
   ا  ا أ..د.

  

ى اه ا ما ماع اا أو 

ما    (ذرة واا)    ..ن د دم  
 

 )٢٢ ( 

 

ى اه ا ما ماع اا أو    (ذرة واا)

ما  )٥٧٨ - ٥٦٥(  

   مد د ن ..   ا  ا أ..د.

  رما -ا داب    رما- ا   ت   

  

ا 

َجْته على مدى قرون طویلة، ًة قد أوجدْت هذا الصراع،عدهناك عوامَل  كانت  وأجَّ

 دولتي كر اأد مما عكس ،وتراجعه في أوقات أخرى ،وساعدت على بقائه وبروزه في اوقات

والخدمات الكبیرة التي تؤدیها ا، مبه انتقوم تاألدوار الخطیرة التي كانل الغساسنة) –(المناذرة 

ولهذا صاروا یتحینون  ؛للدولة التي یتولون حمایة حدودها وضبطها من غارات األعراب علیها

الفرص السانحة والظروف المؤاتیة إلرغام الدولة على منحهم االمتیازات، وٕاال أضربوا عن 

سترضوهم، وعندئذ حتى تجاب مطالبهم أو ی الحراسة، وأثاروا األعراب علیهم، وهاجموهم

انف حال تبوئه للعرش وهذا ما حصل في عهد جستین الثاني الذی ،یقبلون بالعودة إلى عملهم

لدولة  بما یلیق بمقامه الجلیل، فامتنع عن تأدیة المنح السنویة العربفي عالقته مع 

 الغساسنة.
 

Abstract 

There were many factors that have created this conflict, and Ojajth over 

these centuries long , and helped to survive and emerge at times, and the decline 

in other times, reflecting doth these tribes (Manathira - Ghassanid) of roles grave, 

which was carried out, and services large performed by the state which they 

protect their borders and control of raids Bedouins them; that became waiting for 

opportunities and favorable conditions to force the state to grant them privileges, 

and only went on guard, and raised the Bedouins them, and attacked them until 

demands or Istradwhm, and then accept to return to their work, and this is what 

happened in the era of Justin II Ear if his assumption of the throne in his 

relationship with the Arabs including fitting Bmqamh the Galilee, and he refuses to 

perform the annual grants. 
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ا:  

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله 

  أما بعد: وصحبه والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

الطویلة وقد ساعد شكل الصراع  البیزنطي و الساساني اوجه مختلفة على مر القرون 

ف (كالحلی معهما، (المناذرة والغساسنة) العربیةتضامن القوى  على بقاءها في المنطقة

ان  اال ،مقابل االموال والهدایا الذي یهتم بالرد عن االخطار الخارجیة والداخلیة )المناصر

قد تناولت و  االمر قد تغیر في عهد جستین الثاني الذي أنف التعامل مع دولة الغساسنة.

 تجاه القوى العربیةاأوجه الصراع البیزنطي والساساني  النقاط اآلتیة:موضوعات هذا البحث 

وتسبقها مقدمة وتلیها خاتمة  ،م) ٥٧٨ - ٥٦٥( (المناذرة والغساسنة) في عهد جستین الثاني

  :یأتيلهوامش وقائمة المصادر وكما في نهایة البحث وقائمة ا

 توموروثها من مساحة جغرافیة كبیرة حتموالساسانیة) البیزنطیة ( ناالمبراطوریتیقوة  اوال:

  ا المواجهة معلیه

  .الصراع على المناطق الحدودیة  - أ

  .الصراع حول طرق التجارة الدولیة  - ب

  .االختالف الدیني وجهًا آخر للصراع  - ت

سیاسة االمبراطور جستین الثاني ثانیًا:
)١(

  والغساسنة) -(المناذرة اتجاه 

  .م) ٥٧٨ -٥٦٥(في عهد جستین الثاني المناذرة -أ

سفارة عمرو بن هند -١
)٢(

 .ملك الحیرة  الى بالط االمبراطور جستین الثاني

 .نتائج المفاوضات التي خرجت بها هذه السفارة -٢

  .م) ٥٧٨ -٥٦٥(الغساسنة في عهد جستین الثاني   - ب

َجْته على مدى هذه عدهناك عوامَل  كانت القرون ًة قد أوجدْت هذا الصراع، وأجَّ

  الطویلة، وساعدْت على بقائه وبروزه في أوقاٍت، وتراجعه في أوقاٍت أخرى، ولعلَّ منها:

١  توموروثها من مساحة جغرافیة كبیرة حتموالساسانیة) البیزنطیة االمبراطوریتین (قوة 

  .ا المواجهةمعلیه

ومن مالمح الصراع بین الدولتین الكبیرتین ذلك الصراع في مواضع بعیدة عن 

حدودها، فإذا بلغ الحد، اضطرت تلك الدول إلى الوقوف بحزم و صرامة أمامه، إذا كانت 
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تملك الحزم والقوة، ولصعوبة قیام جیوشها النظامیة بتعقب ذلك، فعمدت إلى استرضاء سادات 

الكبیر، بالهدایا والمنح المالیة المغریة وباالمتیازات وباأللقاب للقیام  القبائل الكبیرة ذات العدد

بحراسة الحدود ومراقبتها، وبتعقب القبائل التي قد تتجاسر فتغزو الحدود، منتهزة مواطن 

 )٣(والتجأ البیزنطیون إلى الضجاعمة الضعف والثغرات، فالتجأ الساسانیون إلى عرب الحیرة،

  .)٤(اسنة فیما بعد للقیام بهذه المهمةوالى أهل تدمر والغس

تقوم بها، والخدمات الكبیرة التي  تلقد أدركت هذه القبائل األدوار الخطیرة التي كان

، ولهذا صاروا تؤدیها للدولة التي یتولون حمایة حدودها وضبطها من غارات األعراب علیها

أضربوا  وٕاال منحهم االمتیازات،م الدولة على الفرص السانحة والظروف المؤاتیة إلرغا یتحینون

عن الحراسة، وأثاروا األعراب علیهم، وهاجموهم، حتى تجاب مطالبهم أو یسترضوهم، وعندئذ 

وكان من نتائج العداء الموروث بین الساسانیین والبیزنطیین أن . )٥(یقبلون بالعودة إلى عملهم

آخرون مع الروم، وامست فصار أناس منهم مع الفرس، و  ،انتقلت عدواه إلى العرب أیضاً 

العداوة والبغضاء منتشرة بینهم، مع أّنهما من جنس واحد، وكالهما غریب عن الساسانیین 

ت هذه العداوة في غزو عرب الحیرة للغساسنة، وفي غزو الغساسنة دوالبیزنطیین. وقد تجسَ 

دى أحیانًا إلى ألهل الحیرة، حتى في األیام التي لم یكن فیها قتال بین الفرس والروم، مما أ

  .)٦(السلم الذي كان بین البیزنطیین والساسانیین تكدیر صفو

  ــــ الصراع على المناطق الحدودیة:٢

ولذلك شهدت  ،كانت منطقة الفرات هي المنطقة الحدودیة المشتركة بین الدولتین

احتكاًكا دائًما منذ حقبٍة ُمبكِّرة، وكانت كل دولة تستغلُّ ظروَف الدولة األخرى إلحداث تغییرات 

المناطق الحدودیة غیر مستقرَّة، فمرًة تكون تحت سیطرة الفرس، ومرًة  ذههو  في هذه الحدود.

الدِّینیة من الطرفین في كما إنَّ التحرُّكات الدبلوماسیة و ، أخرى تعوُد إلى سیطرة البیزنطیین

إذ سعى كلُّ طرٍف إلى كْسب والء شعوب وقیادات  ،المناطق الحدودیة، كانت واسعًة ومنتشرة

  .)٧(هذه المناطق

  الصراع حول طرق التجارة الدولیة:ــــ ٣

تین؛ وذلك ألنَّ التحكَُّم و  كانت طرق التِّجارة الدولیة أحَد أهم أسباب الصراع بین القوَّ

لتجارة ا أغلبوكانت  .)٨(التجارة الدولیة وفي طرقها أحُد أهم مظاهر القوة والثراء للدولتینفي 

المتوسط، وقد ازدهرت  تسیر من الشرق األقصى إلى البحر العالمیة في العصور الوسطى
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التجارة الشرقیة ازدهاًرا عظیًما في القرون األولى للحقبة المسیحیة، فظلَّْت أوربا تستورد 

األفاویه، واألعشاب، وخشب الصندل، من األقالیم الهندیة، وتستورد من بالد الصین الحریَر، 

، )٩(إذ كانت السلطات تجتهد في البحث عن أرخص طریٍق یستطیُع ذلك الحریر أن یسلكه

لتجارة الدولة الرومانیة، ومن بعدها الدولة البیزنطیة،  منطقة تهدیدتؤَلُف وكانت منطقة فارس 

ًنا كانت تفرض علیها رسوًما جمركیة عالیة، وأحیاًنا كانت تقطعها قطعًا تاّمًا في أوقات فأحیا

الحروب، وكانت الدبلوماسیة البیزنطیَّة طوال القرنین الخامس والسادس تبذل قصارى جهدها 

لضمان استمرار الطریقین البعیدین عن فارس، وذلك إما بالتفاوض مع الممالك الهندیة 

ضاربة في السهوب، أو مع مملكة أكسوم الحبشیة التي كانت تتحكَّم في تجارة والتركیة ال

أسباب  من أهمفالتناُفس الشدید على التجارة الدولیة وعلى ُطرقها، كان  .)١٠(البحر األحمر

البیزنطیة والفارسیة، فمحاولُة االستحواذ على هذه  -وقتذاك–ین تلصراع بین الدولتین العظیما

طرق تدفُّقها، ودواُم رواجها، وعقُد الصفقات واالتفاقیات الستمرارها كان  التجارة، وتسهیلُ 

  مجاًال رحبًا للصراع بین الدولتین، ومیداًنا واسًعا الحتكاكهما.

٤ االختالف الدیني وجهًا آخر للصراع:  

كان ایضًا  البیزنطیة)،–(الساسانیة  نتیجة االختالف الدیني بین القوتیین المتنافستین

قد انتشر في العراق وفي إیران وفي سائر االراضي الخاضعة للحكم ف وجهًا آخرًا للصراع،

الساساني المذهب النسطوري؛ وربما شجع ملوك ساسان ذلك، مع العلم أّنهم  كانوا مجوسًا، 

ولم یكونوا نصارى؛ وربما كان السبب وراء تشجیعهم لهذا المذهب كون هذا المذهب یعارض 

دخل عرب العراق  في هذا المذهب، وكانوا أكثر نصارى العرب، ومن یدري مذهب الروم، و 

سهموا من طرف خفي في توسیع الخالف بین هذا المذهب ومذهب الروم إللقاء أفلعلهم 

العداوة بین هؤالء النصارى والروم؛ فكانت بادیة الشام میدانًا لصراع القبائل، تتصارع فیه كیف 

نطفئ اسمها، لتظهر قبیلة أخرى. ولم یكن ذلك لیهّم الدول الكبرى، تشاء، تبرز فیه قبیلة، ثم ی

  .)١١(ما دام مهمتهم حفظ الحدود

  وا- ( ااطر  ام اه (اذرة

كان جستین الثاني نشیطًا مجتهدًا جریئًا، فقد انف حال تبوئه للعرش في عالقته مع 

بما یلیق بمقامه الجلیل، فامتنع عن تأدیة المنح السنویة، التي بلغت ثالث مئة الف  العرب

 اراد تدعیم اقتصاد بالده بتقلیص ، اذغساسنةلل وأ لعرب المناذرةسواء كانت . )١٢(لیرة ذهباً 



   ا  ا أ..د.

  

ى اه ا ما ماع اا أو 

ما    (ذرة واا)    ..ن د دم  
 

 )٢٦ ( 

 

عرض  )م ٥٦٨( سنة )١٣(الدور التجاري للساسانیین فاستقبل وفدًا من خاقان دولة الكوك ترك

علیه استعداد االتراك للقیام بدور الوسیط في تجارة الحریر بین الصین وبیزنطة باستخدام 

أزاء  )١٥(، وعرض علیه اقامة تحالـف تركــي بیزنطي ضد الساسانیین)١٤(الطریق البري الشمالي

 ،فعملوا على ارسال السفارات  تغیر هذه االوضاع عمل العرب على تأكید حضورهم السیاسي

  :ظ على حقوقهم وقد تكلل عملهم فيالحفا ألجل

  :سفارة عمرو بن هند ملك الحیرة  الى بالط االمبراطور جستین الثاني - ١

   ور دولتهضعمرو بن هند أن یؤكد حالملك عندما تولى العرش جستین الثاني، حاول 

التفاوض معه حول و  المتمیز، فارسل وفدًا مؤلفًا من أربعین شخصًا لتهنئة االمبراطور الجدید

صر المقابلة على رئیس اال ان االمبراطور طلب أن تقت ن،یبعض المسائل التي تهم الدولت

غیر أن « )١٦(ألنه كان یأنف من العرب وان عالقته معهم ال تلیق بمقامه الجلیل الوفد فقط؛

بتقدیم  ممثل اللخمینین رأى أنَّ من الضروري الحفاظ على التقلید الذي أتبع أیام جستنیان

جمیع الشخصیات المرافقة للسفیر الى االمبراطور، ورأى أنه لیس من اللیاقة أن یمثل أمام 

  .)١٧(»االمبراطور بمفرده، فامتنع عن المثول بمفرده

 هعاامتنو إن سوء األدب الذي أبداه االمبراطور جستین الثاني تجاه رسول ملك الحیرة، 

على اثر  .)١٨(عن مفاوضته على تأدیة المنح السنویة، التي بلغت ثالث مئة الف لیرة ذهباً 

، وكان الروم قد أرسلوا رسولین قبل ذلك إلى )م ٥٦٢(عقد الصلح بین الفرس والروم سنة 

الفرس للبحث في هذا الموضوع، أحدهما اسمه بطرس، واآلخر اسمه یوحنا، غیر انهما أنكرا 

ة في أخذ إتاوة سنویة من الروم، ولم یدفعوا لعمرو بن هند ما تعودوا دفعه حق ملك الحیر 

، فأثََّر امتناعهم هذا في نفسه، وطلب من الفرس مساعدته في ذلك، فلما طالت )١٩(لوالده

، )م ٥٦٣(الوساطة، ولم تأت بنتیجة، أوعز عمرو بن هند بشن غارة على بالد الشام في سنة 

ن جبلة الغساني، یبدو أن امتناع الروم عن دفع ما كانوا یدفعونه وكان على عربها الحارث ب

 وعز ألخیه قابوس في أعادة الغارةسابقًا لعرب الفرس مقابل عدم مهاجمتهم  لحدودها، مما ا

 أسباب الغارتین )٢١(، ویعزو "جونار)٢٠(على التوالي )م ٥٦٧( وسنة )م ٥٦٦(في سنة 

بسبب عدم دفع الرومان ما كانوا یدفعونه، وبسبب المقابلة السیئة التي قوبل بها  األخیرتین،

  .رسول عمرو بن هند في بالد جستین الثاني
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  م اوت ا   ه ارة

فقد رفض دفع المبلغ الذي  سلفه، إن سیاسة جستین الثاني كانت مختلفة تمامًاعمن

كان یدفع لدولة المناذرة، حینما عقد الصلح بینهما وبین االمبراطوریة البیزنطیة، إذ شدد ممثل 

ئة استمرار الروم البیزنطنیین في تقدیم هدیة سنویة (مااالمبراطوریة البیزنطیة على ضرورة 

أصروا الروم على أنَّ و أبیه، ) الى عمرو بن المنذر كما كانوا یفعلون في عهد رطل من الذهب

د زوال غیر ملتزمین باالستمرار في دفعها بع عونه هو مجرد هدایا للمجاملة وهمما كانوا یدف

بین الدولتین، فكان عزم جستین الثاني مواجهة االمر اما  ظروف الحرب وسیادة السالم

في مهاجمة االراضي  وعاد المناذرة فأثر الحرب واشتعلت الحرب بینهماالحرب او االستسالم، 

 .)٢٢(م) ٥٦٧-  ٥٦٦( البیزنطیة بین عامي

 ا) ما     ما وا ٥٧٨ -٥٦٥ (  

انها  اذ ،الثاني البیزنطیین مع الغساسنة في عهد جستینالروم معاملة  اختلفتلقد 

أو  )م ٥٨١-٥٦٩( الغساني) (المنذر ولد الحارث يءتعاملت بحیطة وحذر والسیما عند مج

َنَهَج َنْهَج أبیه في معاداة اللخمیین أتباع الفرس، وال سیما بعد الذي  ،)٢٣()م ٥٨٢-٥٧٠(

 ٢٠ في )٢٥()عین أباغ(هو البادئ بالحرب، في  )٢٤()قابوس بن هند(على ملك الحیرة  هانتصار 

العالقات بین الروم وآل بدأت وبعدها  ،)٢٦(، لقي اللخمیون هزیمة نكراء)م ٥٧٠( مایو من عام

: ربما بسبب الخالفات المذهبیة بینهما، وتعصب االول ،جفنة تتلبد بالغیوم، فجاءت ألمرین

 ، بل إن هناك من یذهب إلى أن المنذر قد عقد مجمعاً )٢٧(المنذر الغساني للمذهب المونوفیزي

والثاني: بعد قطع  ،)٢٨(هأعلن فیه هرطقة القائلین بالتثلیث، وعلى رأسهم اإلمبراطور نفس كنسیاً 

فتم استیالء الفرس على رومیة،  )٢٩(االعانات السنویة التي كان الروم البیزنطین یقدمونها لهم

فبدأ  ،)٣٠(فقدر سبب خسارة الروم البیزنطین وربما الى سیاسة المنذر التي كانت هي السبب

یرتاب في والء المنذر السیاسي، ومن ثم فقد قرر ) م ٥٧٨- ٥٦٥(اإلمبراطور جستین الثاني 

التخلص منه فكتب إلى عامله مرقیانوس وكان معسكًرا یومئذ في منطقة نصیبین أن یتربص 

لم یكن غافال عما یدور  -على ما یبدو- إال أن المنذر  بالمنذر فیقبض علیه، ویقطع رأسه،

د أخطأ صاحبها، فسلمها إلى المنذر ق )٣١()موریس( حوله، أو أن حامل الرسالة إلى مرقیانوس

بدال من البطریق، وهكذا فر المنذر إلى البادیة، وتحصن بها، بل إن هناك من یذهب إلى أنه 

  .قد انتهز الفرصة، فصالح أعداءه التقلیدیین "ملوك الحیرة"
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 - أو باالشتراك مع المنذر - وقد أدى هذا الوضع الجدید إلى أن یشن قابوس بمفرده 

أذ لم تقدر بیزنطة ان تحرز النصر على  .)٣٢(على سوریة، وأن یعیثا فیها فساًداالغارات 

فارس، فسرعان ما رفع االمبراطور جستین الثاني الحصار عن نصیبین كما سقطت دارا وهي 

واستمر . )٣٣(من اهم المواقع المهمة للبیزنطینین في ایدي الفرس بعد حصار دام ستة اشهر

بین  مشتعلة الحرب ظلتا الحرب او االستسالم، فأثر الحرب و مواجهة االمر امفي  عزمه

االمبراطوریة البیزنطیة واالمبراطوریة الفارسیة، وان حقق بعض االنتصارات التي كانت مؤقته، 

عبثًا ان یطوال  )٣٥(حاول جستین الثاني وزوجته صوفیا اذ ،)٣٤(م) ٥٧٣عند مدینة دارا سنة (

الكوارث في الشرق في السنة الثالثة من حكمه، وقلت األمطار ، اذ نزلت )٣٦(سلفیهما العظیمین

وصار الشتاء كالصیف وضربت زالزل شدیدة ووباء عظیم، وغزا كسرى دارا وأقام علیها ستة 

وظهرت قبیلة جدیدة من البرابرة اآلفار التي انقضت على  ،)٣٧(أشهر وافتتحها في السنة الرابعة

 )٣٨(رة البلقان، وقبیلة أخرى في الغرب هي اللومبارداالمبراطوریة من الشمال في شبه جزی

وأقبل ملك الفرس لغزو الشام وأحرق مدینة أفامیة  ،)٣٩(ان علیها اإلعیاءبغزت ایطالیا التي 

: مرض مرضًا أنهبثناء السنوات السبعة من حكمه، وذكرت المصادر العربیة في أللمرة الثانیة 

وكان من  )٤٠(اختلط به عقله فبطل الغزو، ثم تعالج فبرئ وبایع رجًال یونانیًا یسمى طیباریوس

مما دعى الى اجتماع المنذر بالبطریق عامل جستین الثاني  .)٤١(خاصته وجعله قیصرًا بعده

ه الى ، وعند القبر تم تفاهمهما، فعادت المیا)٤٣((سرجیوس) عند قبر القدیس )٤٢(في الرصافة

  .)٤٤()م ٥٧٨( صیف عاممجاریها في 

ا  

انتقلت أذ بین الساسانیین والبیزنطیین  )العداء الموروث( الصراع هوكان من نتائج 

إلى العرب أیضًا، فصار أناس منهم مع الفرس، وآخرون مع الروم، وامست العداوة  ةعدواال

 غریب عن الساسانیین والبیزنطیینوالبغضاء منتشرة بینهم، مع أّنهما من جنس واحد، وكالهما 

ت هذه العداوة في غزو عرب الحیرة للغساسنة، و في غزو الغساسنة ألهل الحیرة، دوقد تجسَ 

 التي لم یكن فیها قتال بین الفرس والروم، مما أدى أحیانًا إلى تكدیر صفوحتى في األیام 

  السلم الذي كان بین البیزنطیین والساسانیین.

تین نخلص بان وذلك ألنَّ  ،طرق التِّجارة الدولیة أحَد أهم أسباب الصراع بین القوَّ

  لثراء للدولتین.أحُد أهم مظاهر القوة وا - التحكَُّم في التجارة الدولیة وفي طرقها 
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هب یعارض النسطوري كون هذا المذ نستشف من تشجیع ملوك ساسان للمذهب

(الغساسنة)  ونصارى مناذرة)(ال إللقاء العداوة بین هؤالء النصارى ،مذهب الروم البیزنطنیین

، ومن یدري فلعلهم أسهموا من طرف خفي في توسیع في بادیة الشام البیزنطنیین والروم

  ا المذهب ومذهب الروم.بین هذ الخالف

 مما تأدیة المنح السنویة،معهم رفض  ةتسیاسللعرب وسوء  جستین الثانينتجة كره

ادى إلى اشتعال الحرب بین الروم البیزنطنیین والمناذرة من جهة والغساسنة والروم البیزنطنیین 

وبالتالي لم یستطیع  ة عمرو بن هند إلى جستین الثانيوالسیما بعد فشل سفار  من جهة اخرى،

م عرش یمما ادى الى اختالط عقلة وتسل الثاني تحمل الموقف الذي هو فیه، جستین

  یوس).ر االمبراطویة لــ(طیبا

  

  

  

  

اا  

                                                 

صلى  جستین الثاني في عهده محمد جستین الثاني: وهو ابن أخت جستنیان االول، فقد ُوِلد ) االمبراطور١(

 الذي حكم من ، وكلمة الثاني النه احد افراد العائلة الجستنیانیة التي بدأت بـ(جستین االول)اهللا علیه وسلم

الن جستنیان االول لم یخَلف عقبًا، ولم یشرك أحدًا معه  وكان مجیئ جستین الثاني للحكم، م) ٥٢٧- ٥١٨(

عاما) من العمره ولم ُیبّلغ بكلمة واحدة عمَّن  ٣٨( جستنیان االولحكم  وقد في االرجوان اي الرداء الملكي،

سیخلفه في الحكم، إال أنه كان یثق بابن أخته جستین الثاني، وكان یستشیره في امور الدولة، فلما لمس 

اعضاء المجلس هذه الثقة احبوا جستین الثاني، فاسرعوا على انتخابه عقب وفاة االمبراطور جستنیان االول 

(بیروت  م) تاریخ الیعقوبي ٩٠٥ه=٢٩٢أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت:  الیعقوبي، أحمد بن

الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم  ، ابن االثیر، أبو٦٢ ، ص١ ــ دار صادر) ج

دار الكتب  - بیروت -٢ (ط الكامل في التاریخ، تحقیق: عبد اهللا القاضي، م):١٢٣٣ه=٦٣٠(ت:  الشیباني

، أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد ٣٠٣- ٣٠٢ ، ص١ هـ)، ج١٤١٥ - علمیة ال

المختصر في أخبار  م): ١٣٣١ ه=٧٣٢ابن عمر بن شاهنشاه بن أیوب، الملك المؤید، صاحب حماة (ت، 

أحمد بن علي  ؛ القلقشندي:٦٦- ٦٥ ، ص١ ج ت)، د.- الناشر، المطبعة الحسینیة المصریة -١ البشر، (ط

دار الكتب  -(بیروت م): صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ١٤١٨هـ=٨٢١: بن أحمد الفزاري القاهري (ت

  .٣٧٣ ، ص٥ ج بال)، - العلمیة
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عمرو بن المنذر  م) ٥٧٨نحو  -٠٠٠هـ =  ق ٤٥نحو  - ٠٠٠( ) عمرو بن هند: عمرو بن هند:٢(

(عمة امرئ القیس الشاعر) تمییزا له عن أخیه  أمه هند اللخمي: ملك الحیرة في الجاهلیة عرف بنسبته إلى

(ابن أمامة) أما نسبه فهو: عمرو بن المنذر الثالث ابن امرئ القیس بن النعمان بن األسود،  عمرو األصغر

من بني لخم، من كهالن، ویلقب بالمحّرق الثاني، إلحراقه بعض بني تمیم في جنایة واحد منهم اسمه سوید 

ابنا (أو أخا) صغیرا لعمرو ملك بعد أبیه، واشتهر في وقائع كثیرة مع الروم والغسانیین وأهل  الدارمّي، قتل

الیمامة وهو صاحب صحیفة المتلمس، وقاتل طرفة بن العبد الشاعر، كان شدید البأس، كثیر الفتك، هابته 

خمسة عشر عاما، وقتله  العرب وأطاعته القبائل، وفي أیامه ولد النبي صلى اهللا علیه وسّلم واستمر ملكه

هـ=  ٢٤٥عمرو بن كلثوم ابن حبیب، محمد بن أمیة بن عمرو الهاشمي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي (ت: 

-ه١٤٠٥-عالم الكتب –بیروت -١ (ط م): المنمق في اخبار قریش، تحقیق: خورشید احمد فاروق، ٨٦٠

م): المعارف،  ٨٨٩هـ= ٢٧٦ (ت: ینوري، ابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الد٢٤١ م) ص ١٩٨٥

 ،٦٤٨، ص ١ج  م)، ١٩٩٢ - الهیئة المصریة العامة للكتاب -القاهرة -٢ (ط ثروت عكاشة، تحقیق:

 دار-تــ بیرو ١ (ط م): تاریخ الرسل والملوك، ٩٢٣ه= ٣١٠ الطبري: محمد بن جریر، أبو جعفر (ت:

 (ت: والتاریخ، المطهر بن طاهرالبدء  المقدسي: ،٢٧٨ ص ،١ ج ه)،١٤٠٧–الكتب العلمیة

؛ ابن خلدون: عبد الرحمن ٢٠٣ ص ،٣ ج بال)،-م) (مصرــــ بورسعیدــــ مكتبة الثقافة الدینیة١٩٦٦ه=٣٥٥

م): دیوان المبتدأ والخبر  ١٤٠٦هـ=٨٠٨ (ت بن محمد بن محمد أبو زید، ولي الدین الحضرمي اإلشبیلي،

دار  -بیروت -٢ (ط الشأن األكبر، تحقیق خلیل شحادة، في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي

 ؛ الزركلي: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي٣٨١ ص ،٢ ج م)، ١٩٨٨ -الفكر

  .٨٦ ص ،٥ ج م)، ٢٠٠٢- العلم للمالیین دار -٥ (ط م): األعالم ١٩٧٦هـ=١٣٩٦ (ت:

، وهم الذین دحرهم الغساسنة، وفرضوا سیاستهم (ینتسب الضجاعمة إلى سلیح بن حلوان بن ضجعم )٣(

 (أما الغساسنة فیروي اإلخباریون أن الغساسنة .٥٨ ، ص٢ علیهم، ینظر: ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج

(أزد) إنما هو اسم قبیلة، وأما "غسان" فهو اسم  أزدغسان)، ویذهبون إلى أنإّنما یسمون بعدة أسماء، منها(

ومن ثم فقد عرفوا بأزد غسان، وعرف نسلهم بالغساسنة، ابن  لقوم علیه وشربوا منه،نزل ا تهامة،  ماء في

، ابن درید، ابو ٣٧١ بال)، ص - اآلفاق الجدیدة دار - (بیروت تحقیق: إیلزة لیختن شتیتر، حبیب: المحبر،

 ارون،م)، االشتقاق، تحقیق وشرح: عبد السالم محمد ه ٩٣٣هـ =  ٣٢١(ت:  بن الحسن األزدي بكر محمد

المسعودي، أبو الحسن علي بن  ،٤٣٥ ص ،٢ ج م)، ١٩٩١ - هـ١٤١-بیروت- لبنان-دار الجیل-١ (ط

دار الكتاب العالمیة -لبنان–م): مروج الذهب ومعادن الجوهر، (بیروت ٩٥٧ه=٣٤٦ (ت: الحسین بن علي،

وك م): تاریخ سني مل ٩٧٠ه=٣٦٠ (ت ، االصفهاني، حمزة بن الحسن٨٣-٨٢، ص ٢ ج م)، ١٩٨٩-

الحموي،  ،٧٦ م)، ص ١٩٦١ -دار مكتبة الحیاة -بیروت –٣ علیهم الصالة والسالم، (ط االرض واالنبیاء

 -بیروت -٢ (ط مـ): معجم البلدان١٢٢٩ه=٦٢٦(ت:  شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي

أحمد بن عبد ، النویري، شهاب الدین ٢٠٤- ٢٠٣، ص ٤، ج ٣٢٩، ص ٢ ج م)، ١٩٩٥- دار صادر
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 - لبنان - ١ (ط م): نهایة األرب في فنون األدب تحقیق: مفید قمحیة وجماعة، ١٣٣٣ه= ٧٣٣ (ت: الوهاب

 ، ص٢ ، ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ج٢١ م)، ص ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ - دار الكتب العلمیة-بیروت

كما یسمون كذلك (آل جفنة)  مازن) ، ویسمون كذلك (آل ثعلبة) نسبة إلى جد لهم یعرف باسم (ثعلبة بن٢٧٩

التنبیه واإلشراف،  و(أوالد جفنة)؛ ألن أول ملوكهم إنما كان یسمى جفنة بن عمرو مزیقیاء. المسعودي:

تیودور: أمراء غسان،  ،؛ نولكه١٥٨ بال) ص-دار الصاوي-القاهرةتصحیح: عبد اهللا إسماعیل الصاوي، (

للمزید ینظر  ؛٦م) ص  ١٩٣٣-ة الكاثولیكیةالمطبع-(بیروتزریق، قسطنطین جوزى و بندلي ترجمة 

كلیة -رسالة ماجستیر غیر منشورة (جامعة بغداد العالقات الخارجیة لدولة الغساسنة، احمد حسین: الجمیلي،

 .١٢- ٩ ص م)، ٢٠٠٤- قسم التاریخ  –اآلداب

-٢٧٩ ، ص٤ م)، ج ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢- دار الساقي - ٤ (ط المفصل في تاریخ العرب، ) علي، جواد:٤(

٢٨٢.  

 .٢٨٢ ، ص٤ ) علي، جواد: المفصل في تاریخ العرب، ج٥(

  .٢٨٣ ، ص٤ ) علي، جواد: المفصل في تاریخ العرب، ج٦(

 .١٣٠ م) ص١٩٧٢ –) باقر، طه وآخرون: تاریخ إیران القدیم، (مطبعة جامعة بغداد ٧(

 .٢٩٨ ، ص١ المفصل في تاریخ العرب، ج: جواد ،علي )٨(

، الهیئة المصریة العامة ٣ (ط الحضارة البیزنطیة، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید،رنسیمان، ستیفن:  )٩(

. والجدیر بالذِّكر أن صناعة الحریر وتجارته حظیْت بأهمیة كبیرة في ١٩٤ ص م)، ٢٠١٠للكتاب، 

تاجرون اإلمبراطوریة البیزنطیة، فكان لها طوائُف عدیدة، فكان لمن یغزلون وینسجون الحریر طائفٌة، ولمن ی

في الحریر الخام طائفة، ولمن یعملون في صناعته طائفة، وكانت لها مكوس خاصة، وانتشرْت مصانع 

الحریر في الدولة البیزنطیة، وشكلت المنتجات الحریریة القسَم األكبر من الصادرات البیزنطیة، وكانت 

ك شكل تأمین طرق استیراد صناعة الحریر صناعة الحریر احتكاًرا حكومی�ا یدرُّ على الدولة ربًحا طائًال، ولذل

ا لدى الحكومة البیزنطیة، ومرتكًزا للصراع بین البیزنطیین والفرس. لمزید من  من الشرق اهتماًما خاص�

التفاصیل عن هذه التجارة؛ ینظر: هاید، ف: تاریخ التجارة في الشرق األوسط في العصور الوسطى، مراجعة 

 ، ص١ م)، ج ١٩٨٥ -الهیئة المصریة العامة للكتاب - : أحمد رضا، (القاهرةوتقدیم، عز الدین فوده، ترجمة

١٨.  

رانسیمان، الحضارة  ؛١٨ ، ص١ هاید، ف: تاریخ التجارة في الشرق األوسط في العصور الوسطى، ج )١٠(

  .١٩٦ البیزنطیة، ص

  .٢٨١ ، ص٢ جواد: المفصل في تاریخ العرب، ج ،علي )١١(

م)؛  ٥٦٢ م الى ٥٥٤( بین عامین ) وهي المنح السنویة التي كان جستنیان االول یدفعها للمناذرة ما١٢(

الجل تأّمنین حدودها من اعتداء المناذرة، أثر مقتل المنذر الثالث، إذ سعى جستنیان االول الى شراء مسالمة 

 رطل من الذهب) رستم، أسد: ١٠٠درها (أبناء المنذر الثالث، وتعهد بدفع دیة سنویة طوال حیاة االمبراطور ق



   ا  ا أ..د.

  

ى اه ا ما ماع اا أو 

ما    (ذرة واا)    ..ن د دم  
 

 )٣٢ ( 

 

                                                                                                                                        

ـــــ بیروت ــــ المكتبة البولیسیة ــــ ٢ الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصالتهم بالعرب، (ط

 -بیروت- لبنان- ١ ؛ عمران: اإلمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، (ط١٦٩ ، ص١ ، جم) ١٩٨٨ه = ١٤٠٨ـ

؛ فتحي الشاعر، محمد: السیاسة الشرقیة لإلمبراطوریة البیزنطیة في ٦٢ م)، ص ٢٠٠١-دار النهضة العربیة

  .١٧١ ، ص١٧٠ م)، ص ١٩٨٩ -الهیئة المصریة العامة للكتاب -القرن السادس المیالدي، (القاهرة

تأسست هذه الدولة في حدود سنة  عربیة (الدولة الزرقاء التركیة)،وتعني باللغة ال ) دولة الكوك ترك:١٣(

ل وشمال الصین حتى البحر م في السفوح الشرقیة لجبال االلتاي في المنطقة الممتدة من بالد المغو  ٥٥٢

 -٥٥٢(موكان خان) ( م، وقد عاصر خاقانها ٧٤٥سنة أي نحو سنة  ١٦٣واستمر حكمها زهاء  االسود،

الهیاطلة م) تحالف معه على اقتسام دولة  ٥٥٧( وفي سنة ) الملك الساساني كسرى انوشروان،م ٥٧٢

(جرجان) الى نهر جیحون، فانتقل ما وراء النهر وقسم من  (الهون البیض) التي كانت تمتد من اقلیم ایبریا

اال ان انوشروان لم یكن راضیًا بذلك التقسیم  وكاشغروخوتن الى دولة الكوك ترك،فرغانة وتركستان الغربیة 

لذلك عمد الى تعطیل طریق الحریر المار من على الرغم من انه حصل على حصة اكبر من بالد الهیاطلة 

وراء النهر الى جهات البحر المتوسط وبیزنطة وقام بتخریب نشاط سكان الصغد وحرم الكوك ترك من الموارد 

حسین علي، الممالك والشعوب في بالد ما وراء النهر قبل الفتح  الكثیرة التي یؤمنها طریق الحریر. الداقوقي،

جامعة بغداد،  العام الدراسي  –حاضرة القاها على طلبة الماجستیر في كلیة التربیة (م العربي االسالمي،

الهیاطلة تاریخهم ودورهم في المشرق خالل العصر  ؛ زویر، علي فرحان،٣ م)، ص ٢٠٠١ – ٢٠٠٠

 :، اسمتغنیم م)؛ ٢٠٠٥ كلیة التربیة، –بغداد: جامعة بغداد ( االموي، اطروحة دكتوراه غیر منشورة،

  . ١٤١-١٤٠ ، ص١ ج م)، ١٩٩٨- (طبعة دار المعارف دراسات في تاریخ اوربا

) هذا الطریق یمتد من اواسط اسیا الى بحر قزوین ومن ثم البحر االسود دون المرور باالراضي ١٤(

(القاهرة،  اإلمبراطوریة البیزنطیة، تعریب: حسین مؤنس، ومحمود یوسف زاید، الساسانیة. بییز، نورمان:

  .٢٧٥ بال ط)، ص -م١٩٥٠ –جنة التألیف والترجمة مطبعة ل

أدور، بروى: تاریخ حضارات العالم القرون الوسطى، بأشراف موریس كروزیه، نقله الى العربیة یوسف  )١٥(

؛ العریني، ٦٠ ، ص٣ م)، مج ١٩٨٦-منشورات عویدات -بیروت - ٢ (ط داغر، اسعد داغر وفرید م.

 ١٩٦٣-ه ١٣٨٣ -دار النهضة العربیة - (بیروت العصور الوسطى،الباز: الحضارة والنظم األوربیة في 

  .١٩٩ ، ص١ ، رستم: الروم،  ج١٠٣م)، ص

  .٦٢ ؛ عمران: االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، ص١٦٩ ، ص١ ج ) رستم: الروم،١٦(

السادس العرب على حدود بیزنطة وایران من القرن الرابع الى القرن  بیغولیفسكیا، نینا فكتورفنا: )١٧(

(الكویت: قسم التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون  المیالدي، ترجمة: صالح الدین عثمان،

  .١٤١ م)، ص ١٩٨٥واالدب، 

  . ٦٢ ؛ عمران: االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، ص١٦٩ ، ص١ ج رستم: الروم، )١٨(



مما  رما    
  

   ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

) ٣٣ ( 

 

                                                                                                                                        

یعرف بـ (ابن ماء السماء) وماء السماء امه المنذر الثالث: هو المنذر بن امرئ القیس بن النعمان، و  )١٩(

وهي ماویة بنت عوف، سمیت بذلك لجمالها وحسنها، وعرف بـ (ذي القرنین) لضفیرتین كانتا له في 

 ؛٢٧٣ ، ص٢ ج ؛ ابن خلدون، تأریخ،٨٢ -٨١ ص ،االصفهاني: تأریخ سني ملوك األرض واألنبیاء شعره.

 .٢١٧، ص ٥ المفصل في تأریخ العرب، ج جواد:

  .٢٥٤ ، ص٣ ج جواد: المفصل في تاریخ العرب، ،علي )٢٠(

 م)، ص ١٩٧٣ - ه١٣٩٣–(بغداد د.عبد الجبار المطلبي، ترجمة ،من بني آكل المرار ) ملوك كندة٢١(

١٧٧.  

  .١٣٨- ١٣٥ ، صغولیسكیا: العرب على حدود بیزنطةبی )٢٢(

حمزة األصفهاني: تاریخ سني  ر عند.(مندروس) وبالمنذر األكب ) وهو المعروف عند الیونان والسریان٢٣(

  .٦٨ ملوك األرض واألنبیاء ص

 ، ص١ قابوس: هو أخو عمرو بن هند، وكان قد رشحه للُملك بعده، الیعقوبي: تاریخ الیعقوبي، ج )٢٤(

، ١ ج م)، ١٩٩١ - هـ١٤١٢ - (الطبعة: طبعة دار التراث األول ؛ الجندي، علي: تاریخ األدب الجاهلي،٨١

كان قتله البني یشكر فولى كسرى انوشروان بعض المرازبة د ؛ اما ابن خلدون یذكره، بامه اعرجا وق٣٧٥ ص

  .٣٢٥-٣٢٤ ، ص٢ على الحیرة ولم تستقم له طاعة العرب. ابن خلدون: تارخ ابن خلدون، ج

الیوم؛ و(عین  یوم كانت الهزیمة فیه للمنذر بن المنذر بن ماء السماء وقتل المنذر في ذلك ) عین أباغ:٢٥(

أباغ) كانت منازل "إیاد"، وأن"أباغ" رجل من العمالقة نزل ذلك المكان فنسب إلیه. وقد اختلفت األقوال في 

"عین أباغ فمنهم من جعلها موضًعا بین الكوفة والرقة، ومنهم من جعلها عین ماء، ومنهم من ینكر أنها عین 

ات إلى الشام، ومنهم من یجعلها في "ذات الخیار"، ابن ماء، ویرى أنها واد وراء األنبار على طریق الفر 

؛ ابن سعید األندلسي، علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك ٤٨٨ ، ص١ االثیر: الكامل في التاریخ، ج

(األردن  نصرت عبد الرحمن، .م): نشوة الطرب في تاریخ جاهلیة العرب، تحقیق: د ١٢٨٦هـ =  ٦٨٥ (ت

ابن  ؛٨٠ ، ص١ المختصر في اخبار البشر، ج ؛ ابو الفداء:٢٤٦ ص ،١ عمان مكتبة األقصى)، ج

  .٣٣٧ ، ص٢ اریخ ابن خلدون، جت؛ ابن خلدون: ٦٧ ، ص١ ج تاریخ ابن الوردي، الوردي:

 ابن االثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني (ت: )٢٦(

 -دار الكتب العلمیة -بیروت -٢ (ط تحقیق: عبد اهللا القاضي،الكامل في التاریخ،  م): ١٢٣٣ه=٣٦٠

؛ ابن خلدون: تاریخ ٩٧، ص ١؛ أبو الفداء: المختصر في اخبار البشر، ج ٥٤١-٥٤٠، ص ١ هـ)،١٤١٥

  .٢٨١، ص ٢ابن خلدون 

عبد القادر: االمبراطوریة  انظر الیوسف، مسیح:سید الواحدة المقدسة للالطبیعة وهم اصحاب ال )٢٧(

  .٢٧ م)، ص١٩٦٦ –(بیروت  ،یزنطیةالب

(بیروت، مكتبة  ؛ أمین، أحمد سالم: معالم تاریخ العرب قبل اإلسالم،٢٠٣ ، ص١ ج رستم: الروم، )٢٨(

  .١٩٢ د. ت)، ص –كریدیة إخوان 



   ا  ا أ..د.

  

ى اه ا ما ماع اا أو 

ما    (ذرة واا)    ..ن د دم  
 

 )٣٤ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٦٤ ؛ عمران: االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، ص١٩٨ ، ص١ ج رستم: الروم، )٢٩(

  .٢٠٣ ، ص١ ج ) رستم: الروم،٣٠(

 موریس" إذ كان انذاك بطریقا للقوات العسكریة على بالد الشام، وفیما بعد صار انبراطورًا،" مرقیانوس: )٣١(

من اشهر خلفاء جستنیان وأذكاهم وأقدرهم وأكثرهم درایة، ولد في  وهو م)، ٦٠٢- ٥٨٢( وكانت مدة حكمه من

ركها شابًا وأمَّ القسطنطینیة، فعمل م)، وفیها تلقى علومه ثم ت ٥٣٩( أرابیوسوس في آسیة الصغرى في سنة

وبعدها التحق بخدمة الجیش إلى أن ترقى فأصبح قائد الحرس االمبراطوري  في االدارة والقضاء ككاتب عدل،

؛ سالم: المسلمون والروم، ٦٣ ؛ عمران: االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، ص١٩٧ ، ص١ ج رستم: الروم،

  .٢٦ ص

  .١٠٣ ، ص٦ المفصل في تاریخ العرب، ج :جواد ،علي )٣٢(

 (أو هارون) بن توما الملطي، أبو الفرج (واسمه في الوالدة یوحنا) ابن أهرون ابن العبري، غریغوریوس )٣٣(

بیروت  -٣ (ط ): تاریخ مختصر الدول، المحقق، أنطون صالحاني الیسوعي،م ١٢٨٦ه=٦٨٥(ت، 

م): تاریخ مار  ١١٩٩ -هـ٥٢٠ (ت میخائیل السریاني ؛ مار،٨٨ ، ص١ ج م)، ١٩٩٢-الناشر، دار الشرق

میخائیل السریاني الكبیر، ترجمه عن السریانیة: مار غریغور لویس صلیبا شمعون، تقدیم، مار غریغور لویس 

مرسي: تاریخ  محمد محمد ؛ الشیخ،٢٠٠ ، ص٢ ج ،)م ١٩٩٦(حلب: دار ماردین للطباعة،  یوحنا ابراهیم،

  .٦٦ م)، ص ١٩٩٤ه/١٤١٣-دار المعرفة الجامعیة-بیروت -االمبراطوریة البیزنطیة، (لبنان

  . ٦٤ االمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، ص :عمران ؛١٩٨ ، ص١ ج رستم: الروم، )٣٤(

  .٤٥ ابنة ٌاخت ثیودورا زوجة جستنیان االول، رنسیمان: الحضارة البیزنطیة، ص ) صوفیا:٣٥(

 .٤٥ رنسیمان: الحضارة البیزنطیة، ص، وهما جستنیان االول وزوجة ثیودورا) ٣٦(

  .١٠٤ ؛ العریني: الدولة البیزنطیة، ص٨٨١ ، ص١ ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، ج )٣٧(

قبیلة جرمانیة ظهرت في بدایة القرن الخامس المیالدي، كانت تعیش على الضفة الیسرى من أسفل  )٣٨(

انتقلت إلى حوض وسط نهر الدانوب، وفیما بعد إلى إیطالیا الشمالیة والوسطى، انجلس: جبال األلب، ثّم 

 .٧٨اصل العائلة والملكیة الخاصة والدولة، ص 

 ؛ العریني:٦٦ ؛ الشیخ: تاریخ االمبراطوریة البیزنطیة، ص٤٥ الحضارة البیزنطیة، ص رنسیمان: )٣٩(

  .١٠٣ البیزنطیة، ص الدولة

كم االمبراطوریة على مرحلتین، المرحلة  االولى عندما عهد الیه الحكم ایام مرض وهو الذي تولى ح )٤٠(

اذ تولى حكم البالد بصورة رسمیة  جستین الثاني، أي بصورة غیر مباشرة، والثانیة عند وفاة جستین الثاني،

المسعودي:  ؛٦٠٨ ص ،١ ج تاریخ الرسل والملوك، الطبري: ؛٦١ ص ،١ ج الیعقوبي: تاریخ الیعقوبي،

؛ ابن ٣٠٣-٣٠٢ ص ،١ ج الكامل في التاریخ، ابن االثیر: ؛١٣٣ -١٣٠ ص ،١ ج التنبیه واالشراف،

 ج الروم، رستم: ؛١٠٢ الدولة البیزنطیة، ص العریني: ؛٩١-٨٦ ص ،١ ج العبري: تاریخ مختصر الدول،

 .١٩٦ وص١٦٦ ص ،١



مما  رما    
  

   ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

) ٣٥ ( 

 

                                                                                                                                        

 ، ص١ العبري: تاریخ مختصر الدول، ج؛ ابن ١١٢ ، ص١ ) ابن األثیر: الكامل في التاریخ: ج٤١(

٨٨١.  

 الحموي: انظر للمزید في بالد الشام غربي الرقة بینهما أربعة فراسخ على طرف البریة: الرصافة: )٤٢(

 .٧٤ ص ،٣ ج معجم البلدان،

سرجیوس: وهو من حماة المذهب النسطوري الذي انتشر في العراق، أذ صارت الحیرة من معاقل هذا  )٤٣(

في أواسط القرن  دخول أناس من أصحاب الجاه والسلطان فیه، فقد كان خروج سرجیوس من الحیرةالمذهب، ل

السادس، وذهابه إلى الیمن، ثم إلى نجران، حیث قام بالتبشیر هناك، مدة ثالث سنوات حتى وافته منیته بعد 

  .٦٨٦ ، ص١ ج جواد: المفصل في تاریخ العرب، ،ثالث سنین، علي

؛ أمین: معالم تاریخ العرب قبل ٢٠٣ ، ص١ ؛ رستم: الروم، ج٢٦ غسان، ص نولدكه: امراء )٤٤(

  .١٩٢ االسالم، ص

  

  

ادر واا :   

(ت:  ابن االثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني - ١

دار الكتب العلمیة  -  بیروت -٢ تحقیق: عبد اهللا القاضي، (ط ،الكامل في التاریخ م): ١٢٣٣ه=٦٣٠

  هـ).١٤١٥ -

بأشراف موریس كروزیه، نقله الى العربیة یوسف  ،تاریخ حضارات العالم القرون الوسطى :أدور، بروى - ٢

  .م) ١٩٨٦-منشورات عویدات - بیروت - ٢ داغر، (ط اسعد داغر وفرید م.

علیهم الصالة  تاریخ سني ملوك االرض واالنبیاء :م) ٩٧٠ه=٣٦٠ االصفهاني، حمزة بن الحسن (ت - ٣

 .م) ١٩٦١ -دار مكتبة الحیاة -بیروت – ٣ والسالم، (ط

  .د. ت) –، (بیروت، مكتبة كریدیة إخوان معالم تاریخ العرب قبل اإلسالم :أمین، أحمد سالم - ٤

 - ه١٣٩٣–د. عبد الجبار المطلبي، (بغداد ، من بني آكل المرار، ترجمة ملوك كندة :جونار ،أولندر - ٥

 .م) ١٩٧٣

  ).م ١٩٧٢ –تاریخ إیران القدیم، (مطبعة جامعة بغداد  :وآخرونباقر، طه  - ٦

العرب على حدود بیزنطة وایران من القرن الرابع الى القرن السادس  بیغولیفسكیا، نینا فكتورفنا: - ٧

المیالدي، ترجمة: صالح الدین عثمان، (الكویت: قسم التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 

  .م)١٩٨٥واالدب، 

اإلمبراطوریة البیزنطیة، تعریب: حسین مؤنس، ومحمود یوسف زاید، (القاهرة، مطبعة  :ز، نورماننبی - ٨

  .بال ط) -م١٩٥٠ –لجنة التألیف والترجمة 

-رسالة ماجستیر غیر منشورة (جامعة بغداد العالقات الخارجیة لدولة الغساسنة، :احمد حسین الجمیلي، - ٩

 .م)٢٠٠٤-قسم التاریخ  –كلیة االدآب 



   ا  ا أ..د.

  

ى اه ا ما ماع اا أو 
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 .م)١٩٩١ -هـ ١٤١٢ - (الطبعة: طبعة دار التراث األول تاریخ األدب الجاهلي، :الجندي، علي -١٠

 ٨٦٠هـ =   ٢٤٥ابن حبیب، محمد بن أمیة بن عمرو الهاشمي، بالوالء، أبو جعفر البغدادي (ت:  -١١

- ه١٤٠٥- عالم الكتب  –بیروت  - ١ المنمق في اخبار قریش، تحقیق: خورشید احمد فاروق، (ط م):

 .م)١٩٨٥

  .بال) -دار اآلفاق الجدیدة -تحقیق: إیلزة لیختن شتیتر، (بیروت  المحبر، -١٢

 مـ):١٢٢٩ه=٦٢٦الحموي، شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومي (ت:  -١٣

 .م)١٩٩٥-دار صادر -بیروت - ٢ (ط ،معجم البلدان -١٤

=  ه٨٠٨ عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زید، ولي الدین الحضرمي اإلشبیلي، (ت ،ابن خلدون -١٥

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، تحقیق  م): ١٤٠٦

  .م)١٩٨٨ - دار الفكر  - ــ  بیروت ٢ (ط :خلیل شحادة

(محاضرة  ،د ما وراء النهر قبل الفتح العربي االسالميالممالك والشعوب في بال :الداقوقي، حسین علي -١٦

  .م) ٢٠٠١ – ٢٠٠٠جامعة بغداد، العام الدراسي  –القاها على طلبة الماجستیر في كلیة التربیة 

: عبد ، تحقیق وشرحاالشتقاق :م) ٩٣٣هـ =  ٣٢١ابن درید، ابو بكر محمد بن الحسن األزدي (ت:  -١٧

  .م) ١٩٩١ -هـ  ١٤١١ - بیروت -لبنان -یلدار الج - ١ السالم محمد هارون، (ط

 ـــــ بیروت ــــ المكتبة٢ الروم في سیاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم وصالتهم بالعرب، (ط رستم، أسد: -١٨

 .م)١٩٨٨ه = ١٤٠٨البولیسیة ــــ ـ

امة ، الهیئة المصریة الع٣ ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید، (ط ،الحضارة البیزنطیة رنسیمان، ستیفن: -١٩

  .م) ٢٠١٠للكتاب، 

 :م)١٩٧٦هـ=١٣٩٦خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت:  ،الزركلي -٢٠

  م).٢٠٠٢-دار العلم للمالیین - ٥ (ط ،األعالم

اطروحة دكتوراه غیر  ،الهیاطلة تاریخهم ودورهم في المشرق خالل العصر االموي :علي فرحان ،زویر -٢١

 .م) ٢٠٠٥كلیة التربیة،  –منشورة، (بغداد: جامعة بغداد 

- دار المعرفة الجامعیة- بیروت - تاریخ االمبراطوریة البیزنطیة، (لبنان :الشیخ، محمد محمد مرسي -٢٢

  م).   ١٩٩٤ه/١٤١٣

بیروت ــ  ــ  ١ تاریخ الرسل والملوك، (ط م):٩٢٣ه= ٣١٠ ، أبو جعفر (ت:محمد بن جریر ،الطبري -٢٣

 )ه١٤٠٧ –دار الكتب العلمیة 

ابن العبري، غریغوریوس (واسمه في الوالدة یوحنا) ابن أهرون (أو هارون) بن توما الملطي، أبو الفرج  -٢٤

بیروت  - ٣ المحقق، أنطون صالحاني الیسوعي، (ط ،تاریخ مختصر الدول :م) ١٢٨٦ه=٦٨٥(ت، 

  م).  ١٩٩٢-الناشر، دار الشرق



مما  رما    
  

   ٢٠١٤) أذار) (١اد (

  

) ٣٧ ( 

 

                                                                                                                                        

 - دار النهضة العربیة - الحضارة والنظم األوربیة في العصور الوسطى، (بیروت :العریني، الباز -٢٥

 .م) ١٩٦٣-ه ١٣٨٣

  .م) ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢-دار الساقي - ٤ المفصل في تاریخ العرب، (ط :علي، جواد -٢٦

دار النهضة  - بیروت-لبنان-١ اإلمبراطوریة البیزنطیة وحضارتها، (ط محمود سعید: ،عمران   -٢٧

  .م) ٢٠٠١ -العربیة

  م).١٩٩٨-(طبعة دار المعارف ،دراسات في تاریخ اوربا اسمت: ،نیمغ -٢٨

 -السیاسة الشرقیة لإلمبراطوریة البیزنطیة في القرن السادس المیالدي، (القاهرة :فتحي الشاعر، محمد -٢٩

  .م)١٩٨٩ -الهیئة المصریة العامة للكتاب

المعارف، تحقیق: ثروت  م): ٨٨٩هـ= ٢٧٦ابن قتیبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدینوري (ت:  -٣٠

  .م) ١٩٩٢-الهیئة المصریة العامة للكتاب -القاهرة - ٢ عكاشة، (ط

تاریخ مار میخائیل السریاني الكبیر، ترجمه عن  :م) ١١٩٩ -هـ٥٢٠ (ت :میخائیل السریاني ،مار -٣١

لویس یوحنا ابراهیم، (حلب: دار  : مار غریغور لویس صلیبا شمعون، تقدیم، مار غریغورةالسریانی

  .م) ١٩٩٦ماردین للطباعة، 

، التنبیه واإلشراف :م) ٩٥٧ = ه٣٤٦ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت: -٣٢

 .بال) -دار الصاوي -عبد اهللا إسماعیل الصاوي، (القاهرة ،تصحیح

م)، وطبعة أخرى ١٩٨٩-دار الكتاب العالمیة  - لبنان –مروج الذهب ومعادن الجوهر، (بیروت -٣٣

  (مطبعة الوراق).

(مصر ــــ بورسعید ــــ مكتبة ، البدء والتاریخ :م) ١٩٦٦ = ه٣٥٥ (ت: المقدسي، المطهر بن طاهر -٣٤

 .بال)-الثقافة الدینیة

  .م) ١٩٣٣- الكاثولیكیة  المطبعة –أمراء غسان، ترجمة جوزى وزریق، (بیروت  :تیودور ،نولكه -٣٥

نهایة األرب في فنون  :م) ١٣٣٣=  ه ٧٣٣ (ت: بن عبد الوهابالنویري، شهاب الدین أحمد  -٣٦

 -هـ  ١٤٢٤ -دار الكتب العلمیة  -بیروت - لبنان - ١ تحقیق: مفید قمحیة وجماعة، (ط، األدب

  .م) ٢٠٠٤

تاریخ التجارة في الشرق األوسط في العصور الوسطى، مراجعة وتقدیم، عز الدین فوده،  :هاید، ف -٣٧

 .م) ١٩٨٥ -الهیئة المصریة العامة للكتاب -هرةترجمة: أحمد رضا، (القا

  .م)١٩٦٦ –، (بیروت البیزنطیةاالمبراطوریة  الیوسف، عبد القادر: -٣٨


