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 ادلستخلص

شّكمت تجارة الحرير والسيطرة عمييا حمقة ميمة من حمقات الصراع بين الدولتين 
إذ ارادت كل دولة منيما السيطرة عمى تجارتو وتأمين الطرق التي تمر  الساسانية والبيزنطية،

بيا ؛لذلك سوف نسمط الضوء في ىذه الدراسة عمى جيود الدولة البيزنطية في تأمين تجارة 
           .من منشأه حتى وصولو إلى األسواق العالميةالحرير 

     
Trade Persian silk and conflict - in the Byzantine reign of Justinian (527-

565 AD) 
Abstract 

Formed the silk trade and control loop task of workshops conflict between 
the two countries Sasanian and Byzantine, as it wants each state their control 
over trade and securing roads that pass out; so will highlight in this study on the 
efforts of the Byzantine Empire in securing the silk trade from origin to arrival at 
markets World. 

 ادلقدمة 

ونستغفره ونستيديو، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  إن الحمد هلل نحمده ونستعينو
مضل لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن محمدا عبده  سيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال

األمانة، ونصح األمة، وجاىد في اهلل حق جياده حتى أتاه اليقين،  بمغ الرسالة وأدى ورسولو،
 .كثيراً  تسميماً  ميو وسممصمى اهلل ع

 أما بعد:
، إذ شيد القرن السادس (ٔ)سيطر الفرس عمى التجارة القادمة من الشرق االقصى

احتكارًا فارسيًا ليا نظرًا لموقعيم القريب من اليند وفرضوا سيطرتيم الكاممة عمى الخميج 
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 ذه السيطرة،العربي، فمم يكن امام البيزطنيين سوى طريق البحر االحمر سعيًا لكسر ى
 متخذيين في ذلك وسائل عدة منيا:

استعمال السياسة الدبموماسية التي تتمثل في ارسال بعثات وسفارات لمدول الواقعة 
عمى جانبي ىذا البحر، وتوطيد العالقات بشكل يتيح ليا السيطرة عمى ىذه المنطقة إما بالوالء 

حتالل الوسائل العسكرية لدعم االحباش بقوة بحرية ال البيزطنيون استعملأو بالتبعية كذلك 
زدياد النفوذ ان شعروا بأوالسيما بعد  اليمن لغرض سيطرتيم عمى مدخل البحر االحمر،

 الفارسي ىناك.
وسعت موضوعات ىذا البحث نقطتين االولى والثانية وضمت النطقة الثانية نقطتين 

 ياية البحث وقائمة اليوامش وقائمة المصادرفرعيتين وتسبقيما مقدمة وتمييما خاتمة في ن
 .يأتيوكما 

 .م( ٘ٙ٘-ٕٚ٘) البيزنطي في عيد جستنيان –اواًل: تجارة الحرير والصراع الفارسي 
ثانيا: جيود اإلمبراطور جستنيان االول الدبموماسية في المحافظة عمى المصالح التجارية في 

 :البحر االحمر بـارسال السفارات
  .م( ٖٓ٘) طور جستنيان االول الى )السميفع اشوع( سنةسفارة اإلمبرا -أ 
 .م( ٖٗ٘جستنيان االول الى االحباش سنة )سفارة  -ب 

 م( 767-725) البوزنطي يف عهد جستنوان –جتارة احلرير والصراع الفارسي 

عمى تجارتو ومصادره إلى  مكان الحرير من أىم المواد التي أحكم الفرس ىيمنتي
تخميص االمبراطورية ومراكز صناعة الحرير من تحكم  (ٕ)جستنيان االولأماكن بيعو، فأراد 

، شكل عبئًا ثقياًل في عيد جستنيانكانت تو  الفرس؛ ألنَّ ىذه المادة ميمة في حياة البيزنطيين،
إذ لم يكن في ىذه التجارة وسطاء سوى الفرس، وألسباب الحروب المستمرة بين االمبراطوريتين 

ة التي انعكست عمى طرق التجارة والسيما تجارة الحرير: وىل كان ذلك البيزنطية والفارسي
وىل كان عمييم  ن يدفعوا اموااًل ضخمة لشراء المنسوجات الحريرية؟أسياًل عمى البيزنطيين ب

ن يقبموا بيدوء انقطاع ىذه التجارة بسبب حالة الحرب؟ وعالجًا ليذه األحوال السيئة حاول  أ
، فقد رأى أّن (ٖ)ن يفتح طريقًا لتجارة الحرير يمر بأثيوبياأم  ٕٖ٘عام  االمبراطور جستنيان في

، ثم يبيعونو بدورىم الى البيزنطيين وبذلك بيين أن يشتروا الحرير من الينودفي إمكان األثيو 
 (٘)ألن الطريق االول يمر عبر تركستان ؛(ٗ)يضمنون عدم مرور التجارة باألراضي الفارسية
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وصواًل إلى البحر  (ٚ)ثم يمر بطريق آخر نحو الشمال إلى نير الفولجا، (ٙ)الى بحر قزوين
 (ٜ)عند خيرسون، أو يمر بطريق آخر نحو الجنوب عبر شمال ايران إلى نصيبين (ٛ)االسود

(ٓٔ)عمى الحدود الرومانية، أو عن طريق أرمينية
، بعد اجتيازىا اليند (ٔٔ)إلى طرابيزون 

صيبين أو سورية، وربما انتقمت بحرًا إلى الخميج وافغانستان، ومن ثم وسط فارس إلى ن
العربي، ثم إلى سورية، ولعميا تقطع طريقيا كميا بحرًا وتمضي صعدًا في البحر االحمر إلى 

االول  ، وبما ان الحرير من السمع القديمة الجديدة في االىمية في عيد جستنيان(ٕٔ)مصر
وفي  صناعة الحرير البري التي كانت منتشرة في سورية؛ التي ارتبطت بصناعة االرجوان، اذ 

. ولما كانت ىذه المواد يتاجر (ٖٔ)سرعان ما احتكرت االمبراطورية البيزنطية ىاتين الصناعتين
جعميم بيا الفرس، وكان محتومًا ليذه المواد أن تمر عبر االراضي العربية عبر الفرات، مما ي

يتحكمون بتحديد كمية السمع ورفع أسعارىا أيام الحروب، إذ كان الطريق التجاري القديم بين 
لجأ االمبراطور جستنيان  ،(ٗٔ)سوريا وأواسط آسيا يخترق بالد الفرس المعادية لمدولة البيزنطية

عميو  طرق عدة الستيراد ىذه المادة من دون دخوليا باألراضي الفارسية، فكان عمالالى است
 اتخاذ الطرق اآلتية:

فالبحر األسود وقد شجع التجار الروس ليذه الميمة  (٘ٔ)الطريق االول عن طريق الزيقا -ٔ
 . (ٙٔ)ألجل دخوليا االراضي البيزنطية

الطريق الثاني وىو البحر االحمر عبر االراضي الحميرية في جنوب شبة الجزيرة العربية،  -ٕ
شجع  (ٜٔ)قرب السويس ومن ىذين المكانين (ٛٔ)قرب العقبة، ومرفأ قمزم (ٚٔ)عبر مرفأ آيمة

 .(ٕٓ)السوريون والمبنانيون والمصريون عمى تجارة ىذه المادة الثمينة
فمجأ الى إنشاء محطة كمركية ليذه الغاية في جزيرة تيران عمى خميج العقبة، واتصل 

عمى الفرس، ألنَّ مراكبيم كانت  م( لكي يقطعوا تجارة الحرير ٖٔ٘أو  -ٖٓ٘باألحباش سنة )
؛ وليذا (ٕٔ)تجوب بحر العرب ثم المحيط اليندي ألجل نقميا من اليند والصين الى سيالن

م( وفدًا إلى ممك الحبشة، ليفاوض االحباش في ىذا الموضوع  ٖٔ٘السبب أرسل في عام )
 لحرمان الفرس الساسانيين من المتاجرة بالحرير.

ستنيان االول الدبموماسية في المحافظة عمى المصالح فجاءت جيود اإلمبراطور ج
 :التجارية في البحر االحمر بـ
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 م(  535سنة) (ٕٕ)سفارة اإلمبراطور جستنيان االول الى اليمن زمن )السميفع اشوع ( اواًل:
(ٕٗ)في القضاء عمى ذي نواس (ٖٕ)بعد النجاح الذي حققو األحباش

واالستيالء عمى  
البالد اليمن وضميا إلى الحبشة، جاءت جيود اإلمبراطور جستنيان في سفارات عدة الجل 

(ٕ٘)تقوية الصالت بينيما بحكم صالت الدين
الذي يجمع بينيما، ولكن عمى ما يبدو أّن  

ّنما اختاروا واحًدا من األقيال اعدوىم ، الذين س(ٕٙ)األحباش لم يحكموا البالد حكًما مباشًرا، وا 
عمى حمير في  عمى احتالليا، وكان ىذا القيل ىو )السميفع أشوع(، الذي عّينو األحباش ممكاً 

فبدأ االمبراطور جستنيان جيودًا دبموماسية في  .(ٕٚ)اليمن، عمى أن يدفع ليم جزية سنوية
بإرسالو رسولو اليمنية(، وذلك  –ت السياسية البيزنطينية )الحبشيةالبحر االحمر، لتقوية العالقا

)جوليان( إلى ممك حمير )السميفع أشوع(، لينضم إلى الروم البيزنطينين، ويوافق عمى تعيين 
، وال يعقل بالطبع توسط القيصر في ىذا الموضوع (ٕٛ)شيخ اسمو )قيس( عمى مدين أو معد

 لو لم يكن الرجل من أسرة ميمة وعريقة، لو عند قومو مكانة ومنزلة، وعند القيصر أىمية
وحظوة؛ ولشخصيتو ولمكانة أسرتو، أرسل رسولو الى )السميفع( إلقناعو بالموافقة عمى 
تنصيبو رئيسًا عمى قومو، وبيذا يكتسب القيصر رئيسًا قويًا وحميفًا شجاعًا يكون تابعًا لو وربما 
يستعين بو في تنفيذ سياستو في المنطقة التي ترمي الى توسع النفوذ السياسي البيزنطي في 

. في جيش مشترك من الحميريين (ٜٕ)منطقة وتقميص النفوذ السياسي لالمبراطورية الساسانيةال
، وقطع العالقات التجارية معيم؛ (ٖٓ)والمعديين لمياجمة الفرس وشن الغارات عمى حدودىم

ألنيما والقيصر عمى توظيف الجانب الديني وعكسو عمى الجانب السياسي من أجل الحصول 
 .(ٖٔ)تصب في المصالح االقتصادية لالمبراطوريةعمى مكاسب سياسية 

جديًدا، غير الطريق التجاري القديم الذي يمر بين سوريا  أراد جستنيان أْن ينشئ طريقاً 
وأواسط آسيا ويخترق بالد الفرس المعادية لمدولة البيزنطية، فأقام صالت ودية بينو وبين 
الحميريين المقيمين في الطرف الجنوبي الغربي من جزيرة العرب ومموك الحبشة، وكان 

األحمر الجنوبية وكانت السفن التجارية  الحميريون واألحباش يسيطرون عمى أبواب البحر
البيزنطية تخترق ىذه المضايق والمحيط اليندي في طريقيا إلى اليند ولكن الفرس الذين كانوا 
يسيطرون عمى اليند كانوا يفرضون عمى ىذه التجارة رسوًما عالية ألنيا تمر ببالد إيران 

 .(ٕٖ)نفسيا
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جيودة وذلك بتعين )قيس( ممكًا عمى سول سعى الخبار القيصر بنجاح ر بعد عودة ال
معد، غير أن الممكين )السميفع أشوع وقيس( لم ينفذا إرادة جستنيان في غزوىم أرَض الفرس؛ 
النشغال قيس بقضيتو؛ اذ قتل أحد أقرباء ممك حمير)السميفع أشوع(، والسبب اآلخر صعوبة 

بدو أن وساطة القيصر عبور الجيش عبر االراضي الصحراوية، وبعد المسافة واتساعيا، ي
. لقد تضمنت ىذة (ٖٖ)لدى )السميفع( إّنما كانت إلصالح ذات البين، ولتسوية ذلك الحادث

السفارة رسالة الى ممك الحبشة التي يطمب بيا القيصر جستنيان منو التعاون لضرب المصالح 
النجاشي ما ُأممَي الفارسية، وعمى أثر ىذه الرسالة التي بعثيا بيد جوليان في السنة نفسيا، نفذ 

عميو، إذ أرسل رسالة الى قباذ يعمن صراحة عداءه لمفرس وصداقتو لمروم البيزطنين، وبذلك 
ضمن جستنيان في الوقت نفسو حرص عرب اليمن عمى الوقوف بوجو الفرس بناًء عمى طمب 

لمروم جستنيان، اال ان جيود الحبشة الخاصة بمحاولة شراء الحرير من جزيرة سيالن ثم بيعيا 
البيزنطنيين، لم يكتب ليا النجاح لالسباب منيا، لتفوق النظام الفارسي بيذا الجانب في غزو 
االسواق بجزيرة سيالن، وضخامة االسطول البحري الفارسي المتاجر بالحرير إذ اعتاد التجار 

طموبة ؛ وألّن تجارة الحرير كانت من أىم المواد الم(ٖٗ)الفرس شراء حموالت السفن دفعة واحدة
من مظاىر الترف  ويعدعنو  غناءتاذ ال يستطيع البالط االبيزنطي االس في أسواق البيزنطيين،

، وقد كان الساسانيون قد احتكروىا تقريبًا، لذي اعتاد عميو المجتمع البيزنطيوالعظمة واالبية ا
بعد أن  والسيما وعبثًا حاول اإلمبراطور جستنيان تحطيم ذلك االحتكار، وأخذه من أيدييم،

طمب من النجاشي ممك الحبشة، إرسال سفنو إلى )سيالن( وشراء السمع منيا، ومنافسة التجار 
الفرس الذين كانوا قد سيطروا عمى تجارة ىذه المادة المستوردة من الصين إلى ىذه الجزيرة، 

بيزنطيين، فكانوا ينقمونيا إلى بالدىم، ثّم إلى )القمزم( و)أيمة( وموانئ أخرى وأسواق تابعة لم
. إالَّ أنَّ خطة االمبراطور جستنيان لم تحقق اىدافيا (ٖ٘)فيربحون من ىذه التجارة ربحًا حسناً 

 ضرب االقتصاد الساساني وألسباب عدة منيا:  والسيما االقتصادية،
بين )االمبراطورية البيزنطية  م، ٕٖ٘إنَّ رايات السالم الدائم كانت تموح باألفق سنة  -أ 

من قبل كسرى األول أنوشروان  ذ جرى توقيع عمى اتفاقية السالم بينيما،إوالساسانيين(، 
 وقد كان ،واالمبراطور جستنيان ،(ٖٚ)، الذي خمف والده قباذ(ٖٙ)م(ٜٚ٘ -هٖٔ٘)

كانا بحاجة الى توقيع و ، (ٖٛ)أكبر خصمين في القرن السادس الميالدي وكسرى جستنيان
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مما أدى الى عودة المياه الى مجارييا  .(ٜٖ)المعاىدة التي سميت معاىدة السالم األبدي
 .(ٓٗ)ومتاجرة الحرير عبر االراضي الفارسية

لم يستطع  ومن ثمّ مجاراة االسطول الفارسي  عمىعدم قدرة االسطول البحري الحبشي  -ب 
التي قطعيا لالمبراطور جستنيان في شراء الحرير من اليند  هلتزام بوعودممك الحبشة اإل

، والسيما  بعد ان اغراىم االمبراطور جستنيان اليند، وبيعو لمروم البيزنطنيين ومن وراء
بربح كبير سيجنونو من تجارة الحرير المستورد من اليند ومن وراء اليند، فوافقوا عمى 
ذلك، لكنيم لم يتمكنوا في النياية من الوفاء بالوعد، ألن سفن الحبشة ليست فييا 

ر، ومنافسة التجار الفرس الذين كانوا قد استقروا في سيالن المؤىالت ليذا العمل الكبي
 .(ٔٗ)وفي اليند وفي مواضع أخرى منذ عيد طويل

خطورة الطريق الذي يمر عبر آسيا وصعوبتو عمى الرغم من أنَّ لو عالقات حسنة مع  -ج 
 . (ٕٗ)شعوب السيوب في الزيقا

رات عمى العالقات  وعمى أثر التغيرات السياسية في اليمن فقد أنعكست ىذه التغي
م( الذي سمك  ٔٚ٘-ٖ٘٘) (ٖٗ)الحبشية البيزنطية؛ ألن اليمن أصبحت تحت حكم إبرىة

سياسة مستقمة عن الحبشة، وذلك بعد فشل الحمالت الثالث التي ارسميا ممك الحبشة لمقضاء 
 ن إبرىة تعيدإذ إعمى حكم ابرىة، األمر الذي جعل ممك الحبشة يقبل بسياسة االمر الواقع، 

 .(ٗٗ)بدفع جزية سنوية اليو
 م( 543: سفارة جستنيان االول الى االحباش سنة )ثانياً 

بذل جستنيان جيود دبموماسية في زّج ابرىة في دائرة الصراع الفارسي البيزنطي، إاّل 
التي قطعيا إبرىة عمى نفسو  الكثيرةأن جيوده باءت بالفشل عمى الرغم من الوعود 

العمل عمى استمالتو لممحافظةعمى أمن طريق التوابل وسالمتو بين بلالمبراطور جستنيان 
اليمن وبالد الشام في الوقت الذي اشتدت فيو الصراعات السياسية واالقتصادية بين الفرس 

، وذلك بعد أْن تولت بيزنطة تأمين الجزء الشمالي لطريق القوافل عندما منح (٘ٗ)والبيزنطنين
الذي استطاع بدوره السيطرة عمى  ،(ٙٗ)مى عرب فمسطينجستنيان أبا كرب لقب المشيخة ع

. كان يحكم أرض غابات النخيل جنوب فمسطين، وىي أرض واسعة (ٚٗ)واحتي تبوك وتيماء
تمتد مسافات شاسعة في البر ليس بيا غير النخيل وقد قّدميا ىدية إلى جستنيان االول، 

 .(ٛٗ)ّنيا فيافأفقبميا منو، وعّدىا من أمالكو، مع أنو كان يعرف جيدًا 
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والسبب في ايجابية ىذه العالقة أّن ىذه االرض كان يحكميا الممك )امرؤ القيس( 
سابقا، ويبدو أّن الروم لم يتمكنوا من ضبطيا ومن تعيين حاكم بيزنطي عمييا، فاضطر 
جستنيان إلى االعتراف باألمر الواقع، فثبتوا )أبا كرب( في مكانو، واعترفوا بو اعترافا رسميًا 
عاماًل عمى ىذه المنطقة التي تقع في جنوب أرض الغساسنة، في األردن وأعالي الحجاز. 
ويبدو أّن )أبا كرب( كان عاماًل مستقاًل بشؤونو عن الغساسنة، وبذلك يكون )أبو كرب( من 

م( بدليل أن  ٕٗ٘المعاصرين لمحارث بن جبمة ممك الغساسنة، وكان حكمو قبل السنة )
 إلى ابرىة لتينئنو عند ترميمو سد مأرب الذي انجز في ىذه السنة جستنيان أرسمو رسوالً 

  .(ٜٗ)م( ٜٖ٘)
بان حكم أبرىة أي سنة  م جاء رسول القيصر جستنيان  ٖ٘٘وبعد وفاة )السميفع( وا 

(ٓ٘)ثانية إلى النجاشي
وكذلك قيس بميمة تحريضيم عمى معارضة الفرس، وتوحيد  وزار إبرىة 

)قيس(، وقد قرر تنصيبو رئيسًا  كممتيم، وكان إبرىةعمى عكس السميفع عمى عالقة طبية بـ
، لم يكن (ٔ٘)م ٕٗ٘حال، فعند ترميم سد مأرب لممرة االولى في عام  أيةعمى معد، وعمى 

بعوثو وسفراءه لتينئة ابرىة عند ترميمو لجستنيان حضور آنذاك، إاّل أنو سارع الى ارسال م
صالح ما أفسدتو الثورات في سد مأرب، وقد تم ىذا اإلصالح الثاني  (ٕ٘)لمسد لممرة الثانية وا 

. كما أرسل الحارث بن جبمة أمير الغساسنة، وكذلك أبو كرب شيخ عرب (ٖ٘)م ٖٗ٘في عام 
حميفو المنذر الثالث أمير فمسطين، وفي المقابل أرسل ممك الفرس سفيره، وبعث أيضًا 

. ويبدو واضحًا أن الغرض الحقيقي من حضورىم، ليس لمجرد التينئة فحسب، إذ (ٗ٘)الحيرة
تحمموا مشقة السفر، وقطع الصحارى الى أن وصموا الى ىذا الجزء من العالم، فقد  وصل كال 

في ىذه المنطقة  الجانبين الفرس والروم الى قناعة تامة بمكانة أبرىة واىميتو نظرا لتحكمو
الخطيرة من العالم في وقت كان العالم فيو منقسمًا الى معسكرين معسكر شرقي )الفرس( 

 .(٘٘)وآخر غربي )الروم البيزنطيين(
 ال سيماالبيزنطية( -)الفارسية م( تأزمت العالقات بين االمبراطوريتين ٗ٘٘وفي سنة )

مى تحسين المالية عوعمل جستنيان  كية،بعد تحديد سعر الحرير والزام التجار بالتعرفة الكمر 
من الذين  وال سيماعن طريق اصحاب المصانع المنتجة لمثياب الحريرية في بيروت وصور، 

لزميم بدفع الضرائب بالكامل، وبيع منتجاتيم من أتيربوا من ضريبة العشرة بالمائة، و 
االسعار عمى اثر احكام الرقابة المنسوجات الحريرية بالسعر الجبري، بعد ان كانوا قد رفعوا 
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، مما (ٙ٘)الضريبة عمييم، وكعادتو في القسوة انزل اشد العقوبات بالمخالفين لألسعار الجبرية
أدى الى خسارة التجار المبنانيين والصناع الى خسارة فادحة كادت تقضي عمى صناعاتيم، 

شودة التي كان ييدف إلييا ذ لم يتمكن من تحقيق أىدافو المنإ-مما دفع بجستنيان بعد خسارتو
لذلك اتبع سياسة جديدة مفادىا تعين رىبان لغرض  من خالل السيطرة عمى طريقي التجارة ؛

الغراض  )الرىبان( ىؤالءنشر الديانة المسيحية بل تعدى ىدفو في ىذا الجانب اذ استعمل 
مكاني (ٚ٘)سياسية كجواسيس ة تعرضيم إلى بالد الصين، وعمى الرغم من الظروف الصعبة وا 

لمموت، فإن الرىبان تمكنوا من إخفاء بيض دودة الحرير وبذور التوت في عيدان بوص 
بالد الصين وبالد الفرس  وأنيت ىذه المغامرة احتكار كل من (ٛ٘)مجوفة، من سيرنيدا

وقد أبقوا عمى سر ىذا االنتاج الذي كان مقتصرًا فقط في الصين وبالد فارس، اذ  ،(ٜ٘)لمحرير
، غير ان تغير الظروف والمواقف مع فارس، (ٓٙ)كان الروم البيزنطيين يسمعون بيذه الدودة

التي ادت الى ايقاف ورود الحرير، وما اجراه من محاولة في ابقاء سعر الحرير منخفضًا؛ 
عة الحرير، وعندئذ اشترى اإلمبراطور مصانعيم وبذلك حول الحرير ألجل القضاء عمى صنا

اذ كانت صناعة الحرير وتجارتو حظيْت  (ٔٙ)إلى احتكار إمبراطوري ةبطريقة عرضية بحت
بأىمية كبيرة وليا طوائُف عديدة، فكان لمن يغزلون وينسجون الحرير طائفٌة، ولمن يتاجرون 

في صناعتو طائفة، وكانت ليا مكوس خاصة، في الحرير الخام طائفة، ولمن يعممون 
وانتشرْت مصانع الحرير في الدولة البيزنطية، وشكمت المنتجات الحريرية القسَم األكبر من 

فنشط  .(ٕٙ)الصادرات البيزنطية،وقد حققت سياسة االمبراطور أرباحًا اقتصادية كبيرة لمدولة
جيات من مدن اليونانية السيما في انتاج الحرير في لبنان، وانطاكية والقسطنطينية وبعض 

، وقد عظمت تجارة الحرير في القسطنطينية، اذ تقاطرت الييا (ٖٙ)طيبة وكذلك االسكندرية
السفن من كل حدب وصوب من مرافئ البحر المتوسط والبحر االسود لتحمل الييا المواد 

االوضاع بين الخام عمى أنواعيا وتنقل من انتاجيا الصناعي وال سيما بعد ىدوء 
م(  ٖٗ٘الفارسية(، واسترجاعو لشمال افريقيا وايطاليا سنة )–االمبراطوريتين )البيزنطية

عطائو بالد الشام مكانة ميمة في التصدير لممواد الخام وتصنيع الحرير في غزة  (ٗٙ)وا 
 . (٘ٙ)وعسقالن

ى اذن خالصة القول إن جستنيان استطاع النيوض بيذا الجانب بتفوق واقتدار، وعم
، ومع ذلك فمم يكن كافيًا لتحسين الحالة المالية السيئة (ٙٙ)االخص في الحقبة المبكرة من عيده
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التي تعرضت ليا االمبراطورية البيزنطية، وما حدث من قيام صناعة الحرير بالدولة 
 . (ٚٙ)البيزنطية، كان لو أثر كبير فيما جرى من تغيرات في التجارة زمن جستنيان

المحصمة لخالصة القول، إن جستنيان قد نجح نسبيًا بفضل الجيود اذًا تكون 
الدبموماسية في المحافظة عمى المصالح التجارية في البحر االحمر، بإقامة عالقات طيبة مع 

  شعوب التي آمنت بالمسيحية.
 اخلامتة

يعتبر غناءعنو؛ النو تنطي االسز كان الحرير من أىم المواد التي ال يستطيع البالط البي
من مظاىر الترف والعظمة واالبية الذي اعتاد عميو المجتمع البيزنطي، وقد كان الساسانيون 
 قد احتكروىا تقريبًا، وعبثًا حاول اإلمبراطور جستنيان تحطيم ذلك االحتكار، وأخذه من أيدييم،

ص سياسة االمبراطور جستنيان كانت تخمي نْ أاذ نمخص  االولى من حكمو، المدةوخاصة في 
البحر االحمر من شمالو لجنوبو من سيطرة احتكار الفرس لتجارة الحرير، والجل ذلك تكممت 

 هاذ نجحت جيود جيود االمبراطور جستنيان في ارسال السفارات عبر البحر االحمر،
قامة صالت ودية بينو وبين الحميريين المقيمين في الطرف الجنوبي الغربي من إالدبموماسية ب

وعمموا عمى تنفيذ سياستو في المنطقة التي ترمي الى توسع  مموك الحبشة؛جزيرة العرب و 
ن أاال  النفوذ السياسي البيزنطي في المنطقة وتقميص النفوذ السياسي لالمبراطورية الساسانية،

م( بين  ٕٖ٘خطتو لم تحقق اىدافيا االقتصادية والسيما بعد احالل السالم الدائم سنة )
الحبشي من عدم قدرة االسطول البحري  فضاًل عن الساسانية(،–طية)البيزن االمبراطورتين

لتزام بوعودىما التي لم يستطيعا الحميريين وممك الحبشة اال ومن ثمّ  ،مجارة االسطول الفارسي
 قطعاىا لإلمبراطور جستنيان. 

 ٗ٘٘) البيزنطية( سنة-)الفارسية ونمخص أيضًا أن تأزم العالقات بين االمبراطوريتين
والسيما بعد تحديد سعر الحرير والزام التجار بالتعرفة الكمركية، مما أدى الى خسارة م(، 

نجح  التجار في بالد الشام والصناع الى خسارة فادحة كادت تقضي عمى صناعاتيم،
ض االمبراطور جستنيان إلى أتباع سياسة جديدة مفادىا استغالل الجانب الديني الغرا

إلى بالد الصين، وكشف  م( ٕ٘٘-ٓ٘٘رىبان كجواسيس سنة )والسيما بعد إرسال  ،سياسية
 .اطورية البيزنطية مع تمك التجارةوأنيت إلى حد كبير مشاكل االمبر  سر صناعة الحرير،
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اذن خالصة القول إن جستنيان استطاع النيوض بيذا الجانب بتفوق واقتدار، وعمى 
يًا لتحسين الحالة المالية السيئة االخص في الحقبة المبكرة من عيده، ومع ذلك فمم يكن كاف

التي تعرضت ليا االمبراطورية البيزنطية، وما حدث من قيام صناعة الحرير بالدولة 
 البيزنطية، كان لو أثر كبير فيما جرى من تغيرات في التجارة زمن جستنيان. 

 
 
 
 :اهلوامش

                                                 

الشرق االقصى: تطمق اآلن عمى األراضي الواقعة شرقي البحر المتوسط، وىي االراضي التي تطمع  (ٔ)
 ص ،ٔ وج ،ٕٛ ص ،ٔ ج عمييا الشمس من شروقيا إلى نصف النيار جية شروق الشمس معجم الوسيط،

ٗٛٓ . 
 يوسطانوس، الثاني، يسطينينوس يوسطينيانس، }يوسطانوس، تذكره المصادر االسالمية باسماء مختمفة (ٕ)

المسعودي، أبو الحسن  اذ يبدو االختالف واضحًا في اسمو، فضاًل عن سني حكمو. يشطينانش قيصر{،
تصحيح: عبد اهلل إسماعيل  التنبيو واالشراف، :م( ٜٚ٘ = ه ٖٙٗ عمي بن الحسين بن عمي، )ت:

=  ه ٖٓٔ )ت: جرير الطبري، محمد بن ؛ٖٔٔ-ٖٓٔ ص ،ٔ ج ،بال(-دار الصاوي-الصاوي، )القاىرة
ابن  ؛ٛٓٙ ص ،ٔ ج ،ه( ٚٓٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، ٔ )ط م(: تاريخ الرسل والمموك، ٖٕٜ

م(  ٖٖٕٔ = ه ٖٓٙ االثير، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت:
 ص ،ٔ ج ،ىـ( ٘ٔٗٔ-الكتب العمميةدار  -بيروت-ٕ الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد اهلل القاضي، )ط

أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن عمي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، الممك  ؛ٕٖٓ
الناشر، المطبعة -ٔ م(: المختصر في أخبار البشر، )ط ٖٖٔٔ = ه ٕٖٚالمؤيد، صاحب حماة )ت، 

، غريغوريوس )واسمو في الوالدة يوحنا( ابن ؛ ابن العبريٙٙ-٘ٙ ص ،ٔ ج د.ت(،-الحسينية المصرية
(: تاريخ مختصر الدول، المحقق، م ٕٙٛٔ = ه ٘ٛٙأىرون )أو ىارون( بن توما الممطي، أبو الفرج )ت، 

؛ ابن خمدون: عبد ٙٛ ص ،ٔ ج ،م( ٕٜٜٔ-بيروت الناشر، دار الشرق-ٖ أنطون صالحاني اليسوعي، )ط
م(: ديوان  ٙٓٗٔ = ه ٛٓٛ الدين الحضرمي اإلشبيمي، )تالرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد، ولي 

 المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكبر، تحقيق خميل شحادة، )ط
)فالفيوس بيتروس  بـ بينما المراجع البيزنطية تسميو ؛ٜٕ٘ ص ،ٕ ج ،م(ٜٛٛٔ-دار الفكر-بيروتــٕ

م( ، بروكوبيوس: التاريخ السري جانب من جوانب حياة  ٖٛٗم( أو ) ٛٚٗ) ساباتيوس جستينانوس( ولد سنة
اإلمبراطور جستنيان وزوجتو تيودورا وقائده المغوار بميزاريوس وزوجتو انطونينا صورة سيئة، ترجمة: د.صبري 
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ي ولد اما بمدة الت ؛ٗٔ ص م(،ٕٔٓٓ-ت والبحوث االنسانية واالجتماعيةعين لمدراسا-ٔ ابو الخير سميم، )ط
فتحي الشاعر، محمد: السياسة الشرقية لإلمبراطورية ، فييا فيي تورزيوم عمى حدود ألبانيا، من أعمال مقدونيا

 ؛ٕٙ ص م( ٜٜٛٔ-الييئة المصرية العامة لمكتاب-البيزنطية في القرن السادس الميالدي، )القاىرة
-ٔ ا أثناء حكم االمبراطور جستنيان، )طالتاجوري، مفتاح محمد: التاريخ السياسي واالقتصادي لشمال افريقي

؛ وزارة األوقاف المصرية: تراجم موسوعة ٜٚ- ٛٚ، ص م( ٜٕٓٓ–منشورات المركز الوطني-ليبيا-طرابمس
إّنو من أبوين مزارعين من »؛ ويذكره لنا ول ديورانت ٗٓٔ ، صٔ ت(، ج .بال-القاىرة–االعالم، )مصر

، قصة الحضارة، ترجمة «أو لعمو صقمبي يقيمان بالقرب من سرديكا وىي مدينة صوفيا الحالية أصل إليرى
 .ٜٕٓ ص ،ٚٔ ج م(، ٖٜٚٔ-القاىرة –ٖ محّمد بدران وغيره، بإشراف جامعة الدول العربية، )ط

القرن ، ىي دولة غير ساحمية تقع فوق اليضاب في عربية القديمة وعرفت باسم الحبشة( في األدبيات الٖ)
 . من ويكيبيديا، الموسوعة الحرةاألفريقي

ىايد، ف: تاريخ التجارة في الشرق األوسط في العصور الوسطى، مراجعة وتقديم، عز الدين  فوده، (ٗ)
؛ العريني: الحضارة ٛٔ،صٔم(،جٜ٘ٛٔ -الييئة المصرية العامة لمكتاب -ة:  أحمد رضا، )القاىرةترجم

م(، القسم األول، ٖٜٙٔ-ه ٖٖٛٔ -دار النيضة العربية -والنظم األوربية في العصور الوسطى، )بيروت
 .ٜٓص 

صين والتبت والخرلخ ( تركستان:ىو اسم جامع لجميع بالد الترك بالد الترك بالد التغزغز، وحدىم ال٘)
والكيماك والغز والجفر والبجناك والبذكش واذكس وخفشاق وخرخيز. الحموي، شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت 

 ،ٕ ج م(،ٜٜ٘ٔ-دار صادر -بيروت -ٕمـ(: معجم البمدان )طٜٕٕٔه=ٕٙٙبن عبد اهلل الرومي )ت: 
 .ٖٕ ص
"بحر طبرستان" و"بحر جرجان"  و"بحر باكو"  منيا،وىو البحر الذي قيل فيو عدة تسميات  ( بحر قزوين:ٙ)

بشير فرنسيس  : بمدان الخالفة الشرقية، ترجمة:و"بحر الخزر" ىو بحر مغمق يقع في غرب آسيا لسترنج، كي
 .ٖٛ ص م(،ٜٗ٘ٔوكوركيس عواد، )بغداد:  مطبعة الرابطة، 

 وىو المصدر الرئيسي لمياه بحر قزوين روسيانير الفولجا:وىو أكبر و أىم ىو االنيار الذي يأتي من  (ٚ)
(البحر األسود: وىو بحر أمم الّترك والبرغر والّروس وغيرىم، وىو يمتّد من الشمال من ناحية المدينة الذقة  ٛ)

، )بحر  قزوين( القسطنطينية. ويّتصل ىذا البحر من بعض جياتو ببحر الخزرثالثمائة ميل، وىي من وراء 
انظر البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد –كما يسميو بعض الجغرافيين العرب ،ويكتب بنطس

 ج م(، ٕٜٜٔ -م(: المسالك والممالك، )الناشر: دار الغرب اإلسالميٜٗٓٔىـ=ٚٛٗاألندلسي )المتوفى: 
طالبي، المعروف )ت: ؛ الشريف االدريسي ،محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الٕٗٓ ص ،ٔ

 ،ٔ ج ىـ(، ٜٓٗٔ-عالم الكتب-الناشر: بيروت ٔ )ط : نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق،م(٘ٙٔٔىـ=ٓٙ٘
  .ٕٔ ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ل إلى الشام وفييا وفي قراىا ىي مدينة عامرة من بالد الجزيرة عمى جاّدة القوافل من الموص نصيبين: (ٜ) 
عمى ما يذكر أىميا أربعون ألف بستان، بينيا وبين سنجار تسعة فراسخ، وبينيا وبين الموصل ستة أيام. 

 . ٕٛٛ، ص ٘ الحموي: معجم البمدان، ج
نبي المجوس منيا. قال: وىي آخر حد أذربيجان من جية  ( أرمينية: مدينة جميمة، ويقال: إن زرادشتٓٔ)

. أرمية وبين الموصل أربعون فرسخا الغرب. وأرمية غربي سمماس، والموصل في الغرب عن أرمية، وبين
، جمعو وعمق عميو «الكتاب العزيزي»المسالك والممالك أو  م(:ٜٜٓىـ= ٖٓٛالحسن بن أحمد العزيزي )ت: 
 ؛ٜٖٔ، ص ٔ م(، جٕٙٓٓ -دار التكوين لمطباعة والنشر والتوزيع-ٔ)ط ووضع حواشيو: تيسير خمف،

  .ٙٚ ، صٔ اقميم جبمي يقع جنوب القوقاز ابن الوردي، عجائب البمدان، ج
من الفرات عبر  و  ،تجمب الييا السمع من القسطنطنية فيي ميناء وكتب أسميا طرابزندة، ( طرابيزون:ٔٔ)

حر االسود ومما يدل عمى شيرة طرابزون أو طرابزندة وعظم شأنيا في ذلك الزمن ان الب ،الجبال إلى ممطية
 ص ، الذي يسمى في االساس بحر بنطس. لسترنج: بمدان الخالفة الشرقية،كان يعرف ببحر طرابزون

ٔٙٛ-ٜٔٙ . 
المصرية العامة ، الييئة ٖرنسيمان، ستيفن: الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، )ط (ٕٔ)

 -ىـٕٕٗٔ-دار الساقي-ٗ؛ عمي، جواد: المفصل في تاريخ العرب، )طٜٙٔ ص م(، ٕٓٔٓلمكتاب، 
كان الفرس يتحكمون  ٕٔٗ، ٕٓٗ ، صٕٔالحضارة:  قصة :؛ قال ديورانتٕٖٛ ، صٖ م(، ج ٕٔٓٓ

عالم تاريخ أوربا في فييا ويبيعونيا بأسعار باىظة وال يصدرون اال القميل؛ حتى تظل عالية الثمن؛ عمران: م
؛ رستم، أسد: الروم في سياستيم ٚٔٔم(،  ٜٜٜٔ -دار النيضة العربية-العصر الوسيط، )بيروت

 م(، جٜٛٛٔه = ٛٓٗٔبيروت ــــ المكتبة البوليسية ــــ ـ ـــــٕوحضارتيم ودينيم وثقافتيم وصالتيم بالعرب، )ط
 .ٙٚٔ ، صٔ
ئيل ن، ترجمة د.جورج حداد وعبد الكريم رافيق، مراجعة د.جبراحتى، فميب: تاريخ سوريا ولبنان وفمسطي (ٖٔ)

؛ فرج، وسام عبد العزيز: بيزنطة قراءة في التاريخ ٜٖٔ م(، ص ٜٓ٘ٔ–دار الثقافة-بيروت-ٔجيور، )ط
 .ٜٗ ص ،م(ٖٕٓٓ-النسانية واالجتماعية عين لمدراسات والبحوث ا-ٔ)ط االقتصادي واالجتماعي،

، نقمو الى العربية يوسف رون الوسطى، بإشراف موريس كروزيوأدور، بروى: تاريخ حضارات العالم الق (ٗٔ)
؛ العريني: الدولة ٓٙص  ،ٖ ،جم(ٜٙٛٔ-منشورات عويدات -بيروت -ٕاسعد داغر وفريد م. داغر،)ط

 . ٙ ، صٔٔ جواد: المفصل في تاريخ العرب، ج ؛ عمي،ٚٛٔ البيزنطية، ص
 :لساحل الشرقي لمبحر االسود. غنيممى ايضًا كولخيس مدينة قوقازية تقع عمى ا( الزيقا: وتس٘ٔ) 

التاجوري: التأريخ السياسي واالقتصادي لشمال أفريقيا أثناء  ؛ٜٔ ص م(، ٜٜٔٔ-االسكندرية–اآلفار)مصر
 . ٖٛم(، ص  ٘ٙ٘-ٕٚ٘حكم اإلمبراطور جستينيان )

؛ فتحي الشاعر: السياسة ٙٚٔ، صٔ الروم، ج؛ رستم: ٜٙٔرنسيمان: الحضارة البيزنطية، ص (ٙٔ)
 . ٙ٘-٘٘الشرقية، ص 
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عن طريق فمسطين  المتاجر برًا إلى البحر المتوسط آيمة: المرفأ االول، قرب العقبة إذ تجري نقل (ٚٔ)
وسوريا، فكان التجار السورين يوزعون التجارة الشرقية عمى طول البحر المتوسط وليم محطات في كل ميناء. 

 . ٓٚٔ الحضارة البيزنطية، ص رنسيمان:
قمزم: المرفأ الثاني، قرب السويس التي تقع في اقصى الشمال الغربي من شاطئ البحر االحمر، ومنيا  (ٛٔ)

جواد: المفصل في  ؛ عمي،ٛٛ يجرى االتصال مباشرة بالبحر المتوسط. العريني، الدولة البيزنطية. ص
 . ٜٖٓ، ص ٗ العرب، ج تاريخ

أو  انين وضعت حامية عسكرية، تحت قيادة موظف امبراطوري سمي بـ)مراقب،ومن ىذين المك (ٜٔ)
ىايد، تاريخ التجارة في الشرق األوسط في العصور  لوجوثيت( لمحسابات، ويقوم بزيارة اليند في كل عام.

 . ٛٛ ؛ العريني، الدولة البيزنطية، صٓٚٔ رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ص ؛ٖٕ ص ،ٔ الوسطى، ج
؛ فتحي الشاعر: ٚٚٔ، صٔ ؛ رستم، الروم، جٕٔٗ -ٕٓٗ، صٕٔج  ديورانت: قصة الحضارة:  (ٕٓ)

 . ٙ٘-٘٘السياسة الشرقية، ص 
 سيالن: وىي الجزيرة التي يتم فييا القاصَة المالية لتجارة الشرق بأكمميا. رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ص (ٕٔ)

ٔٚٚ.  
أشوع: وىو من األقيال المذكورين ىم )بنو يزان( و)بنو يزأن(، ىم )ذو يزن( عند أىل األخبار، وكان  السميفع (ٕٕ)

لييم ينسب )سيف بن ذي يزنمن العشائر البارزة التي ورد اسميا في نصوص عد ( وقد استعان بيم الحبش في يدة، وا 
ستيالء عمى كل اليمن ومن انتزاع السمطة نزاعيم مع )"يوسف أسأر( أو) ذي نواس( حتى تمكنوا في األخير من اال

م(. جواد عمي: المفصل في تاريخ العرب قبل ٕ٘٘من أيدي حكام اليمن الشرعيين، ومن القضاء عمى الممك سنة )
  .ٕٗ ؛ شيخو: المسيحية وآدابيا بين عرب الجاىمية، صٜٕٗ ص ٗ االسالم، ج

بدعم  تيامةسومية دخول اليمن وتسيطر عمى ( في مطمع القرن السادس الميالدي، تنجح القوات األكٖٕ)
عام  ذو النواس الِحميَّريوتتخمص من الييودي  نجرانوالقبائل اليمنية المسيحية في  اإلمبراطورية البيزنطية

دار المعرفة  -االسكندرية -ٕميالدية. ميران، محمد بيومى: دراسات في تاريخ العرب القديم، )ط ٕٚ٘ـ ٕ٘٘
المؤسسة العربية  –؛ بافقيو، محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم، )بيروت ٘ٓ٘ ص ،ٔ بال(، ج -الجامعية

 . ٛ٘ٔ م(، صٜ٘ٛٔ-لمدراسات لمطباعة والنشر 
م( وىو زرعة ذو نواس بن تبان بن أسعد بن كرب، وقد سمى ٕ٘٘ – ٘ٔ٘يمن )( ذي النواس: حكم الٕٗ)

نفسو )يوسف( بعد تيوده، وذىب البعض إلى أّنو من غير األسرة المالكة، وأنَّ السبب في تسميتو )ذي 
نواس(؛ لنَّ كانت لو ذؤابتان تنوسان عمى عاتقو. ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن مسمم الدينوري )ت: 

 ٕٜٜٔ-الييئة المصرية العامة لمكتاب -القاىرة -ٕالمعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، )ط م(:ٜٛٛىـ= ٕٙٚ
الطوال، تحقيق، عبد : األخبار ىـ(ٕٕٛ)ت: ؛ الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ٖٔٔم(، ص 

عيسى البابي  -ب العربي دار إحياء الكت -القاىرة -ٔمراجعة، الدكتور جمال الدين الشيال، )ط المنعم عامر،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/525
http://ar.wikipedia.org/wiki/525
http://ar.wikipedia.org/wiki/527
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الطبري: تاريخ  ؛ٕ٘، صٕالمسعودي: مروج الذىب، ج  ؛ٔٙ، ص ٔم(، ج  ٜٓٙٔ-ه -الحمبي وشركاه
 . ٕ٘ٗ، ص ٔ؛ابن األثير، الكامل في التاريخ، ج  ٖٕٔ، ص ٕ ؛ جٖٙٗ، ص ٔالرسل والمموك وصمة، ج 

( صالت الدين: إّن جيود الروم لم تتوقف في تعزيز مكانتيم في اليمن عن طريق االحباش فحسب ٕ٘) 
وانما بفضل المسيحية التي أدخمت لميمن عن طريق الوفود المبشرين النساطرة من الحيرة وبالد الشام، وقد قام 

تأسيس كنيسة نجران التي كانت  ىؤالء ببناء الكنائس في عدد من المدن اليمانية، بعد نجاح الراىب فيمون في
ىو تمييد االفكار والنفوس لقبول  تضم أكبر عدد من النصارى وكان لمرومان ىدفيم من وراء نشر المسيحية

ىارون، عبد  .بين الييود والمسيحية كان متوقع التسمط السياسي لمروم البيزنطيين في بالد اليمن؛ألّن الصراع
يرة ابن ىشام، موقع سيرة ابن ىشام ىارون، عبد السالم، تيذيب س م(: تيذيبٜٛٛٔ -ه ٕٖٙٔ)ت: السالم
  ت العرب في الجاىمية وصدر االسالم، ولفنسون، إسرائيل، تأريخ الييود في بال. ؛ٜ، ص ٔ، ج الوراق
 -دار الصفوة –بيروت  – ٔ)طلشيخ احمد، تأريخ العرب القديم، ا ؛ مغنية،ٖٙم(، ٕٜٚٔ، مصر،  ٔ)ط

  .ٕٖص  م(،ٜٜٗٔ
، وكانوا يزان( و)بنو يزأن(، ىم )ذو يزن( األقيال: وىم أعوان وأحالف من القبائل، واألقيال المذكورون ىم )بنو (ٕٙ)

لييم ينسب )سيف بن ذي يزن(، و)شرحبيل يكمل(  من العشائر البارزة التي ورد اسميا في نصوص عديدة، وا 
جواد: المفصل في  أشوع( و)شرحبيل أسعد(. عمي، و)لحيعت يرخم( و)شرحئيل يقبل( )شرح ال يقبل( و)السميفع

 =ٖٙٗٔشيخو: رزق اهلل بن عبد المسيح بن يعقوب، )ت: ؛ٜٕٗ ص ٗ تاريخ العرب قبل االسالم، ج
 .ٕٗ ، صم(ٕٜٔٔ-ه –النصرانية وآدابيا بين العرب الجاىمين، )بيروت  م(ٕٜٚٔ

 .ٛٚٔ : السياسة الشرقية، ص؛ فتحي الشاعرٓ٘، صٔجواد: المفصل في تاريخ العرب، ج عمي، (ٕٚ)
وقوم شعيب،  -( مدين أو معد: وىي بين حدود الشام وحدود مصر ،وىي مدينة شعيب )عميو السالم( ٕٛ) 
ْيَحةُ  إذ (، فدخموا في المغارات تحت األرض لئال ٜٗ-ٜٔ)سورة ىود،آية  أىمكيم اهلل تعالى َفَأَخَذْتُيُم الصَّ

: آكام المرجان في ذكر المدائن ىـ(ٗنجم، إسحاق بن الحسين )ت: ق الم يسمعوا الصيحة، فماتوا جميعيم.
 . ٜٔ ص ،ٔ ج ىـ(، ٛٓٗٔ-الناشر: عالم الكتب -بيروت  -ٔ)ط المشيورة في كل مكان،

 .ٕٛص ٘ ،  جمى، جواد: المفصل في تاريخ العربع(ٜٕ)
 .ٜٜٖص ٔ ،  جمى، جواد: المفصل في تاريخ العربع(ٖٓ)
ابن  ؛ٜٚٔ؛ فتحي الشاعر: السياسة الشرقية،  صٜٕ-ٕٚص ٘ ، جتاريخ العربمى ،جواد: المفصل في ع(ٖٔ) 

 -مكتبة األنجمو المصرية -صالح، عبد العزيز: تاريخ شبو الجزيرة العربية في عصورىا القديمة، )مصر
 .ٚٙٔ، ص ٕ ج د.ت(،

 .ٖٜٜٗ، ص ٕ مجمة المجمع االسالمي، ج (ٕٖ)
 .ٜٜٖص  ،ٔ ، ججواد عمى: المفصل في تاريخ العرب (ٖٖ)
 .ٛٚٔفتحي الشاعر: السياسة الشرقية، ص  (ٖٗ)
 .ٕٖٛ، ص ٖ جواد: المفصل في تاريخ العرب، ج عمي، ؛ٕٔٗ، ٕٓٗ، ٕٔديورانت، قصة الحضارة،   (ٖ٘)
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االول: ىي التسمية الفيموية لالسم، أما التسمية العربية فيي  ( كسرى األول أنوشروان وىو خسروٖٙ) 
وليفسكيا: العرب كسرى ولكنيا ما لبثت ان اصبحت لقبًا عامًا لجميع مموك الساسانيين وجمعيا أكاسرة. بيغ

 اليامش، أّما كسرى أنو شروان فكان يعني بو العادل ٘ٙ ص ،عمى حدود بيزنطة
ث جذور المزدكية فيذكر انو امر الخاصة والعامة بطمب اتباع مزدك الذي استيل أول عيده باجتثا (ٖٚ)

 تحت كل حجر ومدر فقتل منيم بارض العراق في ضحوة واحدة ثمانين الف، المسعودي، مروج الذىب، ج
 االصفياني، االغاني، ج ،، وقيل مائة الف زنديقٙٓٙ– ٘ٓٙ ، الثعالبي، غرر السير، صٕٛٗ ، صٔ
 .ٜٕٚ ، صٔ الكامل، ج؛ ابن االثير، ٜٙ ، صٜ
  .ٕٗ؛ سالم: المسممون والروم في عصر النبوة، ص ٜ٘ٔ ( ولز: موجز تاريخ العالم،ٖٛ) 
 .  ٖٜٔ؛ فتحي الشاعر: السياسة الشرقية، صٖٕٓ ص ( أفندي: تاريخ سوريا،ٜٖ)
 . ٚٚٔ ، صٔ ؛ رستم: الروم، جٙ ، صٔٔ ج جواد: المفصل في تاريخ العرب، عمي، (ٓٗ) 
رستم:  ؛ٛٛ ؛ العريني: الدولة البيزنطية، صٙ ، صٔٔ ، ججواد: المفصل في تاريخ العرب عمي،(ٔٗ) 

 .ٚٚٔ ، صٔ الروم، ج
 . ٙ٘-٘٘فتحي الشاعر: السياسة الشرقية، ص  (ٕٗ) 
م( ٖٔ٘أبرىة: وما أن تمضي سنون ستة، حتى تبدأ البقية الباقية من جنود الحبشة في اليمن الثورة )في عام  (ٖٗ)

وىو عبد نصراني كان ممموًكا لتاجر يوناني  -السميفع أشوع( ثم محاصرتو في إحدى القالع، وتعيين )أبراىام(عمى )
في مكانو، وقد حاول النجاشي أن يقضي عمى ىذه الثورة، غير أن ىزيمة قواتو التي أرسميا مرة  -في مدينة عدولي

اتو في ىذه الدنيا، حتى يسرع )أبراىام(أبرىة إلى عقد بعد أخرى، جعمتو يتقبل الوضع عمى عاّلتو، وما أن تنتيي حي
 صمح مع خميفتو، يدفع لو بمقتضاه جزية سنوية، في مقابل أن يعترف النجاشي الجديد بو نائًبا لمممك في اليمن. عمي،

ىب ، وتتجو المصادر العربية اتجاًىا مغايًرا في كيفية وصول أبرىة إلى السمطان في اليمن، فتذ٘ٚٗص  ٖجواد: 
رواية إلى أنو جاء إلى اليمن جنديًّا تحت قيادة "أرياط" الذي فتح اليمن، ولكن ما أن تمضي سنوات معدودات حتى 
ينازعو السمطان، ثم يغدر بو ويأخذ مكانو، بينما تذىب رواية أخرى إلى أن النجاشي إنما كان قد أرسل جيشين، 

عمى صنعاء ومخاليفيا بعد مقتل ذي نواس، ومن ثم فقد  أحدىما تحت قيادة أبرىة الذي نجح في أن يصبح ممًكا
غضب النجاشي وأرسل إليو جيًشا تحت قيادة )أرياط(، فما أْن حّل بساحتو، حتى عرض عميو )أبرىة( أن يبارزه، 
فأييما ظفر بصاحبو كان الممك لو، فرضي أرياط بذلك، وتبارزا، ونجح أبرىة في أن يوقع بأرياط عن طريق غالم لو 

الذي كافأه أبرىة بأال تدخل عروس عمى زوجيا في اليمن، قبل أن يصيبيا قبمو، مما كان سبًبا في أن  -عتودة ىو-
السيرة م(: ٕٛٛه = ٖٕٔابن ىشام، عبد الممك بن أيوب الحميري )ت  يدفع حياتو ثمنا لرغبتو المئيمة ىذه.

األزرقي، أبي الوليد  ؛ٕٗ، ص ٔ ، جم(ٜٜٔٔ -هٔٔٗٔالنبوية، تحقيق: عبد الرؤوف سعد، )بيروت، دار الجيل، 
م(: أخبار مكة وما جاء فييا من اآلثار، دراسة وتحقيق: عمي  ٘ٙٛىـ =  ٕٓ٘محمد بن عبد اهلل بن أحمد )ت:

تاريخ  ؛ اليعقوبي:ٕٙ؛ الدينوري: األخبار الطوال صٖٚٔ-ٖٙٔ، ٔج بال(،  -مكتبة الثقافة الدينية -ٔعمر، )ط
ج،  ٔ؛ ابن األثير: الكامل في التاريخ،ٖٕٓٔٓٚٔص ،ٕج  لطبري: تاريخ الطبري،ا ؛ٕٓٓص  ،ٔج  اليعقوبي،
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م(: الجامع ألحكام القرآن، ٖٕٚٔىـ=ٔٚٙالقرطبي: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري )ت:  ؛ٖٖٗ-ٖٔٗ
 -م(، وطبعة أخرى: )القاىرة  ٖٕٓٓىـ =  ٖٕٗٔ -دار عالم الكتب -الرياض -)المممكة العربية السعودية

األلوسي، شياب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني )ت:  ؛ٜٗٔ-ٖٜٔ، ٕٓ ج دار الشعب(،
 تحقيق: عمي عبد الباري عطية، ،ير القرآن العظيم والسبع المثانيم(: روح المعاني في تفسٗ٘ٛٔىـ=ٕٓٚٔ

خمدون: ابن  ؛ٜٙٔ، صٕ؛ ابن كثير: ج ٖٖٕ، ص ٖٓ ج ىـ(، ٘ٔٗٔ-بيروت دار الكتب العممية  - ٔ)ط
وىكذا أصبح أبرىة )إبراىام( حاكًما  ٕٕٔ-ٕٕٓ ص البكري: تاريخ الخميس: ؛ٔٙ-ٓٙ، ٕ ج تاريخ ابن خمدون:

ن اعترف اسميًّا بأنو )عزلي ممكن أجعزين( أي )نائب ممك األجاعزة( عمى اليمن، وليس ىناك من دليل  عمى اليمن، وا 
يترك لنجاشي أكسوم غير االسم، حتى أنو دعاه في نص عمى أن أبرىة لم يكن الحاكم المطمق عمى اليمن، ولم 

)ممك سبأ وذي ريدان  بممك الجعز( فحسب، بينما أطمق عمى نفسو في النص نفسو ٔٗ٘وفي نص ) (ٛٔٙ)جالزر 
)نائب ممك  -من الناحية االسمية عمى األقل -وحضرموت ويمنات وأعرابيا في الجبال والتيائم(، وىو ما يزال بعد 

 .ٓٙٔ-ٜ٘ٔ،  ص بافقيو: تاريخ اليمن القديم ؛ٓٗٛٗ، ٖ جواد: المفصل في تاريخ العرب: ج ،الجعز(. عمي
 .ٓٛٔالسياسة الشرقية، ص  فتحي الشاعر: (ٗٗ)
في حقبة االحتالل الحبشي ىذه، ازداد استعمال الطرق البحرية التي سيطر عمييا الرومان والمصريون والينود،  (٘ٗ)

فكانت ىذه المنافسة الجديدة كارثة عمى تجارة القوافل بين العربية الجنوبية وأرض الرافدين وفمسطين، وأخيًرا أدى انييار 
ري اليانعة، وسدد ضربة الموت إلى ازدىار البالد، محواًل إّياىا إلى م(، إلى خراب أراضي ال ٖٗ٘سد مأرب في عام) 

 مناطق مقفرة، إاّل القميل من أرضيا التي تروييا األمطار الصيفية أو تنساب فييا بعض السيول أو الجداول.
التي  إن اسم )أبا كرب بن جبمة( يثير فينا الظن ىل أن ىذا الرجل من آل غسان، أم ىو اسم من األسماء (ٙٗ)

كانت ترد بكثرة عندىم، وقد يحممنا عمى تصور انو كان شقيقًا لمحارث بن جبمة، غير أننا ال نستطيع الجزم بذلك، 
، ٖج المفصل في تاريخ العرب، جواد: لسكوت الموارد السريانية واليونانية عن التصريح بذلك أو التمميح إليو. عمي،

 .ٜٕٖص 
 .ٓٛٔص  فتحي الشاعر: السياسة الشرقية، (ٚٗ)
َذا ُأنَِّثت َفِيَي الَفْيفاة َوَجْمُعَيا ال فياٍف:( ٛٗ) َفَياِفي. ابن الَفْيُف: اْلَمَفاَزُة الَِّتي اَل َماَء ِفيَيا َمَع ااِلْسِتَواِء والسَّعة، َواِ 

  .ٕٗٚ، ص ٜج  سان العرب،منظور: ل
حسن، دراسات في تاريخ اليمن      ؛ الشيبة، عبداهلل ٜٕٖ، صٖالمفصل في تاريخ العرب، ج جواد عمي: (ٜٗ)

 ٕٖم(، صٜٜٜٔ-هٜٔٗٔ -الجميورية اليمنية  -ٔالقديم، )ط
 ويالحظ عدم ذكر اسم الرسول الذَي أوفده القيصر إلى بالط )أكسوم( (ٓ٘)
واكسوم الحبشة التخمص منو؛ ألّن األخير لم يبق لو سمطة غير   حصمت ثورات عدة اراد بيا كل من جستنيان (ٔ٘)

االسم فقط، ومنيا الثورة التي نشبت بقيادة )يزيد بن كبشة(، والذي عينو )أبرىة( نائبًا عنو في قبيمة كندة، وسرعان ما 
ر في أجزاء كثيرة من انضم إليو معد يكرب بن السميفع أشوع وبعض الزعماء اليمنيين، ومن ثم فقد بدأت الثورة تنتش
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اليمن، حتى شممت حضرموت وحريب وذا جدن وحباب عند صرواح، إال أن أبرىة سرعان ما انتصر عمى الثوار 
 .ٜٜٖ، صٔجواد: المفصل في تاريخ العرب: ج وبطش بيم، بمساعدة قبائل يمنية قوية، عمي،

حمن ومسيحو( ثم يسبغ عمى نفسو ويبدأ أبرىة نصو ىذا بقولو: "بحيل رحمنن ومسحيو" أي )بحول الر  (ٕ٘)
األلقاب الممكية المعروفة لمموك سبأ، ثم يتحدث بعد ذلك عن الحرب التي أشعميا ضد معد عند )حمبان(، كما 
أمر رؤساء قبائل )كندة وعل وسعد( بالقضاء عمى ثورة بني عامر، ىذا ويشير النص كذلك إلى أن أبرىة قد 

ن منيا، اتقاء لثورة أخرى قد تقوم بيا، كما قبل أن يبقى )عمرو بن انتصر عمى قبيمة معد، ثم أخذ الرىائ
 ٖجواد: المفصل في تاريخ العرب،  في مكانو. عمي، -الذي عينو أبوه )المنذر(" أميًرا عمى معد -المنذر(
 .ٖٙٔ؛ بافقيو:  تاريخ اليمن القديم، ص ٜ٘ٗص 

 ، صٖ ج جواد: المفصل في تاريخ العرب، وكذا: عمي، سد: )دراسات في التاريخ القرآني(ينظر عن ترميم ال (ٖ٘)
 .ٚٛٔ، صدراسات في تاريخ الشرق القديم، أحمد فخري: ٗٛٗ-ٖٛٗ

 .ٔٛٔفتحي الشاعر: السياسة الشرقية، ص  (ٗ٘)
 .ٔٛٔفتحي الشاعر: السياسة الشرقية ، ص  (٘٘)
 . ٙٔٔ، ص الشرقية فتحي الشاعر: السياسة (ٙ٘)
(. ىايد: تاريخ التجارة في ٕ٘٘) السوريين ارسميم الى الصين ربما في سنة وىم رىبان من النساطرة (ٚ٘)

 . ٜٛ ؛ العريني: الدولة البيزنطية، صٜٖٔحتى: تاريخ سورية ولبنان وفمسطين، ص ؛ٕ٘ ص ،ٔ ج ،الشرق
بمقاطعة سكيانج( التي انتقمت عن طريق ممكتيا  -سيرنيدا: وىي مممكة خوتان بالصينية وىي )تيان (ٛ٘)

التي تزوجت ممك تيان ؛وقيل انيا خانت وطنيا واستطاعت ان تفمت من رقابة رجال الجمارك  نيةالصي
،فحممت معيا الى وطنيا الجديد دود القز وبيضو وبذور التوت ىايد: تاريخ التجارة في الشرق االدنى في 

 .٘ٔ ص ،ٔ العصور الوسطى، ج
دار  -: تاريخ العالم الغربي، ترجمة مجد الدين حفنى ناصف، مراجعة عمى أدىم، )القاىرةشينى، ل.ج (ٜ٘)

؛ الحضارة والنظم األوربية في ٘ٔ ، صٔ ج ،ىايد: تاريخ التجارة في الشرق ؛ٗٓٔص  النيضة العربية(،
رستم:  ؛ٜٓ القسم االول، ص م(،ٖٜٙٔ-ه ٖٖٛٔ -دار النيضة العربية -العصور الوسطى، )بيروت

 . ٚ الموسوعة العربية العالمية، ص ؛ٚٚٔ ، صٔ الروم، ج
في القرن الرابع قبل الميالد، سمع العالم الغربي عن الدودة الغريبة التي تنسج خيوط الحرير، ولكن لم  (ٓٙ)

م(. تمك الفترة التي تحكمت فييا بالد  ٓ٘٘) يتمكن أحد من العالم الغربي من رؤية ىذه الدودة حتى سنة
جواد:  كل كميات الحرير الوارد من بالد الصين، وقامت ببيع الحرير بأسعار باىظة. عمي،الفرس في 

 .ٙ ، صٔٔ المفصل في تاريخ العرب، ج
 . ٜٗص بيزنطة، فرج: ؛ٔٚٔرنسيمان: الحضارة البيزنطية،  (ٔٙ)
 .  ٜٗ ص بيزنطة، فرج: ؛ٜٛ العريني: الدولة البيزنطية، ص (ٕٙ)
 . ٜٛ ية، صالعريني: الدولة البيزنط (ٖٙ)
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فقد عرف عرب سورية اىل تجارة وعمران ال اىل حرب وشدة، فقد كانت بالد العرب حمقة وصل بين  (ٗٙ)
اليند وافريقيا، وقد اشتيرت عدة مدن بأىميتيا ومواقعيا التجارية قديمًا قدم صالت الروم االوائل، البتراء 

بمغت أوج عظمتيا وعزتيا تحت الحكم الروماني،  وتدمر: مدينتان عظيمتان كانتا عمى طريق القوافل، فالبتراء
وتدمر، في صحراء سورية التي كانت عصية عمى الرومان اذ توسعت عمى حساب الرومان. حتي، فميب: 

 . ٜٕم(، صٜٜٔٔ-هٔٔٗٔ-دار العمم لمماليين  -لبنان –بيروت  -ٙالعرب تاريخ موجز. )ط
 . ٛٚٔ-ٚٚٔ، صٔ؛ رستم: الروم، جٕٛٚ-ٕٚٚنورمان: االمبراطورية البيزنطية،  (٘ٙ)
 .ٚ٘( غنيم: إمبراطورية جستنيان: ص ٙٙ)
 . ٜٛالعريني: الدولة البيزنطية، ص(ٚٙ)
 
 

  :ادلصادر وادلراجع

م(: روح المعاني في تفسير ٗ٘ٛٔىـ=ٕٓٚٔاأللوسي، شياب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني )ت:  -ٔ
-بيروت دار الكتب العممية  - ٔالعظيم والسبع المثاني ،تحقيق: عمي عبد الباري عطية،)طالقرآن 
  ىـ(. ٘ٔٗٔ

ابن االثير، أبو الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني  -ٕ
دار الكتب  -بيروت  -ٕم(:الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد اهلل القاضي، )طٖٖٕٔه=ٖٓٙ)ت:

 ىـ(.٘ٔٗٔ -العممية 
أدور، بروى: تاريخ حضارات العالم القرون الوسطى، بإشراف موريس كروزيو ، نقمو الى العربية يوسف  -ٖ

 م(ٜٙٛٔ-منشورات عويدات -بيروت -ٕاسعد داغر وفريد م. داغر،)ط
م(:أخبار مكة وما جاء فييا من  ٘ٙٛىـ =  ٕٓ٘األزرقي، أبي الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد )ت: -ٗ

 بال. د(. -مكتبة الثقافة الدينية -ٔ، دراسة وتحقيق: عمي عمر، )طاآلثار
م(، عمي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الييثم المرواني األموي  ٜٚٙىـ =  ٖٙ٘األصفياني )ت: -٘

 لبنان(. -القرشي، أبو الفرج:االغاني، تحقيق: عمي مينا وسمير جابر، )دار الفكر لمطباعة والنشر 
 م(ٔٛٛ -المطبعة االدبية -بيروت -ٔخ سوريا، )طأفندي، جورج: تاري -ٙ
-المؤسسة العربية لمدراسات لمطباعة والنشر  –بافقيو، محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم، )بيروت  -ٚ

  م(ٜ٘ٛٔ
بروكوبيوس: التاريخ السري جانب من جوانب حياة اإلمبراطور جستنيان وزوجتو تيودورا وقائده المغوار  -ٛ

عين لمدراسات -ٔانطونينا صورة سيئة، ترجمة: د. صبري ابو الخير سميم، )ط بميزاريوس وزوجتو
 م(ٕٔٓٓ-والبحوث االنسانية واالجتماعية 
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ى القرن السادس العرب عمى حدود بيزنطة وايران من القرن الرابع ال ا:بيغوليفسكيا، نينا فكتورفن -ٜ
ربي بالمجمس الوطني لمثقافة والفنون صالح الدين عثمان، )الكويت:  قسم التراث الع الميالدي، ترجمة:

  م(ٜ٘ٛٔواالدب، 
مفتاح محمد: التاريخ السياسي واالقتصادي لشمال افريقيا أثناء حكم االمبراطور جستنيان،  التاجوري، -ٓٔ

 م(ٜٕٓٓ –منشورات المركز الوطني  -ليبيا -طرابمس -ٔ)ط
م(: تاريخ غرر ٖٛٓٔه=ٜٕٗالثعالبي: عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور )المتوفى:  -ٔٔ

 م(.ٖٜٙٔ-السير المعروف بكتاب غرر اخبار مموك لفرس وسيرىم، )طيران
حتى، فميب: تاريخ سوريا ولبنان وفمسطين، ترجمة د. جورج حداد وعبد الكريم رافيق، مراجعة د.  -ٕٔ

 م(ٜٓ٘ٔ –دار الثقافة -بيروت-ٔجبرائيل جيور، )ط
 م(.ٜٜٔٔ-هٔٔٗٔ-دار العمم لمماليين  -لبنان –ت بيرو  -ٙحتي، فميب: العرب تاريخ موجز. )ط -ٖٔ
مـ(: معجم البمدان ٜٕٕٔه=ٕٙٙالحموي، شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )ت:  -ٗٔ

 م(ٜٜ٘ٔ-دار صادر -بيروت -ٕ)ط
م(: المسالك ٖٜٛىـ =ٕٓٛابن خزداذبة، أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل المعروف بابن خرداذبة )ت:  -٘ٔ

 م(. ٜٛٛٔ -دار صادر أفست ليدن -لممالك )بيروت وا
ابن خمدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيمي،  -ٙٔ

م(: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي الشأن ٙٓٗٔىـ=ٛٓٛ)ت
 م(.ٜٛٛٔ -دار الفكر  -ــ  بيروت ٕاألكبر، تحقيق خميل شحادة، )ط

تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس،  ىـ(:ٜ٘٘ٔ-ٜٙٙالديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن ) -ٚٔ
 (ٕٓ -دار الكتب العممية -)بيروت 

الطوال، تحقيق، عبد المنعم ىـ(: األخبار ٕٕٛالدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري )ت:  -ٛٔ
عيسى  -دار إحياء الكتب العربي  -القاىرة -ٔمراجعة، الدكتور جمال الدين الشيال، )ط عامر،

 م(. ٜٓٙٔ-ه -البابي الحمبي وشركاه
ـــــ بيروت ــــ المكتبة ٕرستم، أسد: الروم في سياستيم وحضارتيم ودينيم وثقافتيم وصالتيم بالعرب، )ط -ٜٔ

 م(ٜٛٛٔه = ٛٓٗٔالبوليسية ــــ ـ
، الييئة المصرية العامة ٖتوفيق جاويد، )طرنسيمان، ستيفن: الحضارة البيزنطية، ترجمة عبد العزيز  -ٕٓ

  م(ٕٓٔٓلمكتاب، 
المسممون والروم في عصر النبوة دراسة في جذور الصراع وتطوره بين  سالم، عبد الرحمن أحمد:  -ٕٔ

 م(ٜٜٛٔ-دار الفكر العربي -المسممين والبيزنطيين حنى وفاة الرسول صمى اهلل عميو وسمم"، )القاىرة
م(: الممل ٖ٘ٔٔه = ٛٗ٘محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد )ت الشيرستاني، أبو الفتح  -ٕٕ

 م(ٜٗٛٔ -هٗٓٗٔ –دار المعرفة  –والنحل، تحقيق: محمد سعيد الكيالني )بيروت 
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 م(.ٜٜٜٔ-هٜٔٗٔ-الجميورية اليمنية-ٔالقديم، )ط هلل حسن، دراسات في تاريخ اليمنا الشيبة، عبد -ٖٕ
النصرانية وآدابيا بين العرب  م(ٕٜٚٔ=ٖٙٗٔ)ت: شيخو: رزق اهلل بن عبد المسيح بن يعقوب، -ٕٗ

 م(.ٕٜٔٔ-ه –الجاىمين، )بيروت 
دار  -شينى، ل.ج: تاريخ العالم الغربي، ترجمة مجد الدين حفنى ناصف، مراجعة عمى أدىم، )القاىرة -ٕ٘

 النيضة العربية(.
بة األنجمو مكت -ابن صالح، عبد العزيز: تاريخ شبو الجزيرة العربية في عصورىا القديمة، )مصر -ٕٙ

 د.ت( -المصرية
ــ  ٔم(: تاريخ الرسل والمموك، )طٖٕٜه= ٖٓٔالطبري: محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري )ت: -ٕٚ

 ه(.ٚٓٗٔ–بيروت ــ  دار الكتب العممية 
ابن العبري، غريغوريوس )واسمو في الوالدة يوحنا( ابن أىرون )أو ىارون( بن توما الممطي، أبو الفرج  -ٕٛ

بيروت  -ٖتاريخ مختصر الدول، المحقق، أنطون صالحاني اليسوعي، )طمـ(: ٕٙٛٔه=٘ٛٙ)ت، 
 م(. ٕٜٜٔ-الناشر، دار الشرق

، جمعو «الكتاب العزيزي»المسالك والممالك أو  م(:ٜٜٓىـ=  ٖٓٛالعزيزي، الحسن بن أحمد )ت:  -ٜٕ
 م(ٕٙٓٓ -دار التكوين لمطباعة والنشر والتوزيع -ٔوعمق عميو ووضع حواشيو: تيسير خمف، )ط

-ه ٖٖٛٔ -دار النيضة العربية -العريني: الحضارة والنظم األوربية في العصور الوسطى، )بيروت -ٖٓ
 م( ٖٜٙٔ

 م(.ٕٔٓٓ -ىـٕٕٗٔ-دار الساقي -ٗعمي، جواد: المفصل في تاريخ العرب، )ط -ٖٔ
 م(ٜٜٜٔ -دار النيضة العربية -عمران: معالم تاريخ أوربا في العصر الوسيط، )بيروت -ٕٖ
 م( ٜٜٔٔ-االسكندرية–)مصر  غنيم :اآلفار -ٖٖ
 -فتحي الشاعر، محمد: السياسة الشرقية لإلمبراطورية البيزنطية في القرن السادس الميالدي، )القاىرة -ٖٗ

 م(ٜٜٛٔ -الييئة المصرية العامة لمكتاب
  م(ٖٜٙٔ-مكتبة االنجمو المصرية  - ٕفخري، احمد: دراسات في تاريخ الشرق القديم، )ط -ٖ٘
ن إسماعيل بن عمي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاىنشاه بن أيوب، الممك أبو الفداء، عماد الدي -ٖٙ

الناشر، المطبعة  -ٔالمختصر في أخبار البشر، )ط م(:ٖٖٔٔه=ٕٖٚالمؤيد، صاحب حماة )ت، 
 د.ت(.-الحسينية المصرية

عين لمدراسات -ٔ)ط فرج، وسام عبد العزيز: بيزنطة قراءة في التاريخ االقتصادي واالجتماعي، -ٖٚ
 م(.ٖٕٓٓ-والبحوث االنسانية واالجتماعية 

المعارف، تحقيق: ثروت  م(:ٜٛٛىـ= ٕٙٚابن قتيبة، أبو محمد عبد اهلل بن مسمم الدينوري )ت:  -ٖٛ
 م(. ٕٜٜٔ-الييئة المصرية العامة لمكتاب -القاىرة -ٕعكاشة، )ط
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ام القرآن، م(: الجامع ألحكٖٕٚٔىـ=ٔٚٙالقرطبي: أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصاري )ت:  -ٜٖ
م(، وطبعة أخرى:  ٖٕٓٓىـ =  ٖٕٗٔ -دار عالم الكتب -الرياض -)المممكة العربية السعودية

 دار الشعب(.  -)القاىرة 
التنبيو واإلشراف، تصحيح:  م(:ٜٚ٘ه=ٖٙٗالمسعودي، أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي، )ت: -ٓٗ

 بال( .  -دار الصاوي -عبد اهلل إسماعيل الصاوي، )القاىرة
 : آكام المرجان في ذكر المدائن المشيورة في كل مكان،ىـ(ٗنجم، إسحاق بن الحسين )ت: ق مال -ٔٗ

 ىـ(.  ٛٓٗٔ-الناشر: عالم الكتب -بيروت  -ٔ)ط
 م(.ٜٜٗٔ -دار الصفوة –بيروت  – ٔ)ط خ احمد، تأريخ العرب القديم،مغنية،  الشي -ٕٗ
 بال( -دار المعرفة الجامعية -سكندريةاال-ٕميران، محمد بيومى: دراسات في تاريخ العرب القديم، )ط -ٖٗ
 الموسوعة العربية العالمية، .  -ٗٗ
بشير فرنسيس وكوركيس عواد، )بغداد:  مطبعة الرابطة،  : بمدان الخالفة الشرقية، ترجمة:لسترنج، كي -٘ٗ

 م(ٜٗ٘ٔ
بييز، نورمان: اإلمبراطورية البيزنطية، تعريب: حسين مؤنس، ومحمود يوسف زايد، )القاىرة، مطبعة  -ٙٗ

  .بال ط( -مٜٓ٘ٔ –لجنة التأليف والترجمة 
م(: السيرة النبوية، تحقيق: عبد الرؤوف ٕٛٛه = ٖٕٔابن ىشام، عبد الممك بن أيوب الحميري )ت  -ٚٗ

  م(.ٜٜٔٔ -هٔٔٗٔسعد، )بيروت، دار الجيل، 
ىايد، ف: تاريخ التجارة في الشرق األوسط في العصور الوسطى، مراجعة وتقديم، عز الدين  فوده،  -ٛٗ

 م(ٜ٘ٛٔ -الييئة المصرية العامة لمكتاب -رجمة:  أحمد رضا، )القاىرةت
م(: عجائب البمدان من خالل مخطوط خريدة ٚ٘ٗٔىـ =  ٔٙٛابن الوردي، سراج الدين )ت: -ٜٗ

 بال(.-العجائب وفريدة الغرائب، تحقيق وتعميق وتقديم أنور محمود زناتي، )جامعة عين شمس
 بال .ت ( -القاىرة –وعة االعالم، )مصر وزارة األوقاف المصرية: تراجم موس -ٓ٘
، مصر،  ٔ)ط العرب في الجاىمية وصدر االسالم،ولفنسون، إسرائيل، تأريخ الييود في بالد  -ٔ٘

 م(ٕٜٚٔ
 – ٖقصة الحضارة، ترجمة محّمد بدران وغيره، بإشراف جامعة الدول العربية، )ط انت:ول، ديور  -ٕ٘

  م(ٖٜٚٔ -القاىرة
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. -ٖ٘
 –ر ويمز، ه.ج: موجز تاريخ العالم، تحقيق: عبد العزيز جاويد ومراجعة محمد مأمون نجا، )مص -ٗ٘

  (ٕٕٓٓ-مكتبة النيضة –القاىرة 
تاريخ اليعقوبي،  م(:ٜ٘ٓه=ٕٜٕاليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وىب بن واضح )ت:  -٘٘

 )بيروت  ــ دار صادر(.


