زاض الطباعت الؼلطاهيت ,باضيؽ1840 ,م ,ق.277
 - xviألاهلاض  ,هحبت السهط في عجائب البر والبحط ,ز.م1923 ,م ,ق.191
 - xviiابى الفساء ,جلىيم البلسان ,ق.277
 - xviiiمعجم البلسان ,مج , 2ق.130
 - xixضو ض املعطاض ,ق192؛ ضحلت ابً جبیر ,ق.219
 - xxالاكطذط  ,املؼالً واملمالً ,ق36؛ الازضيس ی ,هعهت املـخاق ,ق 309؛ الحمیر  ,ضوض املعطاض ,ق191؛ ابىا الفساء,
جلىيم البلسان ,ق.277
 - xxiالحمیر  ,ضوض املعطاض ,ق.191
 - xxiiابً جبیر ,ضحلت ابً جبیر ,ق.220
 - xxiiiالحمیر  ,ضوض املعطاض ,ق.191
 - 9ياكىث الحمى  ,معجم البلسان ,مج , 2ق.332
 - 10امللسضهفؼه ,مج , 2ق.358
- xxivبييامین الخطيلي ,ضحلت بييامین ,جطجمت :ععضا حساز ,مط :ؿطكيت ,ط , 1بؼساز , 1945 ,ق.124
 - xxvالحمیر  ,ضوض املعطاض ,ق.191
 - xxviالحمیر  ,ضوض املعطاض ,ق191؛ ابً جبیر ,ضحلت ابً جبیر ,ق.221
 - xxviiالحمیر  ,ضوض املعطاض ,ق.191
 - xxviiiابً جبیر ,ضحلت ابً جبیر ,ق.222
 - xxixامللسض هفؼه  ,ق.221
 - xxxابً الىسيم ,الفهطػذ ,ضبطه وؿطحه وعلم علیهىكسم له :يىػف علي طىيل ,زاض الىخب العلميت,بیروث ,ط2002 ,2م,
.436- 435
 - xxxiابً جبیر ,ضحلت ابً جبیر ,ق.221
 - xxxiiالطبر  ,جاضير املم وامللىن ,جحلبم :هىاف الجطا  ,بیروث2005 ,م ,مج , 2ق.684- 683
 - xxxiiiالطبر  ,جاضير املم وامللىن ,مج , 2ق684؛ ابً اعثم اليىفي ,الفخى  ,جحليم :علي ؿیر  ,مط :زاض الاضىاء ,بیروث,
1991م ,ج , 1ق .255
 - xxxivباجسی :گىهسێيی گەوضەیە زەهەوێخە هێىان ؿاضی ضەػىئەلعەیً و ؿاضی ضەكە ,داوەن ؿىضەو ضەظوبادە ,گىهسی
ظاهای بەهاوباهگی حەضاهە (ئیبن جەیمییە)  .ياكىث الحمى  ,معجم البلسان ,مج , 1ق.250
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 - xxxvالبالشض  ,فخى البلسان ,ق109- 108؛ الحمیر  ,الطوض املعطاض ,ق.273
 - xxxviالبالشض  ,فخى البلسان.109,
 - xxxviiامللسض هفؼه ,ق .109
 - xxxviiiابى يىػف ,الخطاج ,جحليم :طه عبسالطؤوف ػعس و ػعس حؼً محمس ,اللاهطة , 1999 ,ق.51
 - xxxixابً اعثم اليىفي ,الفخى  ,ج ,1ق.256
 - xlابً حىكل ,كىضة ألاضض ,ق190؛ الازضيس ي ,هعهت املـخاق ,ق 310- 309؛ ألاكطذط  ,املؼالً واملمالً ,ق35؛ ابىالفساء,
جلىيم البلسان ,ق.374
 - xliجابیە :گىهسێىە ػەض بە ؿاضی زیمەؿلە ,دەلیفە عىمەضی وىضی دەجاب وجاضێيی مێژووی جێیسا پێـىەؾ هطز ,
لەواحی ػىپای ئیؼالم لە هاوچەی ؿام لە ؿەضزابىون بەضامبەض بیزهخییەوان .ياكىث الحمى  ,معجم البلسان ,مج , 2ق.21
 - xliiالطبر  ,جاضير املم وامللىن ,مج ,2ق.684
 - xliiiابً اعثم اليىفي ,الفخى  ,ج ,2ق.493
 - xlivامللسض هفؼه  ,ج , 2ق.493
 - xlvامللسض هفؼه  ,ج , 2ق.494- 493
 - xlviاملؼعىز  ,مطوج الصهب ومعازن الجىهط ,عني به :محمس هـام الىعؼان ,و عبسالحميس طعمت حلبي ,زاض املعطفت,بیروث,
2005م  ,ج , 3ق.11
 - xlviiامللسض هفؼه ,ج , 3ق.240
 - xlviiiامللسض هفؼه ,ج , 3ق.11
 - xlixامللسض هفؼه ج , 2ق.311
 - lالجهـياض  ,الىظضاء والىخاب ,جحليم :ملطفى الؼلا وادطون,ملط1980 ,م ,ق.53

 - liاملؼعىز  ,مطوج الصهب ,ج ,3ق233؛ ابً ألازیر ,اليامل في الخاضير ,ج , 5ق.72
 - liiالهمساوي ,البلسان ,ق.457

 - liiiابً اعثم اليىفي ,الفخى  ,ج ,2ق.314

 - livالخىاضج :وۆمەڵە هەػێً بىون لە ػىپای دەلیفە عەلی وىضی ئەبی جالیب زەضچىون زوای مەػەلەی بەػخن ی
جەحىیم لەگەٌ والی ؿام معاویەی وىضی ئەبى ػفیان بۆ ئەوەی وۆجایی بە هاوۆهییەواهیان بهێنن بەاڵم ئەم وۆمەڵە
هەػە ضاظی هەبىون بە جەحىیم ,زەضچىون لە ػىپاهەی دەلیفە عەلی ,چىهە گىهسی حەضوضیە گىهسێيی ؿاضی وىفەیە,
ؿەبیب وىضی ضەبیع ئەلخەمیمیان هطزە گەوضەی دۆیان .املؼعىز  ,مطوج الصهب  ,ج ,2ق352؛ الـهطػخاوي ,امللل والىحل,
جحليم :ػعيس الؼاهمي ,بیروث , 2013 ,ق.194- 193
 - lvالبالشض  ,جمل مً اوؼاب الاؿطاف ,جحليم :ػهيل ظواض و ضياض ظضهلي ,ز.م , 1997 ,ج , 10ق253؛ الطبر  ,جاضير الامم
وامللىن ,ج , 4ق1480؛ ابً ألازیر ,اليامل في الخاضير ,مج , 5ق.12
 - lviالاظز  ,جاضير املىكل ,جحليم :علي حبيبت ,اللاهطة1967 ,م ,ق69
 - lviiاليعلىبي ,جاضير اليعلىبي ,جحليم :عبسألامیر مهىا ,ؿطهت ألاعلمي للمطبىعاث ,بیروث , 2010 ,مج ,2ق.269
 - lviiiابً ألازیر ,اليامل في الخاضير ,مج  , 5ق22؛ ألاظز  ,جاضير املىكل ,ق.69
 - lixالاظز  ,جاضير املىكل ,ق.76
 - lxابً ألازیر ,اليامل في الخاضير ,مج  , 5ق.22
 - lxiمحمس جاػم حماز  ,الجعيطة الفطاجيت واملىكل ,زاض الطػالت للطباعت ,بؼساز1977 ,م ,ق.259
 - lxiiابً اعثم اليىفي ,الفخى  ,ج.314 , 2
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 - lxiiiمجهىٌ  ,ادباض السولت العباػيت  ,ق ق .377 - 355
 - lxivابً اعثم اليىفي ,الفخى  ,ج ,2ق.314
 - lxvئیبراهیم ئەلئیمام :هاوی ئیبراهیم وىضی مىحەممەز وىضی عەبسواڵ لە حەمیمەی ػەض بە زیمەؿم لە زایً بىوە لە

ػاڵی 82ن701/ظ وۆچی زوای هطزووە لە بەهسیذاهەی حەضان لە ػاڵی 131ن749/ظ ,ضابەضی بعوجىەوەی عەباػییە و
ئیمامەحی لە باووی بۆ ماوەجەوە  .الصهبي ,ػیر اعالم الىبالء ,مإػؼت الطػالت ,ز.م2001 ,م ,ج , 5ق.379
 - lxviابً أألزیر ,اليامل في الخاضير ,مج , 5ق.72
 - lxviiاليعلىبي ,جاضير ,ج , 2ق.342 - 341
 - lxviiiاملؼعىز  ,مطوج الصهب ,ج ,3ق233؛ الطبر  ,جا ضير املم وامللىن,ج, 4ق1529؛ ابً ألازیر ,اليامل في الخا ضير ,مج, 5
ق.73- 72

 - lxixؿاضەظوض :هاوچەیەوی فطاواهە زەهەوێخە هێىان ؿاضی ئەضبیل و ؿاضی هەمەزان ,ظۆضیىەی زاهیـخىاوی وىضزن
وەظۆضیىەی میرەواهیان لە وىضزن  .ياكىث الحمى  ,معجم البلسان ,مج , 3ق. .165
 - lxxظابی گەضە :هاوچەیەهە زەهەوێخە هێىان ئەضبیل و مىكل ,لە ضاػدیسا ظابی گەوضە ضووباضێىە زەضزەچێذ لە
ػەضوچاوەهەی جا زەگاجە هعیيی مىكل و لە هاوچەی حەزیؼە زەضژێخە ضووباضی زیجلە لە زووضی  5,8هم .ياكىث
الحمى  ,معجم البلسان ,مج , 2ق.462
 - lxxiالطبر  ,جاضير املم وامللىن ,ج , 4ق.1531- 1528
 - lxxiiالسيىىض  ,ألادباض الطىاٌ ,جصحيح :فالزمیر جطجاغ ,ط ,1مطبعت بطيل ,ليسن1888 ,م ,ق363؛ املؼعىز  ,مطوج
الصهب ,ج , 3ق.234
 - lxxiiiألاظز  ,جاضير املىكل ,ق.126- 125
 - lxxivامليي ,ػمط الىجىم العىالي في اهباء ألاوائل والخىالي ,جحليم :الـير عازٌ احمس عبساملىجىز و الـير علي محمس معىض,
زاض الىخب العلميت ,بیروث ,ج , 3ق.347- 345
 - lxxvاملؼعىز  ,مطوج الصهب ,ج ,3ق.234
 - lxxviدليفت بً دياط ,جاضير دليفت بً دياط ,جحليم :اهطم ضياء العمط  ,ط , 2زاض الطيبت لليـط والخىظيع ,ال طياض,
1985م,ق .403
 - lxxviiالحماز  ,الجعيطة الفطاجيت  ,ق.396
 - lxxviiiالطبر  ,جاضير املم وامللىن ,ج ,4ق1534؛ ابً ألازیر ,اليامل في الخاضير ,مج , 5ق.81- 80

سەرچاوەكان
یەكەم /سەرچاوە سەرەكییەكان
ابً أألزیر :ابي الحؼً علي بً ابي الىطم(ث  630هـ1245 /م)
 - 1اليامل في الخاضير ,ضاجعه وصححه :محمس يىػف السكاق ,الطبعت  , 4زاض الىخب العلميت ,بیروث2006 ,م.
الازضيس ي :محمس بً محمس بً عبسهللا بً ازضيؽ الحؼني الطالبي (ث  560هـ 1166 /م)
 - 2هعهت املـخاق في ادتراق الافاق ,مطبعت عالم الىخب ,بیروث2010 ,م.
ألاظز  :يعيس بً محمس (ث  334هـ945/م).
 - 3جاضير املىكل ,جحليم :علي حبيت ,اللاهطة1967 ,م.
ألاكطذط  :ابي اسحاق ابطاهيم بً محمس الفاضس ي الىطخي (ث  346هـ 952 /م)
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 - 4املؼالً واملمالً ,مطبعت بطيل ,ليسن1870 ,م.
ابً اعثم اليىفي :ابي محمس (ث 314هـ 926 /م)
 - 5الفخى  ,جحليم :علي ؿیر  ,مطبعت ,زاض الاضىا ء للطباعت واليـط والخىظيع ,طبعت الاولى ,بیروث 1411 ,هـ 1991/م.
الاهلاض  :ؿمؽ السيً ابى عبسهللا محمس بً ابي طالب (ث  727هـ1327/م)
 - 6هحبت السهط في عجائب البر والبحط ,ز.م1923 ,م.
البىط  :ابي عبيس عبساللت بً عبسالععيع (ث  487هـ 1093 /م) .
 - 7معجم ما اػخعجم مً اػماء ال بالز واملىاضيع ,حلله وضبطه :ملطفى الؼلا ,مطبعت لجىت الخأليف والترجمت واليـط,
طبعت الاولى ,اللاهطة 1364 ,هـ 1945 /م.
 - 8املؼالً واملمالً ,حلله وكسم له :أزضيان فان ليىفً وأهسض فیر  ,زاض الؼطبي الاػالمي ,للساضالع طبيت للىخاب ,املإػؼت
الىطىيت للترجمت والخسكيم والسضاػاث ,بيذ الحىمت ,ز.م1992 ,م.
البؼساز  :لطفي السيً عبساملإمً بً عبسالحم (ث  739هـ 1319 /م)
 - 9مطاكس الاطالع على اػماء الامىىت و البلاع ,جحليم والخعليم :على محمس البجاو  ,مطبعت الساض الجيل ,طبعت الاولى1412 ,هـ
1992 /م.
البالشض  :إلامام ابي الحؼً أحمس بً يحيي بً جابط (ث  279هـ 892 /م)
 - 10فخى البلسان ,وضع حىاؿيه :عبساللازض محمس علي ,زاض الىخب العلميت ,طبعت الاولى 1420 ,هـ 2000 /م .
 - 11اوؼاب ألاؿطاف ,جحليم :ػهيل ظواض و ضياض ظضهلي( ,ز.م)1997 ,م.
بييامین :الخطيلي الىباض ألاهسلس ي (ث  569هـ1037/م)
 - 12ضحلت بييامین ,جطجمت عً الع بريت :ععضا حساز ,الطبعت ألاولى ,املطبعت الـطكيت ,بؼساز1945 ,م.
البیرووي :ابى ضيحان محمس بً احمس (ث 440هـ1048/م)
 - 13ألازاض الباكيت عً اللطون الخاليت ,اليبزن1923 ,م.
السيىىض  :ابى حىيفت احمس بً زاوز (ث 282هـ895/م)
 - 14ألادباض الطىاٌ ,جصحيح :فالزمیر جطجاغ ,ط , 1مطبعت بطيل ,ليسن1888 ,م
الصهبي :ؿمؽ السيً محمس بً احمس بً عثمان ( 748هـ1363/م)
 - 15ػیر اعالم الىبالء ,مإػؼت الطػالت ,ز.م2001 ,م.
ابً جبیر :أبىالحؼً محمس بً أحمس ألاهسلس ي (ث  614هـ 1217 /م)
 - 16ضحلت ابً جبیر ,زاض كازض ,الطبعت الثاهيت ,بیروث2012 ,م.
الجهـياض  :ابي عبسهللا محمس بً عبسو (ث 331هـ942/م)
 - 17الىظضاء والىخاب ,جحليم :ملطفى الؼلا وادطون ,ملط1980 ,م.
الحمیر  :محمس بً عبساملىعم (ث  900هـ1515/م)
 - 18الطوض املطاض في دبر ألاكطاض ,حلله :احؼان عباغ ,مطبعت ,هيس لبرغ ,الطبعه الثاهيت ,بیروث1982 ,م.
ابً حىكل  :ابي كاػم الىليبي (ث  377هـ 977 /م)
 - 19كىضة الاضض ,زاض مىخبت الحياة ,بیروث ,لبىان.1992 ,
ابً دطزاشبت  :ابي كاػم عبيسهللا بً عبسهللا (ث  300هـ 913 /م)
 - 20املؼالً واملمالً ,مىخبت املثنی ,بؼساز ,ز.ث.
دليفت بً دياط :الـيبان العلفط (ث 240هـ854/م)
 - 21جاضير دليفت بً دياط ,جحليم :اهطم ضياء العمط  ,ال طبعت الثاهيت ,زاض طيبت لليـط والخىظيع ,الطياض1985 ,م.
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ػعيس املؼطبي  :ابي حؼً على بً مىس ی (ث  1286هـ1901/م)
 - 22الجؼطافيا  ,حلله ووضع ملسمخه وعلم عليه :اػماعيل العطبي ,ميـىضاث مىخب الخجاض للطباعت واليـط والخىظيع ,الطبعت
الاولى1970 ,م.
الـهطػخاوي :محمس بً الىطيم (ث 548هـ1153/م)
 - 23امللل والىحل ,جحليم :ػعيس الؼاهمي ,بیروث.2013 ,
الطبر  :ابي جعفط محمس بً جطيط ( 310هـ923/م)
 - 24جاضير ألامم وامللىن ,ضاجعه :هىاف الجطا  ,الطبعت الثاهيت ,زاض كازض ,بیروث2005 ,م.
ابى الفساء :عمازالسيً أػماعيل بً محمس (ث  732هـ 1312 /م)
 - 25جلىيم البلسان ,زاض الطباعت الؼلطاهيت ,باضيؽ1840 ,م.
اللعويني :ظهطياء بً محمس بً محمىز (ث 682هـ1297/م)
 - 26ازاض البالز وأدباض العباز ,زاض اللازض ,الطبعت الثالثت ,بیروث2011 ,م.
الهمساوي :ابي عبسهللا احمس بً محمس بً اسحاق املعطوف بأبً الفليه (ث 365هـ980/م)
 - 27البلسان ,جحليم :يىػف الهاو  ,عالم الىخب ,الطبعت الاولى ,بیروث ,لبىان 1416 ,هـ1996 /م.
مجهىٌ :مإلف مجهىٌ (ث كطن 3هـ9/م)
 - 28ادباض السولت العباػيت ,جحليم :عبسالع عيع السوض و عبسالجباض املطلبي ,زاض الطليعت للطباعت واليـط ,زاض كازض ,بیروث,
1971م.
املؼعىز  :ابي الحؼً علي بً الخحؼین (ث  346هـ 957 /م)
 - 29مطوج الصهب ومعازن الجىهط ,عني به :محمس هـام الؼؼان وعبساملجيس طعمه حلبي ,زاض املعطفت ,الطبعت الاولى ,بیروث,
لبىان 1426 ,هـ 2005 /م.
امليي :عبسامللً بً حؼین بً عبسامللً الـافعي (ث  1111هـ1726/م)
 - 30ػمط الىجىم العىالي في اهباء ألاوائل وال خىالي ,جحلي :عازٌ احمس عبسالجىاز و علي محمس معىض ,زاض الىخب العلميت,
بیروث( ,ز.ث).
ابً الىسيم :ابي عبسهللا محمس بً ابي يعلىب اسحاق (ث 380هـ990/م)
 - 31الفهطػذ ,ضبطه وؿطحه وعلم عليه وكسم له يىػف علي طىيل ,وضع فهاضػه احمس ؿمؽ السيً ,زاض الىخب العلميت,
بیروث2002 ,م.
يا ك ىث الحمى  :ؿهاب السيً ابي عبسهللا الطوحي البؼساز (ث  626هـ 1206 /م) .
 - 32معجم البلسان ,كسم لها :محمس عبسالطحمً املطعـيلي ,زاض احياء الترار العطبي ,مإػؼت الخاضير العطبي ,بیروث ,لبىان ,ز.ث.
اليعلىبي :احمس بً ابي يعلىب بً جعفط بً وهب بً واضح (ث  284هـ897/م)
 - 33جاضير اليعلىبي ,زاض كازض ,بیروث1960 ,م.
ابى يىػف :اللاض ي يعلىب بً ابطاهيم ألاهلاض (ث 182هـ798/م)
 - 34الخطاج ,جحليم :طه عبسالطؤوف و ػعس حؼً محمس ,الىاؿط املىخبت ألاظهطيت للترار ,اللاهطة1999 ,م.
زووەم /ػەضچاوە الوەهییەوان
فايط :مازة حطان
 - 1زائطة املعاضف ألاػالميت ,طهطان1923 ,م.
حماز  :محمس جاػم
 - 2الجعيطة الفطاجيت واملىكل زضاػت في جاضير الؼياس ي وألازاض  ,زاض الطػالت للطباعت ,بؼساز1977 ,م.
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