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 ملخص البحث

ت واملؼص٦ُت. و٢ض       الضًاهت الؼعاصقدُت أخضي الضًاهاث الاًغاهُت التى ب٣ى صوعَا في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ بجاهب صًاهتي املاهٍى

أٖخبر الضولت، الضًاهت الؼعاصقدُت أَل الظمت مثل صًاهتى اليهىصًت واملؿُدُت. وأقاع الٗضًض مً املهاصع واملغاح٘ الخاٍعسُت الى صوع 

عاصقخحن في َظا الٗهغ مً ٖضة حىاهب. ولٛغى َظا خضصها املىيٕى جدذ الٗىىان )أزاع الضًاهت الؼعاصقدُت في الٗهغ الؼ 

الٗباس ي الاو٫(، ليؿلِ الًىء ٖلى بٌٗ الجىاهب الخاٍعسُت للضًاهت الؼعاصقدُت وم٩ىهاتهم وصوعَم في الاخضار الؿُاؾُت في 

ع. ٟٞي املدىع الاو٫ جُغ٢ىا الى هبظة مسخهغة ًٖ الضًاهت الؼعاصقدُت ختى ال٣غن جل٪ الٗهغ. و٢ؿمىا البدث الى زالزت مداو 

الؿاب٘ املُالصي. أما في املدىع الثاوي أقغها الى أزاع الضًاهت في َظا الٗهغ، وهٓغة الخلٟاء الٗباؾُحن للضًاهت الؼعاصقدُت 

اصقتي في َظا الٗهغ. زم أزخخمىا بدثىا َظا بٗضة هخائج ونل والؼعاصقخحن. وفي املدىع الثالث أقغها الى بُىث الىاع والاصب الؼع

 الُه الباخث. وأجمنى أن ًىا٫ بدثىا َظا عض ى الجمُ٘ ومً هللا الخى٤ُٞ.

 

 مقدمة البحث

ًخمحز الٗهغ الٗباس ي الاو٫ ب٨ثرة الاخضار والخُىعاث الؿُاؾُت والاحخماُٖت وألا٢خهاصًت والٟلؿُٟت وختى الهغإ والجض٫      

ت، ٞأن ملٗخى٣ي الٗضًض مً ألاصًان واملظاَب املىاوئت للضولت الضً ني. وألن الضٖىة الٗباؾُت ْهغث في الكغ١ يض الضولت ألامٍى

ت ٖليهم. ومً َظا املىُل٤ ٢مىا بأٖضاص َظا  ت منها الؼعاصقدُت ؾاهضوا الٗباؾُحن للخسلو مً الٗى٠ وؾُُغة الضولت ألامٍى ألامٍى

الجىاهب للضًاهت الؼعاصقدُت وم٩ىهاتهم وصوعَم في الاخضار الؿُاؾُت في جل٪ الٗهغ. وجُغ٢ىا  البدث ليؿلِ الًىء ٖلى بٌٗ

الى ٖضة مىايُ٘ في زالزت مداوع ٟٞي املدىع الاو٫ جُغ٢ىا الى الضًاهت الؼعاصقدُت مىظ ْهىعَا ختى ال٣غن الؿاب٘ املُالصي. أما في 

لٗهغ الٗباس ي ألاو٫ وهٓغة الخلٟاء الٗباؾُحن للضًاهت الؼعاصقدُت والؼعاصقخحن. املدىع الثاوي أقغها الى الضًاهت الؼعاصقدُت في ا

وفي املدىع الثالث أقغها الى بُىث الىاع الؼعاصقدُت والاصب الؼعاصقتى في َظا الٗهغ. في الخخام ونلىا الى ٖضة الىخائج، زم أقغها 

 دث، ومً هللا الخى٤ُٞ.الى أَم املهاصع واملغاح٘ التي أٖخمضها ٖليها أل٦ما٫ َظا الب

 املحور الاول 

 هبظة مسخهغة ًٖ ػعاصقذ والضًاهت الؼعاصقدُت والٗهغ الٗباس ي الاو٫ 

، مً ٢بُلت )ما٧ا( أخضي ال٣بائل الاٍعت مً أَالي 1: ػعاصقذ والضًاهت الؼعاصقدُت: )ػعاصقذ بً بىعقؿب بً أؾبُمان(1-1

، الظي اجاَم بال٨خاب املٗغوٝ أؾمه 4. ٌؿمى البٌٗ بىبي املجىؽ٣3بُلت، وأمه )صوٚضا( مً هٟـ ال2أطعباًجان في بالص اًغان

١.م(، ول٨ً ألاصح اهه ْهغ هدى مىخه٠ 600-6000. وأزخل٠ املثبخىن في جأٍعش وحىصٍ ٖلى أ٢ىا٫ جترص بحن ؾىت )6(5)أبؿخاٍ

م أن )ػعاصقذ( مىَىه أطعباًجان ١7.م(583ال٣غن الؿاب٘ ٢بل املُالص وماث هدى ؾىت ) ، ل٨ً أو٫ 8و يمً املىا٤َ ال٨غصًت. ٚع

ا مً )بلخ( الى ٞاعؽ ٧لها . وهايل 9هجاخه في مضًىت )بلخ(، ٖلى أزغ صزى٫ املل٪ )٦كخاؾ٠ بً لهغاؾب( في صًىه وؾاٖض ٖلى وكَغ

خ٣اصاث الؿائضة في جل٪ الؼمً وفي بالص اًغان الظي أصي  . الامغ 10ػعاصقذ َُلت خُاجه مً أحل أهدكاع صًىه وجىخُض الضًاهاث وألٖا

الى بغوػ حىاهب ؾلبُت في َظا الضًً ٣ٖب وٞاة )ػعاصقذ(، منها حؿمُتها ب)ٖبضة الىاع( ٦ما ونٟها )ابً الجىػي( بأٖخباع أن 

، ولم ٌكحر الى طل٪ في 12، ل٨ً ألاصح أن )ػعاصقذ( لم ًضٖىا الى ٖباصة الىاع وج٣ضٌؿه11)ػعاصقذ( صعى أنها حاءث مً الؿماء
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، ختى أن مهُلح )ٖبضة الىاع( حاء مخازغا ٖلى الضًاهت 15(14ولهظا ؾمي مٗابضَم ب)بُىث الىاع .٦13خاب )الابؿخاٍ(

ىا ب)ٖبضة الىاع( . وأو٫ مً ٢ام بهضم بُىث الىاع )الاؾ٨ىضع 16الؼعاصقدُت، ٖىضما ٢ام البٌٗ مً مٗخيى٣ُه بخ٣ضؾُه ختى ٖٞغ

 . ١17.م(330الهخاميكُت )بغؾبىلِـ( أي )الانُسغ( ؾىت ) امل٣ضووي( ازىاء خملخه ٖلى بالص ٞاعؽ وأخخال٫ ٖانمت الضولت

ت ال٣ضًمت      وهي اللٛت الغؾُمت في  18أما )الابؿخاٍ( وهي ال٨خاب امل٣ضؽ للؼعاصقدُحن، ٞأنها ٦خب باللٛت املُضًت أي البهلٍى

. جل٪ الضولت التي 19لحا٦مت الؿاؾاهُتالضولت الؿاؾاهُت بجاهب الضًاهت الؼعاصقدُت، ولهما م٩ان مغمى١ في الضولت وٖىض الٗائلت ا

 .20ؾ٣ُذ أمام الٟخىخاث الاؾالمُت في مىخه٠ ال٣غن الاو٫ الهجغي الؿاب٘ املُالصي

: الضًاهت الؼعاصقدُت في ال٣غن )الاو٫ الهجغي/الؿاب٘ املُالصي(: الوٗٝغ ٖلى هدى ص٤ُ٢ مضي عؾىر الضًً الاؾالمي في ٢لىب 1-2

؟ ل٨ً لضًىا مٗلىماث خى٫ حؿمُت الؼعصاقدُحن مىظ الٗهض الغاقضي وختى 21لىا َظا الضًً بهض١الىاؽ، و٦م ٧ان ٖضص الظًً ٢ب

ىا ب)ٖبضة الىاع( . وٖاملىَم املؿلمحن بٗض الٟخذ مٗاملت أَل ال٨خاب، وٖضوا ٦خاباتهم ٦أهه ٦خاب مجز٫. 22َظا الٗهغ بأنهم ٖٞغ

. وأو٫ مً ٢ام 23ت(، ألنهم في طمت املؿلمحن ًدمىنهم و ًضاٞٗىن ٖنهموؾمىا مثل مٗخى٣ي صًاهتي اليهىصًت والىهغاهُت ب)أَل الظم

. و٧ان طل٪ خؿب ٢ىله 24’’ؾىىا بهم مٗامله أَل ال٨خاب‘‘بظل٪ الخلُٟت الغاقضي )ٖمغ بً الخُاب/ع.ى( ٖىضما أمغ ب٣ىاصٍ 

 .25’’ول٣ض بٗثىا في ٧ل أمت عؾىال‘‘حٗالى 

املؿلمحن ٖلى الضولت الؿاؾاهُت، جالش ي الضًاهت الؼعاصقدُت أمام الضًً الاؾالمي مً حاهب أزغ ٧ان مً هخائج الٟخذ الٗغب      

. وباالزو بٗض أن 26ولم جخذ الٟغنت أمام الٟغؽ لُلٗبىا صوعا باعػا ٖلى مؿغح الاخضار في الٗهض الغاقضي وال في الٗهض ألامىي 

ً مً اللٛتى الٟاعؾُت والغوماهُت ٖل حن بخٍٗغب الضواٍو . وَظا أصي الى 27ى ًض الخلُٟت الامىي )ٖبضاملل٪ بحن مغوان(٢امىا ألامٍى

أزاع ؾلبي في هٟىؽ امل٩ىهاث ٚحر الٗغبُت باألزو الؼعاصقدُحن ناخب الضولت الؿاؾاهُت. وب٣ى َظا الازاع الى نهاًاث الٗهض ألامىي 

قدُت في أوازغ الٗهغ ألامىي بخأل٠ُ ٦خاب . وألامغ الظي صٞ٘ )ػعصقذ بهغام بؼصو( عئِـ الُائٟت الؼعاص28وبضاًت الٗهغ الٗباس ي

حن بخٍٗغب الضولت  )ػعصقذ هامه( باللٛت الٟاعؾُت ؾغا، وهي أبُاث قٍٗغت خى٫ الضًاهت الؼعاصقدُت، لغص ما ٢امىا به ألامٍى

 .29ومإؾؿاتها

 املحور الثاني

 الضًاهت الؼعاصقدُت في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ 

في الضولت الٗباؾُت: ب٣ى الضًاهت الؼعاصقدُت بحن الٟغؽ في الٗهغ الٗباس ي الاو٫، وَم : الٟغؽ خامي الضًاهت الؼعصاقدُت 2-1

خامي الضًاهت ختى طل٪ الى٢ذ. وٖىض ْهىع الضٖىة الٗباؾُت، أؾخٗان الٗباؾُىن بالٟغؽ الؼعصاقدُحن ألنهم ماصة ٢ابلت لألهٟجاع 

ت، لل٣ًاء ٖلى الٓلم الظي حٗغيىا له أبان  . و٢ض ؾاهض الٟغؽ الضٖىة30الثىعي وباألزو مً الىاخُت الضًيُت يض الضولت ألامٍى

. ٞأنهم أؾخٛلىا الٟغنت ألخُاء صًنهم، بٗض أن حٗغيىا لهجىم 31الح٨م ألامىي وأٖاصة مجضَم الٛابغ وأخُاء ؾلُانهم الٟاعس ي

ُت و ونىلهم الى الؿلُت . وَظا . مً َىا ٢ام الؼعاصقدُىن بىهغة الضولت الٗباؾ32وجٟغ٢ت نٟىٞهم ٖلى ًض الٟخىخاث الاؾالمُت

. 33مً الُبُعي أن ًىالىا خٓهم في صولت بني الٗباؽ. وٞٗال أٖخمضوا ٖليهم الٗباؾُحن في باصي الامغ، لخضبحر ال٨ثحر مً أمىع الضولت

٨م . وبٗض مغوع ػمً مً الح34وٞسح املجا٫ لهم باملكاع٦ت الى حاهب الٗغب يمً حك٨ُالث الجِل الٗباس ي مً أَل الظمت

ؼصاص هٟىطَم ًىما بٗض ًىم . و٧ان لىٟىطَم الىاؾ٘ أزغ ٦بحر في جىحُه 35الٗباس ي جمخ٘ الٟغؽ بم٩اهت مغمى٢ت في الضولت، ٍو

ؾُاؾتها، ختى ؾُُغوا أزحرا ٖلى الجهاٍػً الاصاعي والٗؿ٨غي في بٛضاص والا٢الُم الخايٗت لىٟىطَا، ٞاخ٨مىا ٢بًتهم ٖلى 

ت ٖلى البلضان ٢ُاصة الجُىف واملىانب الاصاٍعت . وَظا ٌٗني أؾخٗاص الٟغؽ ومنهم الؼعاصقدُحن 36ال٨بري ٧الىػاعة وال٨خابت والىاًل

اصة مجضَم وأْهاع هدلهم ال٣ضًمت في زىب أؾالمي  . 37هٟىطَم في َظا الٗهغ و وحضوا الٟغنت ؾاهدت أٖل

ؾُم البالٍ وفي أخخجابهم ًٖ الىاؽ، وفي أؾلىب مً حاهب ازغ جازغ الٗباؾُىن في بالَهم بخ٣الُض الٟغؽ، وججلى طل٪ في مغا    

ً الٗباؾُحن وفي أؾلىب ٖمل املىْٟحن وجغجِب  امل٣ابالث الغؾُمت والحكم والحاقُت، ٦ما ْهغث البحرو٢غاَُت الٟاعؾُت في صواٍو

 . 38الىْائ٠
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ن، ٦ما ٧ان حضالهم م٘ الىهاعي ومً الىاخُت ال٨ٍٟغت في َظا الٗهغ َىام حضا٫ املٗتزلت م٘ املجىؽ الٟغؽ الؼعاصقدُح      

. وَظا ٌٗني جأزحر الؼعاصقدُت ٖلى الىا٢٘ 39واليهىص. وأن ٦ثحرا مً أنى٫ مظَبهم وي٘ للغص ٖلى املجىؽ الٟغؽ ال ٖلى الىهاعي 

 ال٨ٟغي والاحخماعي للضولت.       

املىا٤َ الكغ٢ُت للضولت ب٨ثرة ألاصًان  : الؼعاصقدُحن في الٗهغ الٗباس ي الاو٫: ٖىضما ونل الٗباؾُىن الى الؿلُت، جمخاػ 2-2

خ٣اصاث الضًيُت منها الضًاهت الؼعاصقخُِت . ٟٞي )زغاؾان، الغي، أنبهان، أطعباًجان، ٦غج أبي صل٠، البرج، 40واملظاَب والٖا

ا مً جل٪ الا  مهاع، َىا٥ واملىي٘ املٗغوٝ بالغط والىعؾىجان، زم ببالص الهحروان، الهمحرة، أٍعىحان مً بالص ماؾبظان(و ٚحَر

 41َىائ٠ مً مٗخى٣ي الضًاهت الؼعاصقدُت
 
. 42. وأن مٗٓم الخجاع في الضولت مً الٟغؽ، أما الٗغب ٞلم ٩ًىهىا ًخاحغون ٦ثحرا

 الٗضًض مً ال٨خاب واملال٥ في زغاؾان مً الؼعاصقدُحن باألزو في مضًىتي )هِؿابىع و الغي(
 
 ٧ان مً بحن 43وَىا٥ أًًا

 
. وأًًا

. وجدلمىا بأخُاء املجضَم وبأ٣ًاٝ 44ؾان َىائ٠ ػعاصقدُت أعاصوا أؾخٛال٫ الٟغنت ألخُاء مجضَم ال٣ضًم امل٣ٟىصاملىالي في زغا

ت املىالي ال٣ىمُت بهُٛت أؾالمُت . وب٣ى الؼعاصقدُحن في زغاؾان 45جىؾ٘ الاؾالم ٖلى خؿاب الؼعاصقدُت. وٖلى أزٍغ ْهغث هٖؼ

. أًًا َىا٥ ٢لٗت حؿمي )اؾخىهاوهض( وهي ٢لٗت ٢ضًمت مً أٖما٫ الغي، الظي 46ختى ال٣غن الغاب٘ الهجغي الٗاقغ املُالصي

ا و ٞخدهها )زالض بً بغم٪(  للمجىؽ ومل٨ه اؾمه )مهمٛان( أي )مـ مٛان 47خانَغ
 
مٛان -أًام الٗباؾُحن، م٣ٗال

ـ صولخه في الكغ١ ؾىت . و٦ما َى الحا٫ في أ٢لُم ما وعاء النهغ، اط ٣ًا٫ أن )ؾامان بً هىح( ٢بل أن ًإؾ48املجىؽ(

 . 49م( بأؾم )الضولت الؿاماهُت(، وٖىضما ٧ان أمحرا ملضًىت )بلخ( ٧ان ٖلى الضًاهت الؼعاصقدُت873ٌ/261)

برؾخان والضًلم( مداٞٓت ٖلى أؾخ٣اللها ختى ال٣غن الغاب٘ الهجغي       لذ املىا٤َ املُلت ٖلى بدغ الخؼع مثل )٦ُالن َو ْو

م50ن أٚلب خ٩امها وأَلها ٖلى الضًً الؼعاصقتيالٗاقغ املُالصي والتي ٧ا . 51، و٧اهىا زُغا ٖلى املٗؿ٨غاث الٗباؾُت في حىاَع

م وب٣ى ألازٍغً ٖلى صًنهم  52وأنهم ب٣ىا ٖلى صًاهتهم ختى مجي )الحؿً بً ٍػض الٗلىي( ٖىضما صٖىَم الى ألاؾالم ٞأحاب أ٦ثَر

 . 53ال٣ضًم الىزىِىت والؼعاصقدُت

. وَىا٥ ٢ٍغت بأؾم )مجىؽ( الخابٗت ملضًىت )٢م( ٧54اهىا أٚلب ؾ٩ان أ٢لُم الجبا٫ مً الىهاعي والؼعاصقدُتمً حاهب أزغ      

. وب٣ىا الٗضًض مً أَل ٦غمان ٖلى الضًاهت 56. وفي أ٢لُم اطعباًجان َىائ٠ الؼعاصقدُت55ؾ٩انها مً املجىؽ الؼعاصقدُحن

. ٦ما َى الحا٫ في أ٢لُم سجؿخان ختى ال٣غن 59(58و بً لُث الهٟاعو ٖمغ  57الؼعاصقدُت ختى أًام )٣ٌٗىب بً لُث الهٟاع

. أما أ٢لُم ٞاعؽ و٧اهىا مٗٓم ؾ٩انها ٖلى مٗخ٣ضاتهم ال٣ضًم منها الؼعاصقدُت ولم ًضزلىا الضًً 60الثالث الهجغي الخاؾ٘ املُالصي

لظمت في أ٢لُم زىػؾخان مً اليهىص . وأ٦ثر أَل ا62. ٞمثال في ٢لٗت )حىص عػ( ٖامت أَلها مً الؼعصاقدُت61الاؾالمي

. وَظا ٌٗني أن مٗٓم أَل امللل في َظا ألا٢لُم ٧اهىا ٖلى الضًاهت الؼعاصقدُت، وجخمؿ٪ بضًنها بٗض الٟخذ 63والؼعاصقدُحن

اث ٞاعؽ ج٣ٍغبأ في ال٣غون الثالزت ألاولى بٗض الٟخذ اث مً واًل اًل ( أن في . وأ٦ض )الجاخ64ٔوأؾخمغث مٗبض الىاع ٢ائمت في ٧ل ٍو

. وَظا ٌٗني أن في ٖانمت 65مضًىت بٛضاص حي حؿمى )الخغاؾاهُت( حؿ٨ً ٞيها الٗضًض مً الضًاهاث واملظاَب ال٨ٍٟغت منها املجىؽ

م أزخالٝ اصًانهم و مظاَبهم منها الؼعاصقدُت. وأ٦ض ٖضة مً املؿدكغ٢ُحن واملإعزحن  الضولت الٗباؾُت حي زام بالخغاؾاهُحن ٚع

ان واملىا٤َ املجاوعة لها ٖلى صًنهم ال٣ضًم ولم ٌٗخى٣ىا الضًً الاؾالمي. وختى أن املىا٤َ قغقي اًغان و٧ل الجهاث أن أ٦ثر بالص اًغ 

ت املالحت ال٨بري في الهًبت الاًغاهُت، ٧اهذ أخضي مالجى الؼعاصقدُحن ختى ال٣غن الحاصي ٖكغ املُالصي  . 66’’الصحغاٍو

حن بمجهىص املىالي منها : هٓغة الخلٟاء الٗباؾُحن للضًاهت ال2-3 ؼعاصقدُت والؼعاصقخحن: ٖىضما جم للٗباؾُحن اؾ٣اٍ خ٨م ألامٍى

. و ًغي )اخمض امحن( أن الخلٟاء 67الٟغؽ وٖلى عأؾهم )ابىمؿلم الخغاؾاوي(، هٓغ الٗباؾُىن للٟغؽ هٓغة احال٫ وا٦باع

ًٖ الٟغؽ. ختى أن الٗغب ه٣لىا ًٖ الٟغؽ  الٗباؾُىن جازغوا ببالٍ ومجالـ الٛىاء للٟغؽ، وزبذ أن َظٍ املجالـ أزظث

. ل٨ً ٖىضما ٖٝغ الٗباؾُىن مً أػصًاص هٟىط الٟغؽ باالزو هٟىط )ابي مؿلم 68نىعة مجالـ الٛىاء وألاحخمإ لؿماٖه

اٝ ، وناعوا ًدغ٧ىن الاخضار في املجخم٘ ملهالحهم، ولم ًب٤ لهم الا أن ٌٗملىا ٖلى اي69ٗالخغاؾاوي( ومً الخٟاٝ الٟغؽ خىله

. وأصعا٦هم مً هُت أله٣الب ٖليهم وأبخٗاصَم ًٖ الؿلُت، ٢70ىجه في ٢لىب أَله واخُاء الضًاهاث ال٣ضًمت منها الضًاهت الؼعاصقدُت

لظا جغاحٗىا ًٖ ٦ثحر مً وٖىصَم و٢امىا باألبخٗاص وال٣ًاء ٖلى مً ٧اهىا ٖغ٢لت في ٍَغ٣هم. وأٖلىىا أنهم ٌؿحروا ٖلى ٦خاب 

م وللخازحر في الغأي الٗاموالؿىت وأجسظوا الضً ت ٦ُانهم ومغ٦َؼ . ومً َىا ٢ام الخلُٟت )أبى حٟٗغ 71ً لخبًرغ خ٨مهم املُل٤ ولخ٣ٍى
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. وَظا أصي الى أؾخٛال٫ الٟغؽ َظا الحضر وأجسظٍ طَعٗت 72م(755ٌ/137املىهىع( ب٣خل )أبي مؿلم الخغاؾاوى( في بٛضاص ؾىت )

بدغ٦ت صًيُت َالبا بضم )أبي مؿلم(، وَى مً مجضصي الضًاهت  ٢74ام )البها ٍٞغضًت(. وطل٪ ٖىضما 73للثىعة ٖلى الضولت الٗباؾُت

. وشج٘ املىابضة 76، وحم٘ خىلها الٗضًض مً الٟغؽ ومً مٗخى٣ي الضًاهت الؼعصاقدُت و الضًاهاث الٟاعؾُت ال٣ضًمت75الؼعاصقدُت

. زم زغج ُٞما بٗض 77اما لضم )ابي مؿلم الخغاؾاوي(الؼعاصقدُت والؼعصاقخحن مؿاهضة َظٍ الحغ٦ت يض الضولت الٗباؾُت أهخ٣

بسغاؾان في هٟـ الؿىت َالبا أًًا بضم )أبي مؿلم(، وزغج مٗه  78شخو ًضعى )ؾيباط( املل٣ب ٖىض الٟغؽ ب)اؾبهُض ٞحروػ(

غي البٌٗ أن )ؾيباط( مً مٗخى٣ي الضًاهت الؼعاصقدُت79الٗضًض مً الؼعاصقدُحن و ؾاهضوَم في خغ٦خه ٨ً َظا مىيٕى ، ل80. ٍو

. ومً حاهب أزغ ؾاهض 81حضا٫. زم زغج )أسحا١ التر٥( وصعى بأهه هبي ػعاصقذ ألن ػعاصقذ حي و ؾُٓهغ لألزباث صًىه

. وؾاهضوا 82م(756ٌ/138الؼعاصقدُحن )حمهىع بً مغاع املىهىع( أخض ٢ىاص )أبي حٟٗغ املىهىع( بٗض أن جمغص ٖلى الخلُٟت ؾىت )

 .    85، ل٨ً حمُ٘ َظٍ الحغ٧اث واملداوالث املىاوئت للضولت باءث بالٟكل84ػ(161/٥776ؾىت ) 83اوي(اًًا خغ٦ت )امل٣ى٘ الخغاؾ

مً حاهب أزغ خاعب الخلُٟت )أبي حٟٗغ املىهىع( الحغ٦ت الغاوهضًت و هٓغ اليهم اٖضاء ؾُاؾُحن لضولخه، ألنهم أجبإ ٖضٍو      

ل ال غون أن حٗىص املجىؾُت ٧الؼعاصقدُت)أبي مؿلم الخغاؾاوي( الظًً ٌٗملىن ٖلى جدٍى . وأزخل٠ 86خالٞت الى مل٪ ٦ؿغوي. ٍو

م أنهم مً البىطًحن وأٖخى٣ىا  ألامغ في ٖهض الخلُٟت )َاعون الغقُض( ٖىضما ٢امىا البرام٨ت في أخخًان الغػاصقدُحن خىلهم، ٚع

مىن هاْغ )ٖلي الغيا( عئِـ الُائٟت الؼعاصقدُت . أما في ٖهض الخلُٟت ٖبضهللا املأ87الاؾالم، ل٨ً مُىلهم م٘ الؼعاصقدُحن ٦ثحر

غهبٜ بً ٞغزؼاص( في عويخه بجاهب حم٘ مً ألاؾا٢ٟت املسحُحن والحازام اليهىصًت و الٗلماء الهابئحن . زم هاٍْغ 88املضٖى )أطٞع

غهبٜ( َى الظي حم٘ ٦خاب )صًى٨غص89الخلُٟت ُٞما بٗض ا ال٨خاب مً ٢ُل ، و٦خب مجلضاث َظ92في حؿ٘ مجلضاث 91(90. و )اطٞع

. وجدذ جأزحر الث٣اٞاث الؿائضة في ٖهضٍ منها الث٣اٞت الٟاعؾُت والؼعاصقدُت، ه٣ل املىا٢كاث 93مىبض ػعاصقتى ًضعى )بهغام(

غهبٜ( ، منهم مىابضة الؼعاصقخُِت ٖلى عأؾهم )اطٞع . 94واملىاْغاث الضًيُت الى بالَه وجىاْغ الٗضًض مً الٗلماء وال٣ٟهاء في ٖهٍغ

توأمغ ب  .  95أخًاع مخ٩لمي و٣ٞهاء الاؾالم ملداوعجه ومىاْغة أجبإ املظاَب الثىٍى

مً حاهب أزغ ٖىضما ٢ام الخلُٟت )ٖبضهللا املأمىن( بٟخذ ٢هبت )اجل( مً بالص الضًلم، ٧ان أَلها مً اليهىص والىهاعي      

غي )الكُش مدمض الخًغي( أ96واملجىؽ وٖبضة الاوزان وصٖاَم الى الاؾالم ن )الًٟل بً ؾهل( ٖلى الضًاهت الؼعاصقدُت ختى . ٍو

م( ٖىضما أناب أَالي 816ٌ/201. وفي ؾىت )97م( ٖىضما أؾلم ٖلى ًض الخلُٟت الٗباس ي )ٖبضهللا املأمىن(806ٌ/190ٖام )

)املٗخهم  . وفي ٖهض الخلُٟت98)زغاؾان وأنبهان والغي( مجاٖت قضًضة، هلذ ضحُتها الاالٝ مً أَاليها مً بُنهم الؼعاصقدُحن

اع بً ٢اعن( ٖلى الضولت، ؾاهضوا الؼعاصقدُحن بجاهب املؼص٦ُحن في خغ٦خه . و واحه الخلُٟت أَالي مى٣ُت 99باهلل( ٖىضما جمغص )ماٍػ

، ل٨ً الخلُٟت أمغ بأٖاصة بىاء املٗبض للؼعاصقدُحن مغة 
 
)ؾٛض( بخازحر مً واليهم جضمحر )بِذ هاع( في املضًىت ل٩ي ًبني م٩اهه مسجضا

 . وَظا ٌٗني أن الخلُٟت لم ٌٗاعى الضًاهت الؼعاصقدُت، ل٨ً ٖاعى مً واحه يض الضولت وؾُاؾخه.100زغي أ

ُاوي أن الخلُٟت ٢ام بالخمُحز بحن املؿلمحن وأَل الظمت     ، 101أما في ٖهض الخلُٟت )املخى٧ل ٖلى هللا( و٦ما ًغي املؿدكغ١ البًر

دخٟل به 102ُه الهضًاء في ُٖض الىىعوػ ل٨ً أخترم الؼعاصقدُحن للخلُٟت وأعؾلىا ال . جل٪ الُٗض التي مً ب٣اًا الضًاهت الؼعاصقدُت ٍو

. ختى أَضي عئِـ 104، وطل٪ بأٖضاص َب٤ زام مً الُٗام ٌؿمى )ؾمني( وَى هٕى مً الحؿاء103ٖىض الاه٣الب الغبُعي

ظا صلُل ٖلى مضي مغوهت الؼعاصقدُحن للخلُٟت املىابضة الؼعاصقدُت )ػعصقذ بً اطع زىع( ػحاحت ُٖغ نٛحرة الى الخلُٟت، وَ

غي البٌٗ أن في ًىم ما اؾخضعي الخلُٟت أخض  م أٖالن الخمُحز الضًني بُنهم و بحن املؿلمحن و٧اٞت أَل الظمت. ٍو الٗباس ي ٚع

بأنالح و جثبُذ  املىابضة مً ٞاعؽ وؾأ٫ مىه ًٖ ٦ُُٟت أزظ الخغاج في ػمً الؿاؾاهُحن ٢ضم املإبض قغخا له ٖىضما أمغ املخى٧ل

 ؾىت )105ػمً الىىعوػ 
 
م( ب٣ُ٘ جل٪ الصجغة امل٣ضؾت ٖىض الؼعاصقدُحن أمام ب٣اًا ٢هغ املل٪ 861ٌ/247. و٢ام الخلُٟت أًًا

)٦كخاؾب بً أؾٟىضًاع( في مضًىت )بلخ( التي ٢ام )ػعاصقذ( بٛغؾه أًام ب٣ائه في املضًىت، ل٩ي ٌؿخٗمل زكبها في ٢هٍغ الظي 

 .   106قُضٍ في ؾامغاء
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 املحور الثالث

 بُىث الىاع الؼعاصقدُت والاصب الؼعاصقتى في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ 

: بُىث الىاع الؼعاصقدُت في َظا الٗهغ: َىا٥ الٗضًض مً املٗابض الؼعاصقدُت في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ وب٣ي مٗٓم َظٍ املٗابض 3-1

اث الؿاخلُت لبدغ الخؼع التي ٧ان أٚلب 108، منها في أ٢لُم اطعباًجان107ختى ال٣غن الثالث الهجغي الخاؾ٘ املُالصي ، والىاًل

-ضًً الؼعاصقتى. أما في مضًىت )٢ؼوًٍ( ٣ٞض ب٣ُذ الٗضًض مً املٗابض. وَىا٥ مٗبض أزغ في مضًىت )قىقترخ٩امها وأَلها ٖلى ال

 .109حؿتر( والظي ػاٍع الحالج

. وبِذ هاع في ٢ٍغت )ٞغصحان( الخابٗت 110أما في املىا٤َ ال٨غصًت الخابٗت للضولت الٗباؾُت ٞهىا٥ بِذ هاع ُٖٓم في ٢هبت خلىان     

اَان ال٣ٍغبت مً مضًىت )َمضان( وَى أخض بُىث الىاع الٗخ٣ُت التي أَخم بها املجىؽ. و٢ض ط٦غ أن َظا البِذ ٧ان ٢ائما لغؾخا١ )ٞغ 

. وط٦غ )الضًىىعي( وحىص بِذ هاع في ٢ٍغت 111م(903-892ٌ/289-279م( أي ختى الخلُٟت )املٗخًض باهلل/895م/282ختى ؾىت )

. وأقاع )خمضهللا املؿخىفي ال٣ؼوٍني( الى وحىص مٗابض 112التي صٞىىا ٞيها الحلي وال٨ىىػ )زىاعحان( ال٣ٍغبت مً مضًىت )الضًىىع(

 .113للؼعاصقدُت بمضًىت )الكتر( قغقي مضًىت )الضًىىع(. ومٗبض أزغ في ٢ٍغت )أزٍغً(

، ومً جل٪ 114لُم ٞاعؽأما في أ٢لُم ٞاعؽ ٞلِـ َىا٥ بلض وال هاخُت وال عؾخا١ الا وبها ٖضص ٦ثحر مً بُىث الىحران بأ٢     

البُىث الىحران بِذ )هاع ٞغا و بِذ هاع بسغة( بمضًىت صاعا بجغص، وبِذ هاع )باٍعً( بغؾخا١ بغ٦ت حىع، وبِذ هاع )بؿُىزكحن( بمضًىت 

م املجىؽ أنها وؾِ الضهُا ولها ُٖض في ٧ل 115هِؿابىع، وَىا٥ بِذ هاع بمضًىت ٧اػعون  . وب٩اعػون ٢بت مً هدى ال٣ٗبت جٖؼ

أمثا٫ )بِذ هاع ب٨الطن( بىؾِ املضًىت قحراػ، و )بِذ هاع ٧اٍعىان و بِذ هاع َغمؼص(  117. وأ٦ثر بُىث هحران بمضًىت قحراػ116لؿىتا

م أن مضًىت قحراػ بىِذ في الاؾالم وبىاَا )مدمض بً ٢اؾم بً أبي ٣ُٖل( ابً ٖم )حجاج بً ًىؾ٠ 118ٖىض مضزل املضًىت ، ٚع

 .121. وفي حبل َغاة َىا٥ بِذ هاع ًضعى )ؾغق٪(120ِذ هاع بباب ؾابىع ٌٗٝغ ب)حىض ٧اوؽ(. وَىا٥ أًًا ب119الث٣ٟي(

: الاصب الؼعاصقتى في الٗهغ الٗباس ي الاو٫: ل٩ل أمت أصبا ًسخل٠ ًٖ أصب ألامم ألازغي. وأصب ٧ل أمت مخىٕى مىه َبُٗت 3-2

ا ا٢لُمها وجأٍعسها وزُاالتها وملى٦ها وؾى٢تها و٣ٖالئها وسخٟائها و  نلحائها ومجغميها ومً هٓامها الؿُاس ي. وأًًا ل٩ل أمت قٗائَغ

م وٖاصاتهم، بِىما  وٖاصاتها الخانت، ٞمثال اليهىص خاٞٓىا ٖلى ج٣الُضَم وخغمىا الؼواج أال منهم، أما الىهاعي جمؿ٩ىا بكٗائَغ

ى٢ضون هحرانهم . و٢ام بأخُاء الُٗض الىىعوػ مً ٢بل 123. وأَخمىا بالٟلؿٟت ٦ثحر الاَخمام122الؼعاصقدُحن ٣ًُمىن َُا٧لهم ٍو

ُاص الغؾمُت ٖىضَم. ٞٗلى ؾبُل املثا٫ ٢امىا الخلٟاء الٗباؾُىن بأخُاء  املىابضة ومٗخى٣ي الضًاهت الؼعاصقدُت، بأٖخباع اخض الٖا

ض أخُاء عؾىمه ُٖض الىىعوػ و ٧اهىا ًخٓاَغون باالصاب والغؾىم الاًغاهُت وأؾخٗاص خٟل الىىعوػ عوه٣ت وٖٓمت الؿاب٣خحن اُٖ

 . 124وأوكض الٗضًض مً الكٗغاء الٗغب ٢هائض ُٞه و ب٣ُت الاخخٟاالث

َظا مً حاهب ومً حاهب أزغ جغ٦ذ الث٣اٞت الٟاعؾُت أزغا في اللٛت الٍٗغُت والاصب الٗغبي بك٩ل زام ٣ٞض حؿغبذ الٟاّ       

. وب٣ي الخِ البهلىي 125ضؾت والجٛغاُٞا والاصب والخاٍعشالٟاعؾُت ٦ثحرة الى َظٍ اللٛت ٦ما ٖغبذ ٦خب ٞاعؾُت في الخىجُم والهى

واللٛت الٟاعؾُت الضٍعت الخغاؾاهُت، ٌٗنى اللٛت الٟاعؾُت الخالهت ٢بل الٟخذ الاؾالمي ختى ال٣غن الغاب٘ الهجغي الٗاقغ املُالصي 

ً  بالكٗغ . وأ126مخضاولت بحن قٗىب و م٩ىهاث املى٣ُت، ختى أنبدذ ُٞما بٗض لٛت البالٍ الؿاماهُت َ
َخم الؼعاصقدُىن أًًا

ت والىدذ  .      127والىثر الاصبي والٟىىن املىؾ٣ُُت والؼزٞغ

خٗلم اللٛت الٗغبُت، ُٞيكأ مٍؼج ال٣ٗلحن، جخىلض مىه ألا٩ٞاع حُضة و مٗاوي        ٞالٟاعس ي ًدمل ٣ٖال ٞاعؾُا زم ٌٗخى٤ الاؾالم، ٍو

ٗباس ي ألاو٫ أهدكاعا ُٖٓما و ؾاٖض ٖلى طل٪ أمغان. ألاو٫ أهدكاع مىهب . أهدكغث الث٣اٞت الٟاعؾُت في الٗهغ ال128حضًضة

، ال٣ٍغبت مً 129الىػاعة و أؾىاصٍ ٚالبا الى الٟغؽ و الثاوي أهخ٣ا٫ ٖانمت الخالٞت مً صمك٤ الى بٛضاص. أي مً الكام الى الٗغا١

ت ٖلىم الٟغؽ و بالص ٞاعؽ. ووكأ مً طل٪ أزخالٍ الٗىهغ الٗغبي و الٟاعس ي، أججهذ مُى٫ الخل ٟاء الٗباؾُحن الى مٗٞغ

غي )أخمض أمحن( بأن في أوائل 131. ومً َىا ٚلب الُاب٘ الٟاعس ي ٖلى الاصب و ٖلى الحُاة الاحخماُٖت بك٩ل ٖام130الُىهان . ٍو

، وهي عؾائل 132ٗغبُتال٣غن الثاوي للهجغة وأوائل ال٣غن الثامً للمُالص ٢ام )ٖبضهللا بً امل٣ٟ٘( بترحمت )هامت جيؿغ( الى اللٛت ال

ل٨باع الغحا٫ الؼعاصقتى في ٖهض )اعصقحر بً باب٪ الؿاؾاوي(. و٦خاب )زضاًىامه( وَى ٦خاب جاٍعش الٟغؽ و )اًحن هامه( وَى جاٍعش 

. وجغحم في َظا الٗهغ أًًا ٦خب صًيُت ٖضًضة، منها ٦خاب ػعاصقذ امل٣ضؽ )أٞؿخا( و ما ٖلُه مً 133صًاهاتهم و أٖخ٣اصاتهم
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. ل٣ض ٧ان الكٗغاء و ألاصباء 134وَىا٥ ٦ثحر مً الٟغؽ أهخجىا في ألاصب الٗغبي هخاحا ٧الًٟل بً ؾهل و ؾهل بً َاعون قغوح.

طو أنى٫ ٞاعؾُت وكأوا وكأة ٞاعؾُت و جأصبىا باألصب الٟاعس ي، زم ناٚىا أصبهم في ٢لب الٗغبي ٞاخ٨مىا الخ٣لُض، ٞالٟاْهم 

مى٘ أن البٌٗ املٗاوي الٟاعؾُت و الخُا٫ الٟاعس ي و الغوح الٟاعس ي ٧ان ٖغبُت و جغا٦بيهم ٖغبُت و أوػانهم ٖ غبُت، ل٨ً َظا اًل

م . وَىا٥ الٗضًض مً ال٨خاباث الؼعاصقدُت في ال٣غن الثالث الهجغي الخاؾ٘ املُالصي مثل 135ًدؿغب الى هٟىؾهم زم الى قَٗغ

جاع( خى٫ )البُان ًٍؼل الك٪( باللٛت ال ا)عؾالت ق٨ىض ٦ما هُ٪ ٍو ت في مضح الضًً الؼعاصقتي وٚحَر  . 136بهلٍى

 الىخائج

 مً زال٫ صعاؾدىا خى٫ جىاحض الؼعاصقدُحن في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ و صوعَم في الاخضار، ونلىا الى ٖضة هخائج، وهي:    

م(، في 642ٌ/21.ب٣ي جىاحض الؼعاصقدُحن بٗض أيمدال٫ صوعَم أزغ ؾ٣ىٍ الامبراَىعٍت الؿاؾاهُت في مٗغ٦ت نهاوهض ؾىت )1

ت والٗباؾُت(.  الٗضًض مً املىا٤َ والا٢الُم الخابٗت لضولت الخالٞت )الغاقضًت وألامٍى

ت ؾىت )2 م(. و٧ان 750ٌ/٧.132ان للؼعاصقدُحن صوع في مؿاهضة الٗباؾُحن و ونىلهم الى الؿلُت الؿُاؾُت وأؾ٣اٍ الضولت ألامٍى

ح  ن ؾىىاث خ٨مهم.طل٪ هدُجت الؿُاؾُت الخاَئت التي ؾل٩ىَا ألامٍى

حن، ملداعبت ٧ل ألا٢لُاث وألاصًان املسانمت 3 .وٖىض أٖخالء الٗباؾُحن الى الح٨م ؾل٪ الخلٟاء الاوائل هٟـ ؾلى٥ الخلٟاء ألامٍى

لهم، باألزو الؼعاصقدُحن و طل٪ أزغ ٢خل )أبي مؿلم الخغاؾاوي( ٖلى ًض الخلُٟت )أبي حٟٗغ املىهىع(. أط عاي مٗخى٣ي ألاصًان 

م في صولت بني الٗباؽ.الاًغا  هُت ال٣ضًمت منها الؼعاصقدُت، )أبي مؿلم الخغاؾاوي( ْهَغ

.في ٖهض الخلٟاء )َاوعن الغقُض واملأمىن واملخى٧ل ٖلى هللا( ٧ان للؼعاصقدُحن جىاحض في الضولت أزغ ٞسح املجا٫ لهم في الخٗبحر ًٖ 4

)ٖبضهللا املأمىن( بمىاْغة مىابضة الؼعاصقدُحن و ٞسح املجا٫  أعائهم والٗمل ٖلى قغح وجىيُذ ًٖ صًاهتهم، ختى ٢ام الخلُٟت

 ل٨خابت ههىنهم الضًيُت و أزظ )املخى٧ل ٖلى هللا( الهضاًاء مً الؼعاصقدُحن.

ا ألاو٫ وختى في ٖهغ مخأزغ أزغ حؿامذ بٌٗ الخلٟاء الاوائل مثل )َاعون الغقُض 5 .ب٣ي الؼعصاقدُت في الضولت الٗباؾُت في ٖهَغ

 املأمىن( هدُجت ؾُاؾاتهم م٘ الؼعاصقدُحن، ومغوهت ٦باع املىابضة الؼعاصقدُت م٘ بٌٗ الخلٟاء و ؾُاؾاتهم مثل )اطع و ٖبضهللا

 ٞغهبٜ( في ٖهغ الخلُٟت )ٖبضهللا املأمىن( و)ػعصقذ بً اطع زىع( في ٖهض الخلُٟت )املخى٧ل ٖلى هللا( .

 

 لهوامش واملصادر:ا

ل٤ ٖلُه: 95م، م1981بحروث، -ُبٗت الاولى، صاع و م٨خبت َال٫. املؿٗىصي: الخىبُه والاقغاٝ، ال   ، الكهغؾخاوي: امللل والىدل، صححت ٖو

 .2/264م، 2007بحروث،  –الاؾخاط اخمض ٞهمي مدمض، الُبٗت الؿابٗت، صاع ال٨خب الٗلمُت

صواعص بغوان: جاٍعش الاصب اًغان مىظ أ٢ضم ، ا381م، م1979. ٢ضامت بً حٟٗغ: الخغاج ونىاٖت ال٨خابت، الُبٗت الاولى، بٛضاص، الٗغا١، 2

ذ،  ذ، ال٩ٍى ، الخٟاث ٖبضي 75م، م1984الٗهىع ختى ٖهغ الٟغصوس ي، جغحمت: أخمض ٦ما٫ الضًً خلمي، الُبٗت الاولى، حامٗت ال٩ٍى

 .43ٌ.ف، م1379 یغان،تهغان، ا- یكهباؾخان، چاپ او٫، اهدكاعاث باٙ اهض یغانا یشاػ جاع  یى: بغعس ى ٞغاػاَا ػاصٍ

ش املٗخ٣ضاث والا٩ٞاع الضًيُت، جغحمت: ٖبضالهاصي ٖباؽ، الُبٗت الاولى، صاع صمك٤ 3 ٍ: جاٍع ، ص. 1/377م، 1987-1986صمك٤،  –. مغؾُا الُاص

، بىػٝ 105ٌ.ف، م1369تهغان،  -چاپ َكخم، چاپ ا٢با٫ ، یهماص جا اه٣غاچ ٢احاع   ؾلؿله یـاػ جاؾ -یغان٧امل ا یش: جاع ی ٖبضهللا عاػ 

  چاپساهه –زا٢ب ٞغ، چاپ ؾىم، اهدكاعاث ٣ٞىىؽ ى: مغجض  جغحمه یالص،پـ اػ م 450جا  یالصاػ م یلب 550اػ  –باؾخان یغان: اٞغیؿهى و 

الظي خحر الٗالم وخ٣ُ٣ت -ػعاصقذ-، مجضي ٧امل: عخلت في الكغ١ ال٣ضًم الؿاخغ ٢بل ْهىع ألاصًان130ٌ.ف، م1378تهغان،  -قمكاص

 .13م، م2011صمك٤، -الاولى، صاع ال٨خاب الٗغبي الضًاهت الؼعاصقدُت، الُبٗت

ت، املؼص٦ُت(،4 ت الاصًان واملظاَب الاًغاهُت أمثا٫ )املُترائُت، الؼعاصقدُت، املاهٍى م حٗني مجمٖى م أن )املجىؽ (في ال٣غان ال٨ٍغ خىله ًىٓغ  . ٚع

(، الؿىت 1(، الٗضص )B) 1، مجلت حامٗت ػازى، املجلض: ))ص. ٞغؾذ مغعي أؾماُٖل: البها ٍٞغضًت بحن انالح الؼعاصقدُت و مٗاعيت الاؾالم

( ٧لمت ًىهاهُت أصزل الى اللٛت الٟاعؾُت ومً زم الٗغبُت، وهي حٗني Magicien-Magic( ((، ل٨ً مهُلح )مجىؽ/313-307م(، نو2013)

ٕ. وحاءث َظٍ الدؿمُت ٖىضما ٢امىا عحا٫ الضًً بأصزا٫ السحغ  والصحىطة والخضٖ ٣ىؾهم الضًيُت. للمٍؼض الؿاخغ واملساص ت في ٣ٖائضَم َو

ش اًغان ال٣ضًم، الُبٗت ألاولى، بٛضاص، الٗغا١، غخىله ًىٓ : یاوى، ٖباؽ ٢ض1/181م، 1980: )َه با٢غ و ص.ٞىػي عقُض و عيا حىاص َاقم: جاٍع
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  : صاوكىامهیضعی اوق حر هاهگ، ص. ح138ٌ.ف، م1374تهغان، -یـچاپ أو٫، أهدكاعاث اه یغان،ومژاَب صع ا یاناص یش: جاع یاوىٖباؽ ٢ض

 (. 428ٌ.ف، م1371تهغان، -ي ؾٗضي ػعصقذ، چاپ أو٫، چاپساهه یحنأ یخیجىي  هامه  واٍژ یؿىا،مؼص

اة )ػعاصقذ(، امل٩ىهت م5 ً . )الابؿخاٍ( ٦خاب الضًاهت الؼعاصقدُت امل٣ضؾت، مً ألاعجح أنها ٦خب في ال٣غن الؿاصؽ ٢بل املُالص. اي بٗض ٞو

 و )
 
كٍغً حؼءا ً 83ال٠( ٧لمت، ل٨ً لم ًب٣ى منها الا )٢343ؿمحن و أخضي ٖو نها في الٗهغ الؿاؾاوى بأمغ م ال٠ ٧لمت التي جم حمٗها و جضٍو

ً: اًغان في ٖهض الؿاؾاهُحن، جغحمت: ًديى الخكاب،  عصقحر )ا ـ الضولت الؿاؾاهُت. للمٍؼض خىلها، جىٓغ: )اعزغ ٦َغؿخيؿ بً باب٪( مإؾ

اب ٖؼام ،الُبٗت ألاولى، مُبٗت لجىت الخال٠ُ والترحمت واليكغ ، ٚالمغيا اههاٝ پىع: 131-130م، نو1957ال٣اَغة،  -مغاحٗت: ٖبضالَى

ٌ.ف، 1352چاپ أو٫، تهغان،  یان،ؾاؾاه یانجا پا یشاػ صوعان ما٢بل جاع  یغانا یاثو َب٣اث احخماٖ یانعوؾخائ اصيػهضگى ا٢خه یشجاع 

ىگ، چاپ أو٫، چاپساهه جغحمه یغاوى،ا ینهاي، گئى گغن: ص360م ىگ اعقاص اؾالمى  : ص.مىىچهغ َٞغ تهغان، - یضٍاهدكاعاث اگاَان ا-وػاعث َٞغ

، هىعي اؾماُٖل: الضًاهت الؼعاصقدُت مؼصٌؿىا، الُبٗت الغابٗت، صاع ٖالالضًً لليكغ 36-35، نو كىامه: صاویضعی ، اوق340ٌ.ف، م1377

 (.21م، م2002صمك٤، -والخىػَ٘ والترحمت

ت للُباٖت 6 بضاملجُض َٗمت خلبي، الُبٗت الاولى، صاع املٗٞغ غ، ٖني به: ص.مدمض َكام الىٗؿان ٖو . املؿٗىصي: مغوج الظَب ومٗاصن الجَى

تهغان، -، البحرووي: ألازاع البا٢ُت، جغحمت: ا٦بر صاها ؾغقذ، چاپ پىجم، اهدكاعاث امحر ٦بحر210-1/209م، 2005بحروث،-اليكغ والخىػَ٘و 

 22م، م1981(، أؾىص ٖبضالغػا١ مدمض: املضزل الى صعاؾت الاصًان، الُبٗت الاولى، بحروث، 301-299ٌ.ف، نو)1386

ٍ: جاٍعش، 174. ًىٓغ: ))البحرووي: م.ن، م7 غ: ن.م، م105،  عاػي: جاٍعش، م1/377، الُاص ؿهٞى واعي،  ٧ىعصٍ یاوى، جىمابىا: ژ 130، َو

، الض٦خىع َاقم ًديى املالح وأزغون: 192ػ، 1980٫ ێماوى،ؾل-ي ػاه٩ىي ؾلُماوى چاپساهه م، ٦ه یه یچاپ یم،٦غ  خمه یضؾٗ : خمهڕگێڕاوى وٍ

ش، الُبٗت الاولى،  ٞلؿٟتصعاؾاث في  ت صاع ال٨خب للُباٖت واليكغالخاٍع ، ا. ؽ. مُٛىلُٟؿ٩ي: اؾغاع الالهت 90م، م1988املىنل،  –مضًٍغ

قذ  عصٍ ، َاقم عض ى: ٍػ73م، م2005صمك٤،  –والضًاهاث، جغحمت: ص.خؿان مُسائُل اسح٤، الُبٗت الاولى، صاع ٖالء الضًً

  له ٥ یه : پىزخهع یهىه(، ع.ؽ. ػ 10-5ػ، لل)2000 ێماوى،ؾل –یك٪ج ي م، چاپساهه صووٍ یچاپ یى، ۆمه: م. گێڕاوىعگ وٍ ٧اوى، ۆژگاعیهوئام

ه ێر٧اعي ٞ یانقتى  عصٍ ٍػ ڕي  حروباوٍب -20ػ، لل)2000 ێر،ول َه – وٍ بى بالو٦غصهه یضیام م، ٦ه یه یچاپ ی٠،ع  قه  مه : ئاػاص خهێڕاوىعگ ٧ان، وٍ مٚى

 ((.192(، جىمابىا: ؽ. پ، 22٫

ً الحُاة الضًيُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت، الُبٗت الاولى، -م(630-224صؾخان في ٖهض الؿاؾاهُحن ). ٧لثىمت حمُل ٖبضالىاخض: ٦غ 8 صعاؾت ٖ

 .39م، م2007أعبُل، -مُبٗت وػاعة التربُت

هام مدمض الحاج ٖلي، الُبٗت ألاولى9 ٘: ))الضًىىعي: ألازباع الُىا٫، ٢ضم له و وز٤ ههىنه و وي٘ خىاقُه: صٖ. ، . للمٍؼض خىله عاح

(، اخمض أمحن: 361، 148، البحرووي: ألازاع البا٢ُت، نو)66-65م، نو2001بحروث، -ميكىعاث مدمض ٖلي بًُىن، صاع ال٨خب الٗلمُت

، حٟغي 101، ٢ضًاوى: اصًان، م105، ٌ عاػي: جاٍعش، م99م، م1979بحروث، -ٞجغ الاؾالم، الُبٗت الحاصًت ٖكغ، صاع ال٨خاب الٗغبي

بضالٟٛاعي م٩اوي، الُبٗت الثاهُت، م٨خبت مضبىلي باعهضع: املٗخ٣ضاث الض ًيُت لضي الكٗىب، جغحمت: ص.أمام ٖبضالٟخاح أمام، مغاحٗت: صٖ.

بؼعگ، چاپ قكم، أهدكاعاث قغ١،  ینهايص یشصع جاع  یاناص  ، ص. مدمض حىاص مك٩ىع: زالنه131م، م1996ال٣اَغة، -لليكغ والخىػَ٘

ً الازخهانُحن  ، و٫ 95ٌ.ف، م1377تهغان، -هاصع  چاپساهه واًغ٫ صًىعاهذ: ٢هت الحًاعة، جغحمت: مدمض بضعان، مغاحٗت: لجىت م

ٝ: ص.ؾُٗض اللحام، الُبٗت الاولى، صاع هىبلـ لليكغ والخىػَ٘  ((. 2/244م، 2008بحروث، -باقغا

:  َا، جغحمه یایی: اع یلضگىعصون چا یغ ، و 199باؾخان، چاپ او٫، تهغان، ص.چ، م یغاهیانَاي ا یً. ٖبضالُٗٓم عيائي: أنل ووؿب وص10

 . 17ٌ.ف، م1387تهغان، - یگاههأوكخاعاث   چاپ صوم، مإؾؿه ی،ٞغامغػ یمدمض ج٣

 .42بحروث، بال، م-. : جبلِـ أبلِـ، الُبٗت الخامؿت، مإؾؿت ال٨خب الث٣اُٞت11

، الىضوي: ٦ىضو٧اوي، 328م، م1997بحروث، -ٗلمُت. ابً البلخي: البضء و الخاٍعش، وي٘ خىاقُه: زلُل ٖمغان املىهىع، صاع ال٨خب ال12

 .89م

ٍ: ٦خاب امل٣ضؽ الضًاهت الؼعاصقدُت(.13  . ًىٓغ خىلها: )الاٌؿخا

غة . )بُىث الىاع( او )احك٨ضٍ( ٖىض الؼعاصقدُحن م٩ان للهالة وال٣ُىؽ واملغاؾُم الضًيُت للؼعاصقدُحن والضًاهت الؼعاصقدُت، ْهغث ألو٫ م14

ً بىعاؾب( له. ًخ٩ىن بُىث الىاع مً )اعب٘ أو زماهُت أو أزيخا  مً ٢بل )ػعاصقذ بً بىعقؿب( في مى٣ُت )بلخ( ٖىض مؿاهضة املل٪ )٦كخاؾب ب

ت التي جىي٘ ٞيها )النهاع( في ٖكغة ت )زماوي( ػواًا والٛٞغ جب أن ٩ًىن ل٩ل ٚٞغ ( ٚٝغ خؿب امل٩ان امل٣غع للبُىث وحجم البُىث الىاع. ٍو

ِ جل٪ الٛٝغ ل٣ضؾِخه، ـ. للمٍؼض ًىٓغ: ))أوقُضعي: صاوكىامه، م وؾ ىي٘ ٖليها هىع الكم جب ان اًل  یشجاع  ی: مباویپمان، ٦الوؽ ق62ٍو

 ( ((.136-134ٌ.ف ، نو )1384تهغان، -چاپ او٫، وكغ پژوَل ٞغػان ی،حهاهضاع  ی٩اوؽ: ٦ غحمهج یان،ؾاؾاه
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 -صاع وكغ اخؿان-. الىضوي: ٦ىضو٧اوي صع اويإ حهان واهدُاٍ مؿلماهان، جغحمت: ٖبضالح٨ُم ٖثماوي، يار او٫، يازساهت مهاعث15

، ص. ٚالم خؿحن نض٣ًي: الحغ٧اث الضًيُت املٗاعيت لالؾالم في اًغان، جغحمت: ماػن أبغاَُم الىُٗمي، الُبٗت 89ٌ.ف، م1384تهغان، 

 .76م، م2010صمك٤، -لُباٖت واليكغالاولى، صاع الؼمان ل

ٟاث، جد٤ُ٣: أخمض مُلىب، صاع الكإون الث٣اُٞت16 ، مدمض ٖلي التهاهىي: ٦كاٝ أنالخاث الٟىىن و 14بٛضاص، بال، م-. الجغحاوي: الخٍٗغ

 .89،  الىضوي: ٦ىضو٧اوي، م1/176م، 2000بحروث، -الٗلىم، الُبٗت الاولى، م٨خبت لبىان

-، ٞاعؽ ٖثمان: ػعاصقذ والضًاهت الؼعاصقدُت، مغاحٗت وجض٤ُ٢: حمُل ابغاَُم، الُبٗت الاولى، صاع املدبت لليكغ310. :الازاع البا٢ُت، م17

 .15م، م2003صمك٤، 

ؿُتى ٧ىعصؾخان یم، چاپ صووٍ ی٧ىعص و ٧ىعصؾخان، چاپ یخیجاع  ٧ی یه ٧ى: زىالنه ٍػ حنم ص ئه مه . مده18 ، 216ػ، 2000٫ؾلُماوى، -ئٞى

، چاپ یم٦غ   : خمه وٍ ییهٞاعؾ  عگحراوى له ٧ىعص، وٍ ٧ى له چه ڕو  گ ڕپاقا: محژووي  یهىع یدؿانئ - عصٍ عوٍ په یح ػاٍع وٍ ی چاپساهه م، ٦ه یه یٖاٝع

 .26ػ، 2000٫ولحر،  َه

ً: اًغان، م1/230. املؿٗىصي: مغوج الظَب، 19 ش اًغان56، ٦َغؿخيؿ باؽ ا٢با٫ اقدُاوي: جاٍع ً زحرهُا ٖو جا اه٣غاى اػ اٚاػ -، خؿ

ت، يار صوم، اهدكاعاث مُالص ، أخمض أمحن: ٞجغ الاؾالم، 181-180ٌ.ف،نو1385تهغان، -ؾاؾاهُان اػ نضع اؾالم جا اه٣غاى ٢احاٍع

 .113م

٣ُُت179-178. الضًىىعي: ألازباع الُىا٫، نو20 ش، جد٤ُ٣: زحري ؾُٗض، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الخٞى ٣اَغة، ال-، ابً الازحر: ال٩امل في الخاٍع

 (.330-2/328بال، )

 .69.  نض٣ًي: الحغ٧اث الضًيُت، م21

 .76، نض٣ًي: الحغ٧اث، م89. الىضوي: ٦ىضو٧اوي، م22

ً الٗابضًً الحائغي املاػهضعاوي، الُبٗت الثالثت، صاع املؿحرة23 ً ٖلي ابً ٍػ م، 1988بحروث، -. ابً الىضًم: الٟهغؾذ، جد٤ُ٣: عيا ججضص ب

ً ا385م ت الا٢الُم، الُبٗت الثاهُت، مُبٗت بٍغل، امل٣ضس ي: أخؿ ، البٛضاصي: الٟغ١ بحن الٟغ١، 41م، م1904لُضن، -لخ٣اؾُم في مٗٞغ

٣ُُتد٤ُ٣صعاؾت وج ، مدمض ٦غص ٖلى: الاؾالم و الحًاعة الاؾالمُت، 290ال٣اَغة، بال، م-: مجضي ٞخخي الؿُض، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الخٞى

  اؾالم، چاپ صَم، چاپساهه  ٧ىب: ٧اعهامه یًػع  حن، ٖبضالحؿ86، أخمض أمحن: ٞجغ الاؾالم، م39-1/38 م،1934الُبٗت الاولى، ال٣اَغة، 

ـ صاوص صاوص: الؼهض٢ت والؼهاص٢ت في الاصب الٗغبي مً الجاَلُت و ختى ال٣غن الثالث الهجغي، الُبٗت 47ٌ.ف، م1384تهغان، -ؾپهغ ، ص. حغحِ

 .119م، م2004بحروث،  –واليكغ و الخىػَ٘ الاولى، مجض املإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث

ش الكٗىب الاؾالمُت، جغحمت: هبُه ٞاعؽ و مىحر البٗلب٩ي، 101، اخمض أمحن: ن.م، م290. البٛضاصي: الٟغ١، م24 ، ٧اع٫ بغو٧لمان: جاٍع

حن  .79م، م1981بحروث، -الُبٗت الاولى، صاع الٗلم للماًل

 (.36.  ؾىعة )الىدل(، الاًت )25

ال٣اَغة، -ؾدُىاعص و ق٨ُب اعؾالن: خايغ الٗالم الاؾالمي، جغحمت: عجاج هىیهٌ، الُبٗت الاولى، م٨خبت ِٖس ى الباب الحلبي. لىزغوب 26

ىى: الؼهض٢ت والؼهاص٢ت، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ1/156بال،  : ٧ىعص یانص خمه ص ئه مه (، مده103-101ٖمان، بال، نو)-، ٖا٠َ ق٨غي أبٖى

-. البالطعي: البلضان، جد٤ُ٣: هجُب املاحضي، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الٗهٍغت39.27ٌ.ف، 1391٫،  ؾىه م، ٦ه یه یچاپ قتى، عصٍ ٍػ ینىو ئا

بضالحؿ ، یضٍگؼ  یش: جاع ینى٢ؼو ی، مؿخىف287م، م2008نُضا، بحروث،  -حر٦ب حر اهدكاعاث ام  ۆؾؿهچاپ چهاعم، م ی،هىائ حنباَخمام: صٖ.

ش الخلٟاء، الُبٗت الاولى، صاع ابً خؼم للُباٖت واليكغ والخىػ277َ٘.ف، م1381ٌؾپهغ، تهغان،   چاپساهه ي: جاٍع م، 2003بحروث، -، الؿَُى

حن175م الم، الُبٗت الؿابٗت، صاع الٗلم للماًل  . 4/165م، 1986بحروث،  –، زحرالضًً الؼع٦لي: الٖا

ً اهىقه جغحمه یان،ىع اؾالم جا امضن ؾلجى٢اػ ْه یغانا یشهلؿىن ٞغاي: جاع  یچالض، ع 5/43. ابً الازحر: ال٩امل، 28 ، چاپ او٫،  : خؿ

 .25، نض٣ًي: الحغ٧اث، م516ٌ.ف، م1379تهغان، -حر٦بحرأهدكاعاث أم

ً جغ 29  . 26باؾخان، چاپ او٫، تهغان، ص.چ، م یغانم٨خىب ا- یىهگىج یً. َاقم عض ي: اوؾخا ٦ه

حن الى الٗباؾحن، الُبٗت الاولى، صاع ٞاعابي30 ، 109-108م، نو1988بحروث، -. اخمض ٖلبي: الٗهض الؿغي للضٖىة الٗباؾُت أو مً الامٍى

 .113ٌ.ف، م1371مؼصٌؿىا و خ٩ىمذ، يار او٫، تهغان، -حال٫ اقدُاوي:: ػعحكذ

، مدمض ؾهُل ٣َىف: 307م، م1995، الُبٗت الخامؿت، بحروث، . ٖلي ٖبضالغخمً ٖمغو: أزغ الٟغؽ الؿُاس ي في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ 31

ش الضولت الٗباؾُت، الُبٗت الثالثت، صاع الىٟائـ للُباٖت واليكغ  .49م، م2001بحروث، -جاٍع

 .90م، م1970. ص. ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي: َبُٗت الضٖىة الٗباؾُت، الُبٗت الاولى، بحروث، 32
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ش الضولت الٗباؾُت، الُبٗت الاولى، صاع ملتزم للُباٖت واليكغ. ٖهام ٖبضالغؤٝو ال٣ٟي: صعاؾاث في ا33  .45م، م2002ال٣اَغة، -لخاٍع

ٍ بٛضاص، الُٗبت الاولى، صاع املخىبي34 أعبض، -. هؼاع مدمض ٢اصع الخمُمي: الجِل وجازحراجه في ؾُاؾت الضولت الاؾالمُت مىظ جأؾِؿها وختى ؾ٣ى

 .156م، م2005

٣ُت. اخمض أمحن: يخى ألاؾالم35 ل٤ ٖلُه: أخمض الؿُض ؾُض أخمض ٖلي، الُبٗت الاولى، صاع امل٨خبت الخٞى ، 1/21ال٣اَغة، بال، )-، ٢ضم له ٖو

62-63.) 

غاوي: هٓام الىػاعة في الضولت الٗباؾُت، الُبٗت الثالثت، مإؾؿت الغؾالت36 ، الخمُمي: ن.م، 14م، م1986بحروث، -. مدمض بً مؿٟغ الَؼ

 .156م

 .36، م. ال٣ٟي: صعاؾاث37

ً: جاٍعش الاؾالم الؿُاس ي، الُبٗت الخامؿت ٖكغ، صاع الجُل38 ً ابغاَُم خؿ ت-. ص.خؿ م، 2001ال٣اَغة، -بحروث، م٨خبت النهًت املهٍغ

 .25، ال٣ٟي: صعاؾاث، م2/357

 .353-1/352. اخمض أمحن: يخى ألاؾالم، 39

ت للُباٖت والكجر والخىػَ٘. الكُش مدمض الخًغي: الضولت الٗباؾُت، الُبٗت الؿابٗت، صاع امل40  .171م، م2005بحروث، -ٗٞغ

ً الخ٣اؾُم، م3/279. املؿٗىصي: مغوج الظَب، 41 ، مإل٠ مجهى٫: خضوص الٗلم بحن املكغ١ و املٛغب، جد٤ُ٣: 333، امل٣ضس ي: أخؿ

 حر چاپ أو٫، مإؾؿه أهدكاعاث ام ن،یغامغصم ا یش٧ىب: جاع  یً، ػع 75م، م1999ال٣اَغة، -ًىؾ٠ الهاصي، الُبٗت الاولى، صاع الث٣اُٞت لليكغ

 .66-2/65ٌ.ف، 1374ؾپهغ، تهغان،   چاپساهه-حر٦ب

ت الٗباؾُت، الُبٗت الاولى، صاع ال٨ٟغ42  .18م، م2005صمك٤، -. ص. ًىؾ٠ الٗل: جاٍعش ٖهغ الخاٞل

، ٞغاي: 1/144م، 1990بحروث، -الٗلمُت(، ًا٢ىث الحمىي: معجم البلضان، الُبٗت الاولى، صاع ال٨خب 115، 5/43. ابً الازحر: ال٩امل، )43

 25، نض٣ًي: الحغ٧اث الضًيُت، م516ن.م، م

ىُت، بحروث، 44  76م، م2005. ٖبضالٍٗؼؼ الضوعي: م٣ضمت في جاٍعش الاؾالم، الُبٗت الاولى، مغ٦ؼ صعاؾا الىخضة الَى

 .76. الضوعي: م٣ضمت، م45

 .1/328. ابً البلخي: البضء والخاٍعش، 46

م مً ٦باع الضٖاة ال47 ً بدغ الخؼع. َو نهم الانلي حىىب الكغقي م ً بغم٪( عِئِـ الٗائلت البرم٨ُت في الٗهغ الٗباس ي الاو٫ ومَى ى . )زالض ب

 
 
ٍ الخلُٟت الٗباس ي )أبىالٗباؽ الؿٟاح( ل٩ُىن وػٍغا. وأنبذ )ًديى بً زالض( ُٞما بٗض مؿإوال ت الٗباؾُت في بالصَم، و٢ض أنُٟا  ًٖالخاٞل

ش اًغان، نو1/144جغبُت )َاعون الغقُض(. للمٍؼض، ًىٓغ: )ًا٢ىث الحمىي: معجم البلضان،   (.176-174، ز٩ُىلىؾ٩اًا و صًُغان: جاٍع

 .1/144. ًا٢ىث الحمىي: معجم البلضان، 48

 .104. أخمض أمحن: ٞجغ ألاؾالم، م49

ً اؾماُٖل مغوة، ٢غاءة و ، 5/137، ابً الازحر: ال٩امل، 303. البحرووي: الازاع البا٢ُت، م50 الظَبي: صو٫ الاؾالم، خ٣٣ه و ٖل٤ ٖلُه: خؿ

-، ؾُٗض هِٟس ي: باب٪ زغم صًً، چاپ صوم، أهدكاعاث ُٖاع1/130م، 1999بحروث، -٢ضم له: مدمىص الاعهاؤوٍ، الُبٗت الاولى، صاع ناصع

ان 114ٌ.١، م1349ان، ، مغجض ى مُهغي: زضماث مخ٣ابل اؾالم و اًغان، يار او٫، تهغ 5ٌ.ف، م1388تهغان،  ، ابىالٟخذ خ٨ُمُان: ٖلٍى

 .751ٌ.١، م1348َبرؾخان، چاپ او٫، تهغان، 

 .1/130، الظَبي: جاٍعش، 5/137. ابً الازحر: ال٩امل، 51

ً ٍػض بً الحؿً بً ٖلي( املٗغوٝ ب )الضاعي ال٨بحر( مً ٦باع ألائمت الٍؼضًت 52 ً الحؿً ب ً بً ٍػض بً مدمض بً اؾماُٖل ب . )الحؿ

ت في أ٢لُم َبرؾخان، و٧ان طل٪ ٖىضما أؾخىلى ٖلى حغحان ومً زم ٖلى َبرؾخان ؾىت  ـ الضولت الٍؼضًت الٗلٍى الكُُٗت التي أؾ

ً الازحر: ال٩امل، 871ٌ/257) ً ٍػض(. للمٍؼض، ًىٓغ: )اب ٍ )مدمض ب م(. وخ٨م حؿ٘ ٖكغة ؾىت و زماهُت أقهغ و بً٘ أًام. وزل٠ بٗضٍ أزى

(6/226-230.) 

ُسغي: املؿال٪ واملمال٪، جد٤ُ٣: ص. مدمض حابغ ٖبضالٗا٫ الحُني، مغاحٗت: مدمض ق٤ُٟ ٍٚغا٫، َبٗت وػاعة الث٣اٞت وألاعقاص . الان53

 .104، أخمض أمحن: ٞجغ الاؾالم، م129م،  م1961ألاصاعة الٗامت للث٣اٞت،  ال٣اَغة -ال٣ىمي

 .394. امل٣ضس ي: البضء والخاٍعش، م54

 .135-134املمال٪، نو. الانُسغي: املؿال٪ و 55

 .48، نض٣ًي: الحغ٧اث، م75، مإل٠ مجهى٫: خضوص الٗلم، م333. امل٣ضس ي: البضء والخاٍعش، م56
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ت ؾىت )57 ـ الضولت الهٟاٍع م(، وطل٪ ٖىضما أؾخىلى ٖلى مضًىت )٦غمان( في باصي الامغ. زم 868ٌ/254. )٣ٌٗىب بً لُث الهٟاع( مإؾ

ش، )879-869ٌ/265-255ىاء خ٨مه مابحن الؿىىاث )أؾخىلىٗلى املىا٤َ املجاوعة لها أز (ابً 555، 471-5/470م(. للمٍؼض، ًىٓغ: )الُبري: جاٍع

 (.271، 266-265، 237، 194-6/193الازحر: ال٩امل، )

ٍ )٣ٌٗىب( ؾىت )58 ٤ باهلل( أ٢الُم )زغاؾان879ٌ/256. )ٖمغو بً اللُث الهٟاع( زل٠ أزا ، ٞاعؽ، م(، زم والٍ الخلُٟت الٗباس ي )املٞى

 (.331-330، 6/276انبهان، سجؿخان، الؿىض و ٦غمان(. للمٍؼض، ًىٓغ: )ابً الازحر: ال٩امل، )

 -، ابً خى٢ل: املؿال٪ واملمال٪ أو نىعة الاعى، الُبٗت الاولى، ميكىعاث صاع م٨خبت الحُاة98. الانُسغي: املؿال٪ واملمال٪، م59

 .310م، م1979بحروث، 

 .48، نض٣ًي: الحغ٧اث، م75، مإل٠ مجهى٫: خضوص الٗلم، م333اٍعش، م. امل٣ضس ي: البضء والخ60

: یگغانو ص ی٩ىلىؾ٩ایا، پ236(، امل٣ضس ي: م.ن، م293، 265، ابً خى٢ل: نىعة الاعى، نو)84. الانُسغي: املؿال٪ واملمال٪، م61

ٌ.ف، نو 1363مغوي، تهغان،   چاپساهه-یاماث پ٦كاوعػ، چاپ پىجم، أهدكاع  یم: ٦غ  هجضَم، جغحمه  ؾضٍ یاناػ صوعان باؾخان جاپا یغانا

(167 ،287.) 

 .73. الانُسغي: املؿال٪ واملمال٪، م62

 .414. امل٣ضس ي: البضء والخاٍعش، م63

، 104، أخمض أمحن: ٞجغ ألاؾالم، م25ال٣اَغة، بال، م-. ص. أمحن ٖبضاملجُض بضوي: ٢هت في الاصب الٟاعس ي، الُبٗت الاولى، صاع املٗاٝع64

 .97ىى: الؼهض٢ت والؼهاص٢ت، مأبٖى

ٔ: البسالء، جد٤ُ٣: َه الحاحغي، الُبٗت الاولى، صاع املٗاٝع65  .28م، م1971ال٣اَغة، -. الجاخ

ً: امثراجىعي اؾالمى، جغحمت: مهضي خ٣ُ٣ذ زىاة، يار او٫، اهدكاعاث ٣٢ىىؽ66 ـ ٧ىعٍػ ـ: 58ٌ.ف، م1386تهغان، -. ُٞلِ ، بغهاعص لَى

 .29-28، ٞاعؽ ٖثمان: ػعاصقذ، نو76م، م2006ال٣اَغة، -جاٍعش الاؾالم، الُبٗت الثاهُت، م٨خبت مضبىلي ٞغ٢ت زىعٍت في-الحكاقىن 

 .83. الضوعي: امل٣ضمت، م67

 .122-121. أخمض أمحن: ٞجغ ألاؾالم، نو68

 26. ال٣ٟي: صعاؾاث، م69

ش املظَب الاؾالمُت، الُبٗت الاولى، م٨خبت الاصاب70 غة: جاٍع  .٣239اَغة، بال، مال-. مدمض أبى َػ

 .82. الضوعي: م٣ضمت، م71

٣ُُت72 اع١ ؾالم، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الخٞى ش الُبري، جد٤ُ٣: مهُٟى الؿُض َو (، املؿٗىصي: 424-4/414ال٣اَغة، بال، )-. الُبري: جاٍع

 .4/277مغوج الظَب، 

 .27. ال٣ٟي: صعاؾاث، م73

ت الاؾالمُت في الٗهغ الٗباس ي، َالبا بضم )ابي مؿلم 74 . )البهاء الٍٟغضًت( خغ٦ت مٗاعيت اًغاهُت ْهغث في ا٢لُم زغاؾان يض الخاٞل

ً ٢بل )ٖبضهللا بً 755م/137الخغاؾاوي( ؾىت ) م(، ٢اصَا شخهُت ٞاعؾُت املضٖى )بهاء ٍٞغض بً ماٍ ٍٞغضون(، ل٨ً في النهاًت ٞكل الحغ٦ت م

، ص. 334، البحرووي: الازاع البا٢ُت، م291ضما ٢اص الجِل الٗباس ي يض )بهاء ٍٞغض(. للمٍؼض خىله، ًىٓغ: )البٛضاصي: الٟغ١، مقٗبت( ٖى

 (.313-307ٞغؾذ مغعي أؾماُٖل: البهاء ٍٞغضًت، نو)

، 72، نض٣ًي: الحغ٧اث، م2/267دل، ، الكهغؾخاوي: امللل والى334، البحرووي: الازاع البا٢ُت، م291. ًىٓغ خىله: )البٛضاصي: الٟغ١، م75

ش اًغان ٝ: الىححز في جاٍع م الجا ً ٦ٍغ ش الؿُاس ي، الُبٗت الثاوي، مُبٗت اعاؽ-ص. خؿ ، ص. ٞغؾذ مغعي 1/171م،2008أعبُل، -صعاؾت في الخاٍع

 (.313-307أؾماُٖل: البهاء ٍٞغضًت، نو)

 .307، ص. ٞغؾذ مغعي أؾماُٖل: البهاء ٍٞغضًت، نو2/61م اًغان، ، ػعًٍ ٧ىب: جاٍعش مغص76، نض٣ًي: م.ن، م314. البحرووي: م.ن، م76

ً ٧ىب: جاٍعش مغصم اًغان، 77  .2/61. ػعٍ

 .2/63، ػعًٍ ٧ىب: م.ن، 331. اوقُضعي: صاوكىامه، م78

ً: جاٍعش الاؾالم، 116-5/115، ابً الازحر: ال٩امل، 4/424. الُبري: جاٍعش، 79 ً ابغاَُم خؿ  .2/86، ص.خؿ

اث بمهغ، ال٣اَغة، مهغ، . ًىٓغ: )ا80 ً ٣ُ٣َى: ٦خاب الٟسغي في ألاصاب الؿلُاهُت والضو٫ الاؾالمُت، الُبٗت ألاولى، مُبٗت املىؾٖى ب

ً: جاٍعش الاؾالم، 188م یغان،ا یش: جاع یگغانو ص ی٩ىلىؾ٩ایا، پ154ٌ، م1317 ً ابغاَُم خؿ  (. 2/86، ص. خؿ

 .89.  نض٣ًي: الحغ٧اث، م81
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 .4/426. الُبري: الخاٍعش، 82

ً ٧ىب: جاٍعش مغصم اًغان، 83  .2/64. ػعٍ

ً ابغاَُم 2/64، ػعًٍ ٧ىب: جاٍعش مغصم اًغان، 6/97، امل٣ضس ي: البضء، 5/227، ابً الازحر: ال٩امل، 4/609. الُبري: الخاٍعش، 84 ، ص. خؿ

ً: جاٍعش الاؾالم،  ً: الخاٍعش ألاؾالمي الٗام، الُبٗت الثالثت، م2/89خؿ لي ابغاَُم خؿ  .363م، م1963ال٣اَغة، -ُبٗت الؿىت املدمضًت، صٖ.

 ( ((.4/615(، 545-426،4/544-4/425. للمٍؼض خىله،ًىٓغ: ))الُبري: م.ن، )85

ً: جاٍعش الاؾالم، 86 ً ابغاَُم خؿ  .2/89. ص. خؿ

 .186ٌ.ف، م1384تهغان، -اهدكاعاث سخً-مهاعث  ٧ىب: صو ٢غن ؾ٩ىث، چاپ او٫، چاپساهه یًػع   حن. ٖبضالحؿ87

 .504. أوقُضعي: صاوكىامه، نو88

ت الٗامت لل٨خاب89 اوي، الُبٗت الاولى، ميكىعاث الهُئت املهٍغ ، ػعًٍ ٧ىب: صو ٢غن 15/234م، 1974-1970ال٣اَغة، -. الانٟهاوي: الٚا

 (.58، 35، نض٣ًي: الحغ٧اث، نو )290ؾ٩ىث، م

ما٫ الضًيُت( ٦خاب مىؾىعي في 90 ٗاتها، ٦خب في ال٣غن الخاؾ٘ الهجغي . )صًى٨غص(: ومٗىاَا بالٗغبُت )الٖا ٣ائضَا وحكَغ ش الؼعاصقدُت ٖو جاٍع

، چاپ  أ٦بر صهخضا: لٛذ هامه یال٠( ٧لمت، قغح ٞيها ال٣ٗائض والكغائ٘ الؼعاصقدُت. للمٍؼض خىله، ًىٓغ: )ٖل 169الٗاقغ املُالصي، م٩ىن مً )

لضًاهت الؼعاصقدُت في الٗهغ الاؾالمي، الُبٗت الاولى، الجؼائغ، ، ص. زالض ٦بحر ٖال٫: الؼعاصقدُحن ل10051ٌ.ف، م1359او٫، تهغان، 

 (.12م، م2015

 .35، نض٣ًي: ن.م، م113، اقدُاوي: ػعحكذ، م75-74. اوقُضعي: صاوكىامه، نو91

 (.422، 287. اوقُضعي: م.ن، نو)92

ً.ن، نو)93  (. 422، 287. اوقُضعي: م

اوي، 94 ً ٧ىب: صو 15/234. الانٟهاوي: الٚا  (.58، 35، نض٣ًي: الحغ٧اث، نو )٢290غن ؾ٩ىث، م، ػعٍ

ً ٧ىب: م.ن، م95  .58، نض٣ًي: م.ن، م290. ػعٍ

 .394. امل٣ضس ي: البضء والخاٍعش، م96

 .161. الخًغي: الضولت الٗباؾُت، م97

 .5/431. ابً الازحر: ال٩امل، 98

 .28. هِٟس ي: باب٪، م99

-445ٌ.ف، نو1367تهغان، -٦خاب یاچاپ أو٫، أهدكاعاث صه یان،ؾاؾاه یاس ىؾ یشجاع . للمٍؼض خىله، ًىٓغ: ))ص. مدمض حىاص مك٩ىع: 100

450.)) ) 

.ال٣ؼوٍني: 185.102ٌ.ف، م1381تهغان، -حر٦ب حر : اخمض اعام، چاپ چهاعم، أوكخاعاث ام اؾالم، جغحمه یش: جاع یگغان. أ. ج. اعبغي و ص101

غائب املىحىصاث، الُبٗت الغابٗت، ص ، الكابؿتي: الضًاعاث، جد٤ُ٣: ٧ىع٦ِـ 121م، م1981بحروث، -اع الاٞا١ الجضًضةعجائب املسلى٢اث ٚو

 (.57، 40م، نو)1986بحروث، -ٖىاص، الُبٗت الثالثت، صاع الغائض الٗغبي

غاُٞت، الُبٗت الاولى، مُبٗت ق٤ُٟ-. ص. قا٦غ زهبا٥: الا٦غاص103  .500م، م1972بٛضاص، -صعاؾت أزىٚى

 .123م، م1999أعبُل، -. خمُض ٍعبىاع: ال٩ىعص في صائغة املٗاٝع الاؾالمُت، الُبٗت الاولى، مً ميكىعاث عابُت ٧اوة للث٣اٞت ال٩ىعصًت104

 .40-39، نض٣ًي: الحغ٧اث، نو305. اوقُضعي: صاوكىامه، م105

 .58. ٞاعؽ ٖثمان: ػعاصقذ، م106

 .2/159اًغان،  ، ػعًٍ ٧ىب: جاٍعش مغصم31. بغوان: جاٍعذ، م107

 .49، نض٣ًي: الحغ٧اث، م1/109. ًا٢ىث الحمىي: معجم البلضان، 108

 .49. نض٣ًي: م.ن، م109

ال١ الىِٟؿت، الُبٗت الاولى، صاع الترار الٗغبي110  .151م، م1988بحروث، -. ابً عؾخه: الٖا

ت الكغ٢ُت، جغحمت: بكحر 451م، م1960. ال٣ؼوٍني: أزاع البالص و أزباع الٗباص، الُبٗت الاولى، بحروث، 111 ، ٧ي لؿترهج: بلضان الخاٞل

ـ ٖىاص، الُبٗت الاولى، مُبٗت الغابُت  .226م، م1954بٛضاص، -ٞغوؿِـ و ٧ىع٦ِ

 .138م، م1960. : الازباع الُىا٫، الُبٗت الاولى، ال٣اَغة، 112

ت ال٣لىب، م113  .127. هَؼ
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 (.273، 265ة الاعى، نو)،ابً خى٢ل: نىع74. الانُسغي: املؿال٪ واملمال٪، م114

 .274-273،  ابً خى٢ل: م.ن، نو74. الانُسغي: م.ن، نو115

 .49. امل٣ضس ي: البضء والخاٍعش، م116

 .300. ابً خى٢ل: نىعة الاعى، م117

 .274، ابً خى٢ل: م.ن، م74. الانُسغي: املؿال٪ واملمال٪، م118

 .77. الانُسغي: م.ن، م119

 .74. الانُسغي: م.ن، م120

 .438، ابً خى٢ل: نىعة الاعى، م150. الانُسغي: م.ن، م121

 (.25، 1/22. اخمض أمحن: م.ن، )122

 .129. أخمض أمحن: ٞجغ ألاؾالم، م123

 .45(، نض٣ًي: ن.م، م57، 40ن الكابؿتي: ن.م، نو)121. ال٣ؼوٍني: عجائب املسلى٢اث، م124

ال٣اَغة، بال، -مي في الٗهغ الٗباس ي، الُبٗت الخامؿت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي. خؿً اخمض مدمىص واخمض ابغاَُم الكٍغ٠: الٗالم الاؾال 125

 .279-278نو

ٍ 45. نض٣ًي: الحغ٧اث، م126 ، ص. ٖبضالٛني اًغواوي ػاصٍ و ص. ههغهللا قاملي: الاصب الٗغبي و الاًغاهُىن مً بضاًت الٟخذ الاؾالمي الى ؾ٣ى

 .18م ٌ.ف،1386تهغان،  -بٛضاص، الُبٗت الثاهُت، وكغ طعة

ً: اًغان، نو)127  .113م یغان،ا یش: جاع یگغانو ص ی٩ىلىؾ٩ایا(، پ123-121. ٦َغؿخيؿ

 . 1/32. اخمض أمحن: يخى ألاؾالم، 128

 (.182، 1/32. اخمض أمحن: م.ن، )129

ً: جاٍعش الاؾالم، 130  .2/283م، 2001. ص.خؿً ابغاَُم خؿ

ىى: الؼهض٢ت والؼهاص٢ت، م121  .103. أبٖى

 .44لحغ٧اث، م. نض٣ًي: ا132

 .40. اًغواوى ػاصٍ و قاملي: الاصب الٗغبي، م133

 .196-1/195. أخمض أمحن: م.ن، 134

 .26، اًغواوى ػاصٍ و قاملى: الاصب الٗغبي، م115. أخمض أمحن: ٞجغ ألاؾالم، م135

 .18. اًغواوي ػاصٍ و قاملي: ن.م، م136

 

 قائمة املصادر

 اوال: ال٨خب امل٣ضؾت:

ٍ: ٦خاب الضًاهت الؼعاصقدُت امل٣ضؾت.1  .ألابؿخا

 زاهُا: باللٛت الٗغبُت:

 ا.املهاصع:

م/)  م(1232ٌ/630ابً ألازحر، ابي الحؿً ٖلي بً ال٨غم مدمض بً مدمض بً ٖبضال٨ٍغ

٣ُُت2 ش، جد٤ُ٣: زحري ؾُٗض، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الخٞى  ال٣اَغة، بال.-.ال٩امل في الخاٍع

 م(951ٌ/340ا١ أبغاَُم بً مدمض الٟاعس ي/)الانُسغي، أبي اسح

ألاصاعة -. املؿال٪ واملمال٪، جد٤ُ٣: ص.مدمض حابغ ٖبضالٗا٫ الحُني، مغاحٗت: مدمض ق٤ُٟ ٍٚغا٫، َبٗت وػاعة الث٣اٞت وألاعقاص ال٣ىمي3

 م.1961الٗامت للث٣اٞت، ال٣اَغة، 

 م(1037ٌ/429البٛضاصي، ٖبضال٣اَغ بً ٖبضال٣اصع/)

٣ُُت. الٟغ١ بحن ا4  ال٣اَغة، بال.-لٟغ١، صعاؾت وجد٤ُ٣: مجضي ٞخخي الؿُض، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الخٞى

 م(829ٌ/279البالطعي، أخمض بً ًديي بً حابغ )

 م.2008نُضا، بحروث، لبىان، -. البلضان )ٞخىخها وأخ٩امها(، جد٤ُ٣: هجُب املاحضي، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الٗهٍغت5
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 م(934ٌ/322أخمض بً ؾهل/)ابً البلخي، أبى ٍػض 

 م.1997بحروث، -. البضء والخاٍعش، وي٘ خىاقُه: زلُل ٖمغان املىهىع، صاع ال٨خب الٗلمُت6

 م(1745ٌ/1158التهاهىي، مدمض بً ٖلي ابً ال٣اض ي مدمض خامض بً مدمض/)

 م.2000بحروث، -.٦كاٝ أنُالخاث الٟىىن و الٗلىم، الُبٗت الاولى، م٨خبت لبىان7

 م(868ٌ/255ى ٖثمان ٖمغو بً بدغ/الجاخٔ، أب

 م.1971ال٣اَغة، -. البسالء، جد٤ُ٣: َه الحاحغي، الُبٗت الاولى، صاع املٗاٝع8

ً الكٍغ٠/) ً مدمض بً ٖلي الٍؼ  م(1413ٌ/816الجغحاوي، ٖلي ب

ٟاث، جد٤ُ٣: أخمض مُلىب، صاع الكإون الث٣اُٞت9  بٛضاص، بال.-. الخٍٗغ

ً البٛضاصي/)ابً الجىػي، حما٫ الضًً ابي الٟغ   م(1200ٌ/597ج ٖبضالغخم

ـ ابلِـ، الُبٗت الخامؿت، مإؾؿت ال٨خب الٗلمُت10  بحروث، بال.-. جبلِ

ً ٖلى بً خى٢ل/)  م(977ٌ/367ابً خى٢ل، أبى ال٣اؾم مدمض ب

 م.1979بحروث،  -. املؿال٪ واملمال٪ أو نىعة الاعى، الُبٗت الاولى، ميكىعاث صاع م٨خبت الحُاة11

 م(895ٌ/282الضًىىعي، أبى خىُٟت أخمض بً صاوص/)

هام مدمض الحاج ٖلي، الُبٗت ألاولى، ميكىعاث مدمض ٖلي بًُىن، صاع 12 . ألازباع الُىا٫، ٢ضم له و وز٤ ههىنه و وضح خىاقُت: صٖ.

 م.2001بحروث، -ال٨خب الٗلمُت

ـ الضًً أبي ٖبضهللا ٖثمان الظَبي )  م(1347ٌ/574الظَبي، قم

ً اؾماُٖل مغوة، ٢غاءة و٢ضم له: مدمىص الاعهاؤوٍ، الُبٗت الاولى، صاع ناصع. صو٫ 13 ل٤ ٖلُه: خؿ  م.1999بحروث، -الاؾالم، خ٣٣ه ٖو

لي أخمض بً ٖمغ بً عؾخه/)  م(902ٌ/290ابً عؾخه، أبٖى

ال١ الىِٟؿت، الُبٗت الاولى، صاع الترار الٗغبي14  م.1988بحروث، -. الٖا

ي، حال٫ بً ٖبضالغخمً  م(1505ٌ/911/)الؿَُى

ش الخلٟاء، الُبٗت الاولى، صاع ابً حؼم للُباٖت واليكغ والخىػ15َ٘  م.2003بحروث، -. جاٍع

 م(998ٌ/388الكابؿتي، أبى الحؿً أخمض بً مدمض/)

ـ ٖىاص، الُبٗت الثالثت، صاع الغائض الٗغبي16  م.1986بحروث، -. الضًاعاث، جد٤ُ٣: ٧ىع٦ِ

 م(1153ٌ/548بضال٨ٍغم/)الكهغؾخاوي، ابى الٟخذ مدمض بً ٖ

ل٤ ٖلُه: الاؾخاط اخمض ٞهمي مدمض، الُبٗت الؿابٗت، صاع ال٨خب الٗلمُت 17  م.2007بحروث،  –امللل و الىدل، صححت ٖو

 م(922ٌ/310الُبري، ابي حٟٗغ مدمض بً حٍغغ/)

٣ُُت18 ش الُبري، جد٤ُ٣: مهُٟى الؿُض و َاع١ ؾالم، الُبٗت الاولى، امل٨خبت الخٞى  ٣اَغة، بال.ال-. جاٍع

 م(.1309ٌ/709ابً ٣ُ٣َى، مدمض بً ٖلي بً َباَبا/ املخىفى ؾىت )

اث بمهغ، ال٣اَغة، 19  ٌ.1317. ٦خاب الٟسغي في ألاصاب الؿلُاهُت والضو٫ الاؾالمُت، الُبٗت ألاولى، مُبٗت املىؾٖى

 م(948ٌ/٢337ضامت بً حٟٗغ/)

 م.1979. الخغاج ونىاٖت ال٨خابت، الُبٗت الاولى، بٛضاص، 20

 م(1283ٌ/682ال٣ؼوٍني، أبى ٖبضهللا مدمض بً مدمىص/)

 م.1960. أزاع البالص و أزباع الٗباص: الُبٗت الاولى، بحروث، 21

غائب املىحىصاث، الُبٗت الغابٗت، صاع الاٞا١ الجضًضة22  م. 1981بحروث، -. عجائب املسلى٢اث ٚو

 مإل٠ مجهى٫/

 م.1999ال٣اَغة، -: ًىؾ٠ الهاصي، الُبٗت الاولى، صاع الث٣اُٞت لليكغ. خضوص الٗلم بحن املكغ١ و املٛغب، جد23٤ُ٣

 م(995ٌ/385ابً الىضًم، أبى الٟغج مدمض بً أبي ٣ٌٗىب/)

ً الٗابضًً الحائغي املاػهضعاوي، الُبٗت الثالثت، صاع املؿحرة24  م.1988بحروث، -. الٟهغؾذ، جد٤ُ٣: عيا ججضص بً ٖلي بً ٍػ

 م(955ٌ/346بً الحؿحن/) املؿٗىصي، ابي الحؿحن ٖلي



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 684 

 
  

ت للُباٖت و اليكغ و 25 غ، ٖني به: ص. مدمض َكام الىٗؿان و ٖبضاملجُض َٗمت خلبي، الُبٗت الاولى، صاع املٗٞغ . مغوج الظَب ومٗاصن الجَى

 م.2005بحروث، -الخىػَ٘

 م.1981بحروث، -. الخىبُه و الاقغاٝ، الُبٗت الاولى، صاع و م٨خبت َال26٫

ـ ال  م(987ٌ/378ضًً بً ٖبضهللا/)امل٣ضس ي، قم

ت الا٢الُم، الُبٗت الثاهُت، مُبٗت بٍغل27 ً الخ٣اؾُم في مٗٞغ  م.1904لُضن، -. أخؿ

 م(1228ٌ/626ًا٢ىث الحمىي، قهاب الضًً ابي ٖبضهللا/)

 م.1990بحروث، -. معجم البلضان، الُبٗت الاولى، صاع ال٨خب الٗلمُت28

:٘  ب. املغاح

 اخمض أمحن/

٣ُُت29 ل٤ ٖلُه: أخمض الؿُض ؾُض أخمض ٖلي، الُبٗت الاولى، صاع امل٨خبت الخٞى  ال٣اَغة، بال.-. يخى الاؾالم، ٢ضم له ٖو

 م.1979بحروث، -. ٞجغ الاؾالم، الُبٗت الحاصًت ٖكغ، صاع ال٨خاب الٗغبي30

 الُاصٍ، مغؾُا/

ش املٗخ٣ضاث و الا٩ٞاع الضًيُت، جغحمت: ٖبضالهاصي ٖباؽ،31  م.1987-1986صمك٤،  –الُبٗت الاولي، صاع صمك٤ . جاٍع

 بغوان، اصواعص/

ذ، 32 ذ، ال٩ٍى . جاٍعش الاصب في اًغان مىظ أ٢ضم الٗهىع ختى ٖهغ الٟغصوس ي، جغحمت: أخمض ٦ما٫ الضًً خلمي، الُبٗت الاولى، حامٗت ال٩ٍى

 م1984

 اًغواوى ػاصٍ، ص. ٖبضالٛني و ص. ههغهللا قاملي/

ٍ بٛضاص، يار صوم، وكغ طعة. الاصب الٗغبي و الا 33  ٌ.ف.1386تهغان، اًغان، -ًغاهُىن مً بضاًت الٟخذ الاؾالمي الى ؾ٣ى

 أؾىص ٖبضالغػا١ مدمض/

 م.1981. املضزل الى صعاؾت ألاصًان، الُبٗت الاولى، بحروث، 34

 باعهضع، حٟغي/

بضالٟٛاعي م٩اوي، الُبٗت الثاهُت، م٨خبت مضبىلي لليكغ . املٗخ٣ضاث الضًيُت لضي الكٗىب، جغحمت: ص.أمام ٖبضالٟخاح أمام، مغاحٗت: 35 صٖ.

 م.1996ال٣اَغة، -والخىػَ٘

 بضوي، ص. أمحن ٖبضاملجُض/

 ال٣اَغة، بال.-. ٢هت في الاصب الٟاعس ي، الُبٗت الاولى، صاع املٗاٝع36

 بغو٧لمان، ٧اع٫/

ش الكٗىب الاؾالمُت، جغحمت: هبُه ٞاعؽ و مىحر البٗلب٩ي، الُبٗت37 حن . جاٍع  م.1981بحروث، -الاولى، صاع الٗلم للماًل

 الخمُمي، هؼاع مدمض ٢اصع/

ٍ بٛضاص، الُٗبت الاولى، صاع املخىبي38  2005أعبض، -. الجِل و جازحراجه في ؾُاؾت الضولت الاؾالمُت مىظ جأؾِؿها وختى ؾ٣ى

ً ٦ٍغم/  الجاٝ، ص. خؿ

ش اًغان39 ش الؿُاس ي-. الىححز في جاٍع ً ا-صعاؾت في الخاٍع ً، الُبٗت الثاوي، مُبٗت اعاؽم  م.2008أعبُل، -لخاٍعش الاؾُىعي الى نهاًت الُاٍَغ

ـ صاوص صاوص/  ص. حغحِ

غ و . الؼهض٢ت والؼهاص٢ت في الاصب الٗغبي مً الجاَلُت و ختى ال٣غن الثالث الهجغي، الُبٗت الاولى، مجض املإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليك40

 م.2004بحروث،  –الخىػَ٘

 حٟٗغ هىعالضًً/ ص. خؿً

هغ الٗباؾُت، الُبٗت الاولى، عقاص بغؽ للُباٖت واليكغ41  م.2003بحروث، -. قٗغ الخمغص في الٖا

 ص.خؿً ابغاَُم خؿً/

ت-. جاٍعش الاؾالم الؿُاس ي )الؿُاس ي، الضًني، الث٣افي، الاحخماعي(، الُبٗت الخامؿت ٖكغ، صاع الجُل42 -بحروث، لبىان، م٨خبت النهًت املهٍغ

 م.2001ال٣اَغة، 

ً اخمض مدمىص و اخمض ابغاَُم الكٍغ٠/  خؿ
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 ل٣اَغة، بال.ا-. الٗالم الاؾالمي في الٗهغ الٗباس ي، الُبٗت الخامؿت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي43

 خمُض ٍعبىاع/

 م1999أعبُل، -. ال٩ىعص في صائغة املٗاٝع الاؾالمُت، الُبٗت الاولى، مً ميكىعاث عابُت ٧اوة للث٣اٞت ال٩ىعصًت44

 زهبا٥، ص. قا٦غ/

غاُٞت، الُبٗت الاولى، مُبٗت ق٤ُٟ-. الا٦غاص45  م.1972بٛضاص، -صعاؾت أزىٚى

 الخًغي، الكُش مدمض/

ت للُباٖت والكجر والخىػَ٘. الضولت الٗباؾ46ُ  م2005بحروث، -ت، الُبٗت الؿابٗت، صاع املٗٞغ

 الضوعي، ٖبضالٍٗؼؼ/

ىُت47  م.2005بحروث، -. م٣ضمت في جاٍعش الاؾالم، الُبٗت الاولى، مغ٦ؼ الضعاؾاث الىخضة الَى

 صًىعاهذ، و٫ واًغ٫/

ٝ: ص.ؾُٗض اللحام، الُبٗت الاولى، صاع هىبلـ لليكغ و . ٢هت الحًاعة، جغحمت: مدمض بضعان، مغاحٗت: لجىت مً الازخهانُحن 48 باقغا

 م.2008بحروث، -الخىػَ٘

 الؼع٦لي، زحرالضًً/

الم49 حن –. الٖا  م.1986بحروث،  –٢امىؽ التراحم القهغ الغحا٫ واليؿاء الٗغب واملؿخٗغبحن واملؿدكغ٢حن، الُبٗت الؿابٗت، صاع الٗلم للماًل

غاوي، مدمض بً مؿٟغ/  الَؼ

هي والؿلجىقي، الُبٗت الثالثت، مإؾؿت الغؾالت-ام الىػاعة في الضولت الٗباؾُت. ه50ٓ  م.1986بحروث، -الٗهضان البٍى

غة، مدمض/  أبى َػ

ش املظَب الاؾالمُت، الُبٗت الاولى، م٨خبت الاصاب51  ال٣اَغة، بال.-. جاٍع

 ؾدُىعاص، لىزغوب و ق٨ُب اعؾالن/

 ال٣اَغة، بال.-هىیهٌ، الُبٗت الاولى، م٨خبت ِٖس ى الباب الحلبي. خايغ الٗالم الاؾالمي، جغحمت: عجاج 52

 نض٣ًي، ص. ٚالم خؿحن/

 م.2010صمك٤، -. الحغ٧اث الضًيُت املٗاعيت لالؾالم في اًغان، جغحمت: ماػن ابغاَُم الىُٗمي، الُبٗت الاولى، صاع الؼمان للُباٖت واليكغ53

 َه با٢غ و ص.ٞىػي عقُض و عيا حىاص َاقم/

ش اًغان ال٣ضًم، الُبٗت ألاولى، بٛضاص، . جا54  م.1980ٍع

 ٣َىف، ص. مدمض ؾهُل/

ش الضولت الٗباؾُت، الُبٗت الثالثت، صاع الىٟائـ للُباٖت واليكغ55  م.2001بحروث، -. جاٍع

 ٖا٠َ ق٨غي أبى ٖىى/

 ٖمان، بال.-. الؼهض٢ت و الؼهاص٢ت، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ56

 الٗل، ص. ًىؾ٠/

ت الٗباؾُت، الُبٗت الاولى، صاع ال٨ٟغ57  م.2005صمك٤، -. جاٍعش ٖهغ الخاٞل

 ٖال٫، ص. زالض ٦بحر/

 م2015. الؼعاصقدُحن للضًاهت الؼعاصقدُت في الٗهغ الاؾالمي، الُبٗت الاولى، الجؼائغ، 58

 ٖلبي، اخمض/

حن الى الٗباؾحن، الُبٗت الا 59 ً ألامٍى  م.1988بحروث، -ولى، صاع ٞاعابي. الٗهض الؿغي للضٖىة الٗباؾُت أو م

لي ابغاَُم خؿً/  صٖ.

 م.1963ال٣اَغة، -. الخاٍعش ألاؾالمي الٗام، الُبٗت الثالثت، مُبٗت الؿىت املدمضًت60

 ٖمغو، ٖلي ٖبضالغخمً/

 م.1995. أزغ الٟغؽ الؿُاس ي في الٗهغ الٗباس ي الاو٫، الُبٗت الخامؿت، بحروث، 61

 ص. ٞاعو١ ٖمغ ٞىػي/

 م.1970الضٖىة الٗباؾُت، الُبٗت الاولى، بحروث،  . َبُٗت62
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 ٦َغؿخيؿً، اعزغ/

اب ٖؼام ، الُبٗت ألاولى، مُبٗت لجىت الخال٠ُ والترحمت واليكغ63  -. اًغان في ٖهض الؿاؾاهُحن، جغحمت: ًديى الخكاب، مغاحٗت: ٖبضالَى

 م.1957ال٣اَغة، 

 ٧لثىمت حمُل ٖبضالىاخض/

ً الحُاة الضًيُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت، الُبٗت الاولى، مُبٗت وػاعة التربُت-م(630-224) . ٦غصؾخان في ٖهض الؿاؾاهُحن64 -صعاؾت ٖ

 م.2007أعبُل، 

 لؿترهج، ٧ي/

ـ ٖىاص، الُبٗت الاولى، مُبٗت الغابُت65 ت الكغ٢ُت، جغحمت: بكحر ٞغوؿِـ و ٧ىع٦ِ  م.1954بٛضاص، -. بلضان الخاٞل

ـ، بغهاعص/  لَى

 م.2006ال٣اَغة، -ت زىعٍت في جاٍعش الاؾالم، الُبٗت الثاهُت، م٨خبت مضبىليٞغ٢-. الحكاقىن 66

 مجضي ٧امل/

الظي خحر الٗالم وخ٣ُ٣ت الضًاهت الؼعاصقدُت، الُبٗت الاولى، صاع ال٨خاب -ػعاصقذ-. عخلت في الكغ١ ال٣ضًم الؿاخغ ٢بل ْهىع ألاصًان67

 م.2011صمك٤، -الٗغبي

 مدمض ٦غص ٖلى/

 م.1934لحًاعة الاؾالمُت، الُبٗت الاولى، ال٣اَغة، . الاؾالم و ا68

 املالح، الض٦خىع َاقم ًديى و ازغون/

ت صاع ال٨خب للُباٖت واليكغ69 ش، الُبٗت الاولى، مضًٍغ  م.1988املىنل،  –. صعاؾاث في ٞلؿٟت الخاٍع

 مُٛىلُٟؿ٩ي، ا. ؽ./

 م.2005صمك٤،  –الاولى، صاع ٖالء الضًً . اؾغاع الالهت والضًاهاث، جغحمت: ص.خؿان مسائُل اسح٤، الُبٗت70

 هىعي اؾماُٖل/

 م.2002صمك٤، -. الضًاهت الؼعاصقدُت مؼصٌؿىا، الُبٗت الغابٗت، صاع ٖالالضًً لليكغ والخىػَ٘ والترحمت71

 ٞاعؽ ٖثمان/

 م.2003صمك٤، -. ػعاصقذ والضًاهت الؼعاصقدُت، مغاحٗت وجض٤ُ٢: حمُل ابغاَُم، الُبٗت الاولى، صاع املدبت لليكغ72

 زاهُا: باللٛت الٟاعؾُت:

 ا.املهاصع:

 مدمض بً أخمض/ یدانابى الغ  البحرووی

 ٌ.ف.1386تهغان، -حر٦ب حر ام : ا٦بر صاها ؾغقذ، چاپ پىجم، اهدكاعاث جغحمه ، یهًٖ ال٣غون الخال  یه. ازاع البا73٢

 ٌ.ف.1384تهغان،  –یض، چاپ نهم، اهدكاعاث مغواع  صوؾخسىاٍ یلگؼاعف: حل یغاهیان،ا یؾغوصَا یً. اوؾخا: ٦هً جغ 74

 م(1349ٌ/750ب٨غ بً أخمض بً ههغ/) یخمضهللا بً أب ینى،ال٣ؼو مؿخىفی

بضالحؿ ، یضٍگؼ  یش. جاع 75  ٌ.ف.1381ؾپهغ، تهغان،   چاپساهه-حر٦ب حر اهدكاعاث ام  چاپ چهاعم، مإؾؿه ی،هىائ حنباَخمام: صٖ.

:٘  ب. املغاح

 /یگغانأ.ج و ص اعبغي،

 ٌ.ف.1381تهغان، -حر٦ب حر : اخمض اعام، چاپ چهاعم، أوكخاعاث ام اؾالم، جغحمه یش. جاع 76

 حال٫/ اقدیاوی،

 ٌ.ف.1371و خ٩ىمذ، چاپ او٫، تهغان،  یؿىامؼص-. ػعحكذ77

 پىع، ٚالمغيا/ اههاٝ

 ٌ.ف.1352چاپ أو٫، تهغان،  یان،ؾاؾاه یانجا پا یشاػ صوعان ما٢بل جاع  یغانا یاثو َب٣اث احخماٖ یانػهضگى ا٢خهاصي عوؾخائ یش. جاع 78

 /حرص. حهاهگ اوقیضعی،

 ٌ.ف.1371تهغان، -ي ؾٗضي ػعصقذ، چاپ أو٫، چاپساهه یحنأ یخىجىي  هامه  واٍژ یؿىا،مؼص  . صاوكىامه79

ً و ٖباؽ أ٢با٫ اقد هیا،پحر   /یاویخؿ
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 ٌ.ف. 1385تهغان، -یالصچاپ صوم، اهدكاعاث م ، یهاػ نضع اؾالم جا اه٣غاى ٢احاع  یاناػ اٚاػ جا اه٣غاى ؾاؾاه-یغانا یش. جاع 80

 /یگغانن. و، و  ص پی٩ىلىؾ٩ایا،

 ٌ.ف.1363تهغان،  -مغوي  چاپساهه یام،هدكاعاث پ٦كاوعػ، چاپ پىجم، أ یم: ٦غ  هجضَم، جغحمه  ؾضٍ یاناػ صوعان باؾخان جاپا یغان. ا81

 ابىالٟخذ/ خ٨یمیان،

 ٌ.1348١َبرؾخان، چاپ او٫، تهغان،  یان. ٖلى 82

 گىعصون/ یغ و  چایلض،

 ٌ.ف.1387تهغان، - یگاههأوكخاعاث   چاپ صوم، مإؾؿه ی،ٞغامغػ ی: مدمض ج٣ َا، جغحمه یایی. اع 83

 أ٦بر/ یٖل صهخضا،

 ٌ.ف. 1359تهغان، -تهغان  ، چاپ او٫، صاوكگاٍ . لٛذ هامه84

 عاػي، ص. ٖبضهللا/

 ٌ.ف.1369تهغان، -ا٢با٫  چاپ َكخم، چاپساهه ، یهماص جا أه٣غاى ٢احاع   ؾلؿله یـأػ جاؾ-یغان٧امل ا یش. جاع 85

 /حن٧ىب، ٖبضالحؿ ػعیً

تهغان، -اهدكاعاث سخً-مهاعث  او٫ اؾالم، چاپ او٫، چاپساههصع صو ٢غن  یغانا یشؾغگظقذ خىاصر و أويإ جاع -. صو ٢غن ؾ٩ىث86

 ٌ.ف.1384

 ٌ.ف.1384تهغان، -ؾپهغ  اؾالم، چاپ صَم، چاپساهه  . ٧اعهامه87

 /یمٖبضالٗٓ عيائی،

 باؾخان، چاپ او٫، تهغان، ص.چ. یغاهیانَاي ا یً. أنل و وؿب و ص88

 َاقم/ عض ى،

ً جغ 89  خان، چاپ او٫، تهغان، ص.چ.باؾ یغانم٨خىب ا- یىهگىج یً. اوؾخا ٦ه

 /حن٧ىب، ٖبضالحؿ ػعیً

 ٌ.ف.1374ؾپهغ، تهغان،   چاپساهه-حر٦ب حر چاپ أو٫، مإؾؿه أهدكاعاث ام یغان،مغصم ا یش. جاع 90

 ٦الوؽ/ قیپمان،

 ٌ.ف.1384تهغان، -چاپ او٫، وكغ پژوَل ٞغػان ی،حهاهضاع  ی٩اوؽ: ٦ جغحمه یان،ؾاؾاه یشجاع  ی.مباو91

 اث/، الخٟ ٖبضي ػاصٍ

 ٌ.ف.1379تهغان، - یكهباؾخان، چاپ او٫، أهدكاعاث باٙ اهض یغانا یشاػ جاع  یی. بغعس ى ٞغاػاَا92

 هلؿىن/ یچالضع  ٞغای،

ً اهىقه جغحمه یان،جا امضن ؾلجى٢ یانصولذ ؾاؾاه ىاػ ٞغوپاش -یاناػ ْهىع اؾالم جا امضن ؾلجى٢ یغانا یش. جاع 93 ، چاپ او٫،  : خؿ

 ٌ.ف.1379، تهغان-حر٦ب حر أهدكاعاث أم

 ٖباؽ/ ٢ضیاوى،

 ٌ.ف1374تهغان، -یـ: چاپ او٫، اهدكاعاث اهیغانمژاَب صع ا یاناص یش. جاع 94

 /یااؾالم ه ٞغیضون 

 ٌ.ف.1383تهغان، -أنل ینىأهدكاعث خؿ  ۆؾؿهبٗض اػ اؾالم، چاپ او٫، م یغانا یشجاع   به ی. هگاه95

 /یلیـٞ ٧ىعػیً،

 ٌ.ف.1386تهغان، -، چاپ او٫، اهدكاعاث ٣٢ىىؽ زىاٍ ی٣ذ: مهضي خ٣ . امپراجىعي اؾالمى، جغحمه96

 گغن، گئى/

ىگ، چاپ أو٫، چاپساهه جغحمه یغاوى،ا ینهاي. ص97 ىگ اعقاص اؾالمى  : ص.مىىچهغ َٞغ  ٌ.ف.1377تهغان، - یضٍاهدكاعاث اگاَان ا-وػاعث َٞغ

 مك٩ىع، ص. مدمض حىاص/

 ٌ.ف.1367تهغان، -خاب٦ یاچاپ أو٫، أهدكاعاث صه یان،ؾاؾاه یاس ىؾ یش. جاع 98

 مگهغي، مغجچى/

 ٌ.1349.١چاپ او٫، تهغان،  یغان،. زضماث مخ٣ابل اؾالم و ا99
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 مك٩ىع، ص. مدمض حىاص/

 ٌ.ف.1377تهغان، -هاصع  بؼعگ، چاپ قكم، أهدكاعاث قغ١، چاپساهه ینهايص یشصع جاع  یاناص  . زالنه100

 /ىالحؿن یأبىالحؿً ٖل الىضوی،

صاع وكغ اخؿان، تهغان، -مهاعث  ٖپماوى، چاپ او٫، چاپساهه یم: ٖبضالح٨ . ٦ىضو٧اوي صع اويإ حهان واهدُاٍ مؿلماهان، جغحمه101

 ٌ.ف. 1384

 /یضؾٗ هٟیس ى،

 ٌ.ف.1388تهغان، -چاپ صوم، أهدكاعاث ُٖاع یً،. باب٪ زغم ص102

غ،  بىػٝ/ ویؿهٞى

 -قمكاص  چاپساهه –زا٢ب ٞغ، چاپ ؾىم، اهدكاعاث ٣ٞىىؽ ى: مغجض  جغحمه یالص،پـ اػ م 450جا یالصاػ م یلب 550اػ –باؾخان یغان. ا103

 ٌ.ف.1378تهغان، 

 زالثا: باللٛت ال٨غصًت:

 ص/ مه مده  صیان، خمه ئه

 ٌ.ف.1391،  ؾىه م، ٦ه یه یقتى، چاپ عصٍ ٍػ ینى. ٧ىعص و ئا104

 پاقا/ یهىع ئیدؿان

، چاپ یم٦غ   : خمه وٍ ییهٞاعؾ  له ێراوىعگ و٧ٍىعص،  ٧ى ڵه چه ٍڕو  گ ٍڕ ێژووي . م105  ػ.2000 ێر،ول َه- عصٍ عوٍ په یح ػاٍع وٍ ی چاپساهه م، ٦ه یه یٖاٝع

 جىمابىا/

 ػ.1980 ێماوى،ؾل-ێماوىؾل ۆي ي ػاه٩ چاپساهه م، ٦ه یه یچاپ یم،٦غ  خمه یضؾٗ : خمهڕگێڕاوى واعي، وٍ ٧ىعصٍ یاوى. ژ 106

 عض ى، َاقم/

 ػ.2000ێماوى،ؾل –یك٪ي ج م، چاپساهه صووٍ یچاپ یى، ۆمه: م. گێڕاوىعگ وٍ ٧اوى، ۆژگاعیهقذ و ئام عصٍ . ٍػ107

 ع.ؽ/ ع، ػیهىه

ه ێر٧اعي ٞ یانقتى  عصٍ ٍػ ڕي  حروباوٍب  له ٥ یه . پىزخه108  – وٍ اڵو٦غصههب ۆ ب یضیام م، ٦ه یه یچاپ ی٠،ع  قه  مه : ئاػاص خهێڕاوىعگ ٧ان، وٍ مٚى

 ػ.2000 ێر،ول َه

 ٧ى/ ٍػ حنم ئه ص مه مده

ؿێتىئ یم، چاپ صووٍ ی٧ىعص و ٧ىعصؾخان، چاپ یخیجاع  ٧ی یه . زىالنه109  ػ.2000 ێماوى،ؾل-٧ىعصؾخان ٞۆ

 عابٗا: امليكىعاث/

 ص. ٞغؾذ مغعي أؾماُٖل/

-307م(، نو)2013(، الؿىت )1(، الٗضص )B) 1. البها ٍٞغضًت بحن انالح الؼعاصقدُت و مٗاعيت الاؾالم، مجلت حامٗت ػازى، املجلض: 110

317.) 

 


