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 :مق�مة  

ت��ل بالد ال�اب وشـــــ�وان أه��ة ���� فى م��ان ال�ـــــ�اســـــ�ة ال�ارج�ة لل�ولة 

، ��نهـا ت��ـل ثغ�ًا م� ثغ�ر الـ�ولـة ةاإلســــــــــــــالم�ـة، ن��ًا أله���هـا االســــــــــــــ��ات���ـ 

ها للع�ی� م� األم� وال��انات ال�عاد�ة لإلســـــــــالم �ال���ن����  اإلســـــــــالم�ة ل��اورت 

وال��ج واألرم� وال��ال� القفقاســـــــ�ة ال�ـــــــ�ال�ة، ول��ائها االق��ـــــــاد� ال����ع. �ل  

ــاحــة لالق��ــال وال��وب الــ�ائ�ــة ب��   ذلــ� �ــان دافعــا إلى جعــل تلــ� ال�لــ�ان ســـــــــــــ

  ال��ل��� واألع�اء ال����� به� م� �ل جان�.

األه��ة ال���� وال����ة ل���قة ال�اب وشــــــــ�وان، إال أنها ل�  وعلى ال�غ� م�

تلقى االه��ام ال�افى فى ال��ا�ات ال�ار���ة اإلســــــــــالم�ة وال���ن��ة واألرم���ة إال 

ال��ر ال��ــ��، وذل� اله��ام ال��رخ�� ب��ــل�� ال�ــ�ء على األح�اث العامة دون  

ــ�ل األح�اث فى ه�ه ال��ا�� ال�ع�  �ة، ��ا أن مع�� ال��ا�ات ال����� على تفاصـ

ــ�اع، ��ار�خ أذر���ان   ال�ى دون� ح�ل تل� ال��ا�� ق� تع�ضـــــــ� للفق�ان وال�ـــــ

ألبى اله��ـــاء ال�واد� وتـــار�خ أران لل��ذعى. إال أن ال��رخ الع��ـــانى أح�ـــ� ب�  

م) ق� أ�لع على ن�ـــــــــ�ة م�  ١٧٠٢ه/١١١٣ل�ف ال�ع�وف ����� �اشـــــــــى (ت

ــع�د ب� أح� ال��اب وال��رخ�� ال�اب���    -نام�ار ك�اب تار�خ �اب األب�اب ل��ــــــــــ

وال�ى ل� ت�ـــل إل��ا، فأورد �ع�    -م١١٠٧ه/  ٥٠٠ال�ى ألفها فى ح�ود عام 

اإلســـــــــــــالم�ة ال����ة ال�ى قام� فى تل�   تال�عل�مات واألح�اث ع� تل� اإلمارا

  ال�ل�ان القفقاس�ة ال�����ة.
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ال��ـ�قلة ال�ى ح���ها �ع�   توق� شـه�ت تل� ال�ل�ان ��ام الع�ی� م� اإلمارا

األســ� وال�ــالالت اإلســالم�ة عق� مق�ل ال�ل�فة ال����ل على هللا ال��اســى ســ�ة  

م، �إمارة ب�� هاش� ال�ى ح��� م��قة �اب األب�اب " ال�ر���" فى ٨٦١ه/ ٢٤٧

م���ــف الق�ن ال�ال� اله���/ ال�اســع ال��الد�، وال�ى �ان لها دور مه� وم�ث�  

ســــــى والع�ــــــ��� على ت��م ال�ولة اإلســــــالم�ة ال���اس مع  على ال�ــــــع�� ال�ــــــ�ا

ه/  ٢٥٥اـل�وـلة ال���ن�ـ�ة والق�� ال��ــــــــــــــ�انـ�ة األخ�� ال�عـادـ�ة، مـ�� �ـ�امهـا عـام 

  م.١٠٧٦ه/ ٤٦٨م وح�ى سق��ها على ی� الق�ات ال�ل����ة عام ٨٦٩

ك�ا قام� األســــ�ة ال�����ة ال�ــــ��ان�ة �إعالن اســــ�قاللها ����قة شــــ�وان  ع�  

م، و�ل� األسـ�ة ال�ـ��ان�ة ت���  ٨٦١ه/ �٢٤٧الفة ال��اسـ�ة فى سـ�ة سـل�ان ال

تلــ� ال�الد على مــ�ار ق�ن��� م� ال�مــان نع�ــ� ال���قــة خاللهــا �ــاالســــــــــــــ�ق�ار 

ــ��انى قائ� �ال�الد ح�ى  -ســــــــ�� �ع� الف��ات  -وال�خاء  ــ��� ال��� ال�ــــــ ، واســــــ

  م.١٠٧٦ه/ ٤٦٨ق�ى عل�ه على ی� الق�ات ال�ل����ة عام 

���ح وال��اف� ال��اسى وال��اور ال��انى ب�� اإلمارت�� االسالم����  ون��ًا لل

فى بالد القفقـاس ال����ى، ف�ـ�ًال م� االت�ـاد فى وجـه ال��ـا�� ال��ـ�قـة به� م�  

كافة الق�� ال�عاد�ة له� م� �ل جان� (كال��ال�ة ال�ــــــــــــاج��� وال��ــــــــــــاف���� م�  

ل��ال، وال��ج وال���ن����  ال��ق وال���ب، وال��ر وال�وس والالن وال���� م� ا

واألرم� وال�ـــ�ادی�� م� الغ�ب)، دخل� تل� اإلمارت�� فى نف� ال�ـــ�ام وال�ـــ�اع 

���ا ب��ه� على م�ا�� ال�ف�ذ وال��ســـــــــــع على ح�ـــــــــــاب ال��ف األخ�، وم�اولة  

االســــ��الء على خ��ات ومق�رات ال��ف األخ�. ف�ار ال��اع وال�ــــ�ام ب��ه� �ل�ة  
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�ـ�ث ب��ه� االتفـاق وال��ـاتف واالت�ـاد إال فى �ع� ال�ـاالت الف��ة ال�م�ـ�ة، ول� � 

  ال�ادرة ل��اجهة �ع� االخ�ار ال���قة به�.

وس��� معال�ة ه�ا ال��ض�ع م� خالل ع�ة م�اور، جاء األول لل�ع�ف على  

ل�راســـــــة األوضـــــــاع ال�ـــــــ�اســـــــ�ة  اإل�ار ال�غ�افى ل�الد ال�اب وشـــــــ�وان، وال�انى

لإلمارت�� الهاشـ��ة وال�ـ��ان�ة، وال�ال� ل���ان أسـ�اب ال�ـ�اع الهاشـ�ى ال�ـ��انى،  

وال�ا�ع لل�ع�ض ل���عة "م�احل" ال�ـــــ�اع الهاشـــــ�ى ال�ـــــ��انى، وأه� الف��ات ال�ى 

ــ�ام ال�ابى ال�ـــــــــــ�وانى، وال�ام� ل�ع�فة دور الق��  ت�قف ف�ها ال�ـــــــــــ�اع وال�ـــــــــ

رجـ�ة فى ـتأج�ج و�ذ�ـاء ال�ــــــــــــــ�اع، وأخ�� ال�ع�ف نـ�ائج ال�ــــــــــــــ�اع اـل�اخلـ�ة وال�ـا

  الهاش�ى ال���انى.

وقــ� اع��ــ�ت الــ�راســـــــــــــــة على ال��هج ال�ــار��ى �ــأدواتــه العــ�یــ�ة القــائ� على  

ال�صـــــــــف وال��ل�ل واالســـــــــ�ق�اء لل�ع��ات ال�ار���ة واســـــــــ�ق�ـــــــــاؤها م� م�انها  

  ال�ار���ة ال���لفة لل�ص�ل إلى أدق ال��ائج.

ــ���ت  ال�راســــــــــة على الع�ی� م� ال��ان ال�ار���ة، ���� ال�ار�خ العام، واســــــــ

وال��ا�ات ال�غ�ا��ة ال�ل�ان�ة، إضــــــــافة إلى االع��اد ��ــــــــ�ل ���� ورئ��ــــــــى على 

ــة ال�عل�مـات ال��علـقة بـ�ار�خ الـ�اب  كـ�اب جـامع اـل�ول ل���� ـ�اشــــــــــــــى، وخـاصــــــــــــ

 �ال���قة. وش�وان، و�ع� ال��ا�ات وال��اجع األج���ة ال�ى �ان لها اه��ام

 :اإل�ار ال�غ�افى ل�الد ال�اب وش�وان  

أحـ� ال�ـل�ان الق�ـقازـ�ة ال�����ـة   )٢(وشــــــــــــــ�وان )١(ت�ــــــــــــــ�ـل بالد الـ�اب "اـل�ر�ـ��"

ــ�ا"، ال�ى تقع على ال�ـــــــــــاحل الغ��ى ل��� ق�و�� "��� ال��ر"،  "ال�اوراء قفقاســـــــــ



    انالصراع الهاشمي الشيباني في بالد الباب وشرو                                               د. أحمد محمد عبد الحميد  

 م)٢٠٢٠( أكتو�ر  -  التاسعالعدد                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢١ 

ْع�وعلى  عابم�  شـــــــــــــِ ال�هة ال�ـــــــــــــ���ة لل���قة ال�����ة   ج�ل الق�قاز فى شـــــــــــــِ

، وت��ـل تلـ� ال���قـة ال��� ال�ــــــــــــــ�� ال�اقع ب�� ال��ـل  )٣(الق�و���ـة –الق�قـاز�ـة 

  .)٤(وال���

وت���ل بالد ال�اب وشــ�وان فى األراضــى ال�اقعة ب�� ��� ق�و�� شــ�قًا ونه�  

ــ�اًال، ونه� ال�س )٥(ال�� "الُ��ر" ــف�ح ال�����ة الق�قاز�ة شــ  )٦("أراك�"  غ��ًا، وال�ــ

 )٧(ج���ــًا، وت�ــاخ� تلــ� ال�الد م� ال�ــــــــــــــ�ــال ال��ــالــ� ال��ل�ــة الق�قــاز�ــة �ــال��ر

ــ�ـ��   )١١(ومـ� اـل�ــ��ب )١٠(وغــ��هـ�، ومـ� اـلغـ�ب ـبالد أران )٩(واـل�ـ�ج )٨(وال�ــــــــــــ

  .)١٢(أذر���ان

وت��ى تل� ال���قة ���ــــــــــــ�صــــــــــــ�ة ����غ�ا��ة ف���ة، ح�� ی���ن مع��  

ــى ال��ل�ة ذا ــ��ها م� األراضــــــ ــ�ة فى أغل� أن�اء  ســــــ ــاهقة ال����ــــــ ت الق�� ال�ــــــ

ال���قة، خاصــــــــــة فى ال�هة ال�ــــــــــ�ال�ة الغ���ة م�ه م��رجه فى االن�فاض ح�ى  

ت�ـــــــــــــل إلى ال�هة ال�����ة ال�ـــــــــــــ���ة، وت��لل تل� الق�� ال��ل�ة �ع� ال�د�ان 

وال�ـــه�ل وال�هاد ال����ـــ�ة ال�ى ت�ـــ�ح �ال����ـــة واإلقامة، فى ح�� ���� شـــ���  

، ��ا ت��از تل�  )١٣(ال��� الق�و��ى وال�� ���از �ال��ــــ��ة وال��اءســــاحلى على 

ــار   ــا أد� إلى وج�د األنهـ ــا ����ة، م�ـ ــار عل�هـ ــة ��ــــــــــــــق�� ال�ل�ج واألم�ـ ال���قـ

ال��عــ�دة، وت��ــــــــــــــف �ع� هــ�ه األنهــار �ــأن م�ــاههــا م�ســــــــــــــ��ــة وت���ــ� فى 

  .)١٤(ال��اء

ــ��   ــف �ال�ـ ــ�ال�ة الغ���ة ت��ـ أما ع� م�اخها ����از �ال���ع، فال��ا�� ال�ـ

��ـــــف ال��ا�� ال�ـــــ���ة وال�����ة �ال�ـــــ�� ال�ع��ل وال�ـــــ�اء ال�ارد، فى ح�� ت 
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ــ�اء ال�ع��ل ، وق� ســــــ��� تل� ال���عة ال�غ�ا��ة �ال���ع ال�راعى )١٥(ال�ار وال�ــــ

وال��اء ال�ـ�اتى و����ة ال��اعى وت��ـ�ة ال���ل وال�ـاشـــــــــــــــ�ة واألغـ�ام وام�هـان �ع�  

  .)١٦(ال��ف

األســــــــــ�ار واألب�اج  ك�ا ات�ــــــــــ�� ه�ه ال�ل�ان �اشــــــــــ��اك ال�����ة ال��ل�ة مع 

، و��ل� �ان إل�اللها على ال�ــاحل  )١٧(والقالع فى ح�ای�ها وح�ــان�ها وال��ا�ات

ــال�ة واألم�ة لل�الحة وال��ارة  االق�و��ى واســـــــــــــ���اذه على �ع� ال��افئ ال�ـــــــــــ

  .)١٨(أه��ة ���� 

وـ��ـل� امـ�ازت بالد الـ�اب وشــــــــــــــ�وان ���قع ف�ـ�� ومـ�اـنة اســــــــــــــ��ات��ـ�ة مه�ـة  

�� أن�ـار واه��ـام �ـل الق�� العـال�ـ�ة ال���� لل���� ف�هـا، حـ��  للغـاـ�ة، جعل�هـا م

، ��ا �ان� حاج�ًا له��ات ال�ـــــــع�ب ال�ـــــــ�ال�ة )١٩(م�ل� ب�ا�ة الع��ر لقارة أور�ا

  .)٢١(، وأح� ال�غ�ر اإلسالم�ة ال�ل�لة والع���ة)٢٠(القفقاس�ة ال��و�ة

 :األوضاع ال��اس�ة لإلمارة الهاش��ة وال���ان�ة 

الق�و���ــة م�ــل ن�اع ب�� الق�� ال����   –�لــ� ال���قــة الق�قــاز�ــة ال�����ــة 

ــ�ال�ة الق�قاز�ة، إلى أن دخل اإلســــــالم م�ی�ة ال�اب فى الق�ن  وم��ع لل��ائل ال�ــــ

ــا�ع ال��الد� على ـی� الـقاـئ� عـ�� ال�ح�� ب� ر��عـة الـ�اهلى  األول اله���/ ال�ــــــــــــ

�ات الف�ح ون�ــ� اإلســالم إلى ، وأصــ��� ب�ل� قاع�ة لع�ل)٢٢(م٦٤٤ه/ ٢٢عام 

، ول� ��� ال��اجــ� الع��ى فى تلــ� ال��ــا��  )٢٣(���ــه األقــال�� الق�قــاز�ــة ال��ــاورة

ت�اجـ�ًا فعل�ـًا، بـل اك�فى القـادة وال�الة الع�ب ب����ـة األم�اء ال��ل��� ودفع �ع�  

  .)٢٤(ال�ق�رات ال�ال�ة
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ة ث� ال��اســــــ�ة ف��ة واســــــ��� ن�ام ال�ع��ات ال��اشــــــ�ة م� ق�ل ال�الفة األم��  

م� ال�م�، إلى أن ح�ث� االضــــ��ا�ات واالن�فاضــــات على ســــل�ان ال�الفة فى 

، ومع ت�ه�ر م��� ال�الفة ال��اســـــــــ�ة فى عه� ال�ل�فة ال����ل  )٢٥(تل� ال��ا��

م، ضـــــــعف� ���ـــــــة ال���مة  ٨٦١ه/ ٢٤٧على هللا ال��اســـــــى ومق�له فى ســـــــ�ة 

�ــــــــح ال��ال لله���ة ال�راث�ة لل�ــــــــالالت ال�����ة ال��اســــــــ�ة على الق�قاز، م�ا ُأف

فى أران،  )٢٦("ال���تات" اإلســـــــــــالم�ة ال��ل�ة ال��ج�دة فى ال���قة، �ال�ـــــــــــ�ادی�

والهاش���ن   فى أذر���ان، وال���ان��� فى ش�وان، )٢٨(وال��اف���� )٢٧(وال�اج���

  .)٢٩(فى ال�اب "ال�ر���"

على ال�ــاحة ال�ــ�اســ�ة فى بالد ال�اب "ال�ر���" فى   أســ�ة ب�� هاشــ�و�ه�ت 

م���ــــــف الق�ن ال�ال� اله���/ ال�اســــــع ال��الد� ع��ما أعل� األم�� هاشــــــ� ب�  

سـ�اقة ال�ـل�ى ت�ل�ه ع� ال����ة ال��اشـ�ة لل�الفة ال��اسـ�ة واسـ�قالله ب�الد ال�اب 

ــة  ــ�ـ ــل ب��ه-�غ��ه م� أم�اء األ��اف -م ٨٦٩ه/ ٢٥٥وال�غ�ر فى ســــــــــــ   ، و�ـ

ی��ل�ن ال��� م� �ع�ه ��ـــــــــــ�ل وراثى ل��ة مائ�ان وثالثة ع�ـــــــــــ�ة ســـــــــــ�ة إلى أن 

  .)٣٠(م١٠٧٦ه/ ٤٦٨انق�ض� إمارته� س�ة 

ــ�اســــــى إلمارة ال�اب إلى �ع� االقال�� وال��احى ال��اورة  وق� ام�� ال�ف�ذ ال�ــــ

ال�ى ســ��� عل�ها األم�اء الهاشــ���ن وأخ�ــع�ها ل�ــل�انه� خالل �ع� الف��ات 

إضـــافة  -ح�ـــ��ا ت��� ال��ـــادر - )٣١(���ه�، فام�� ال�ف�ذ الهاشـــ�ىال�ار���ة ل

  )٣٤(والُغ��� )٣٣(وال��خ )٣٢(إلى م�ی�ة �اب األب�اب "ال�ر���" إلى إقل�� ���ســـــــــــ�ان

  .)٤٠(وشاكى )٣٩(وال�اب�ان )٣٨(وال��ق� )٣٧(وخ�سان )٣٦(والل�� )٣٥(وخ��اق
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م�عـ�دة م� ال��اعـات واالضــــــــــــــ��اـ�ات،   روـق� م�ت اإلمـارة الهـاشــــــــــــــ�ـ�ة ـ�أ��ا

ف�ــه�ت ف��ات م� ال�ــ�اع األســ�� ب�� أف�اد ال��� الهاشــ�ى ال�ر���� على ســ�ة 

ــ�ة ب�اخلها)٤١(ال��� ــ�اســـ ــ�اعات ال�ـــ ــ�ت �ع� الف�� وال�ـــ ، ��ا �ان  )٤٢(، وان��ـــ

ل��خل ال�ؤســـاء (األ��ان وال�ع�اء) دور فى إر�اك ال���مة الهاشـــ��ة فى ال�ر��� 

، و�ـ�لـ� �ـان للق�� ال�ـارج�ـة ال��ـاورة دورًا م��ر�ـًا فى إحـ�اث )٤٣(و�ضــــــــــــــعـافهـا

ــ��ا�ات والقالقل فى اإلمارة ــ���ن �����ن اإلمارة )٤٤(االضـــــــــ ــ��� الهاشـــــــــ ، واســـــــــ

ــالجقة  ــاء عل�ه� ت�امًا على ی� ال�ــــ ال�ر����ة فى أغل� األوقات، إلى أن ت� الق�ــــ

ه/  ٤٦٨ســـــــــــــــ�ة اـل�ی� ق�ــــــــــــــ�ا على �ـل ال�ـ�اـنات ال�ى �ـاـن� ـقائ�ـة فى ال���ـقة 

  .)٤٥(م١٠٧٦

، فقام� فى أواخ� العق� ال�ا�ع م� الق�ن اإلمارة ال�ـ��ان�ة ال�ـ�وان�ةأما ع� 

م على ی� األم�� اله���  ٨٦١ه/ ٢٤٧ال�ال� اله���/ ال�اســـع ال��الد� فى ســـ�ة 

، ال�� �ان وال�ًا على بالد شــــــــــ�وان، فأعل� ب� خال� ب� ی��� ب� م��� ال�ــــــــــ��انى

اســـــــ�قالله ع� ال�الفة ال��اســـــــ�ة وتغل�ه على ما ت�� ی�ه م� م�ا�� عق� وفاة 

  .)٤٦(ال�ل�فة ال����ل على هللا ال��اسى، ولق� نف�ه بلق� ش�وان�اه

ت�لى اإلمارة ال�ــــــ��ان�ة ال�ــــــ�وان�ة ع�د م� األم�اء بلغ ع�ده� ت�ــــــعة ع�ــــــ�ة 

م�� اله��� ب� خـاـل� ب� ی�ـ�� وان�هـاًء ـ�األم�� ف�ـ��ون ب� م�ـ�� ب�  أم�� ـب�ًء م� األ

، وق� ضــــــــ��  )٤٧(م١٠٧٦ه/٤٦٨ســــــــالر ال�ى ان�ه� اإلمارة فى عه�ه فى عام 

وشــــــــــــــ�ـاخى   )٤٩(وـ�اك�ـ�ة )٤٨(اإلمـارة العـ�ـی� م� األـقال�� وال�ـ�ن ��ــــــــــــــ�وان ول��ان

وال��ــق� و���ســ�ان وخ�ســان والل��  وال�ــاب�ان )٥٢(وم�قان )٥١(وق�لة )٥٠("ال�����ة"
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٢٥ 

ــاكى و�ع� ال��ن األران�ة وال��ا�� الق�قاز�ة األخ��، وفى أغل�  والغ��� وشـــــــــــ

  .)٥٣(األح�ان �ان� ت��ع م�ی�ة ال�اب ل���ه�

وق� م�ت اإلمارة ال�ـ��ان�ة �أح�اث سـ�اسـ�ة م���عة و����ة، �ان أب�زها ان�قال  

م م� أســــــــــ�ة اله��� ب� خال� ب� ی��� ب� م���  ٩١٣ه/ ٣٠١ال�ــــــــــل�ة فى ســــــــــ�ة 

ــ�ة أب� �اه� ی��� ب� م��� ب� ی��� ب� خال� ب� ی��� ب� م���   ــ��انى إلى أســــ ال�ــــ

� ال�ـــ�اع وال��اف� ال�ائ� ، و��ل-أب�اء ع��م�ه� أصـــ�اب ل��ان – )٥٤(ال�ـــ��انى

، ��ا لع� ال�زراء دورًا م��ر�ًا  )٥٥(ب�� األم�اء ح�ل ال�ـــــــ�ادة وت�لى مقال�� ال���

، وخ�وج ال�عا�ا )٥٦(فى ال�ـــ�اســـة ال�اخل�ة ال�ـــ�وان�ة وت�لع�ا لل�ـــ�� على ال���

  .)٥٧(م١٠٦٦ه /٤٥٩ال��وان��� على األم�اء ال���ان��� فى س�ة 

�الد شـــــ�وان ف��ة ����ة م� ال�م�، نع�� ال�الد ��ه  اســـــ��� ال��� ال�ـــــ��انى ل

�ال�خاء واالســـــــــ�ق�ار وال��ســـــــــع، إال أن الف��ة األخ��ة م� ع�� اإلمارة الهاشـــــــــ��ة  

شـــــــه�ت الع�ی� م� األخ�ار ال���قة بها، وال����لة فى ال��� ال�ـــــــل��قى ال�� 

ــام  ــان�ــــــة فى عــــ ــارة ال�ــــــــــــــ��ــــ ــة �ــــــأك�لهــــــا وق�ــــــــــــــى على اإلمــــ اج�ــــــاح ال���قــــ

  .)٥٨(م١٠٧٦ه/٤٦٨

ــاد�ة ل�الد ال�اب وشــــــــ�وان، فق� �ان�   ــ��ات���ة واالق��ــــــ ون��ًا لأله��ة االســــــ

ــه لغـارت وه��ـات الق�� واألم� ال��ـاورة ســــــــــــــ�اء األم� ال��لـ�ة  م��عـًا وع�ضــــــــــــ

ــ�اد�ة  ــ�ان�ة، والق�� اإلســــالم�ة ال�ــ ــ�ة وال��ج�ة واألرم���ة وال���ن��ة ال��ــ القفقاســ

ــاف��ة، ول�ل� �ان الزم ــاج�ة وال��ــــــ ــ��ان�ة  وال�ــــــ ــ��ة وال�ــــــ ًا على اإلمارت�� الهاشــــــ

  .)٥٩(ال���� لغارات وأ��اع تل� األم�
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 :أس�اب ال��اع الهاش�ى ال���انى 

خاصــة ال�� الغ��ى   –كان� ال��ود ال�ــ�اســ�ة لإلمارت�� الهاشــ��ة وال�ــ��ان�ة 

ــ��� ب�� ال��ف��،   -وال����ى ــ�اع دائ� وم�ـــــ غ�� ثاب�ة وم�غ��ة، وم�ار ن�اع وصـــــ

وذل� ��قًا لل��وف وال��غ��ات ال�ـــ�اســـ�ة ال�ى �ان� ت��ـــع لها الق�ة ال�ـــ�اســـ�ة 

  .)٦٠(ال�اك�ة ل�ل� ال��ا��

و��اء على ذل� شــــــــــــه�ت تل� ال��ا�� ال��ود�ة ال���اورة والغ�� واضــــــــــــ�ة  

وذل� ألن العائلة ال�����ة ال�ــــــ��ان�ة �ان� ذات ال�عال� صــــــ�اعًا حادًا وم�ــــــ����ًا، 

تــار�خ ع��� وم��ــ� فى ال���قــة الق�قــاز�ــة م�ــ� ام�ــ�اد اله���ــة ال��ــاســــــــــــــ�ــة على 

ال���قة، فق� �ان ال�ــــــ��ان��� م� القادة الع�ــــــ����� وال������ ال�ــــــ�اســــــ��� ل�� 

ــ�یـــ� م� ال���دات والف��  ــاســــــــــــــ���، فـــاع��ـــ�وا عل�ه� فى اخ�ـــاد العـ ال�لفـــاء ال��ـ

واالضــــــــــــــ��ا�ـات ال�ى واجه�ه�، وقـام�ا ب��ل��ه� م�ـا�� أذر���ـان وأرم���ـة وأران 

ولــ�لــ� �ــان األم�اء  )٦١( و�الد ال�ــاب وشــــــــــــــ�وان ل�ــ�د ���لــة ولف��ات م�عــا��ــة.

م�ا�� نف�ذ   –ال����ی�� ال�ــــــــــــــ��ان��� ح�ام شــــــــــــــ�وان ی���ون إلى م��قة ال�اب 

ومل��اته� ال�اصـة ال�ى  �تهعلى أنها �ان� ضـ�� وال�اته� و�ق�ا��ا –الهاشـ��� 

  .)٦٢(ت�الها أسالفه� مع أرم���ا وأران وأذر���ان م� ق�ل ال��اس���

فى ح�� ن�� ب�� هاشـــــ� ح�ام ال�اب إلى أنف�ـــــه� على أنه� م�ـــــ�قل�� وغ��  

خاصـــــة �ع� ��ام األســـــ� ال��ل�ة فى ال���قة �إعالن   -خاضـــــع�� ل�ـــــل�ان أح� 

لق�� ال��اورة ســــــــ�اء ال�ــــــــ��ان��� فى م� ا -االســــــــ�قالل ع� ال�الفة ال��اســــــــ�ة 

ــاف���� فى أذر���ان أو الق��  ــاج��� وال��ـ ــ�ادی��  فى أران أو ال�ـ شـــ�وان أو ال�ـ
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٢٧ 

ــة �األرم� أو ال��ج��� أو األم� ال��ل�ة ال��اورة ــ���ة ال�����ـــ ، ول�ل� )٦٣(ال��ـــ

دخل�ا فى صـــــــــــ�ام م��� و���ل ال��� مع ال�ـــــــــــ��ان��� ��ال الف��ة ال�م��ة ال�ى 

ا اإلمارة، ��ا حاول ال�ـ��ان��� ال��خل فى ال�ـأن ال�ـ�اسـى ال�اخلى لإلمارة عاشـ�ه

 ضم� أجل إضعافها وار�اك أوضاعها ال�اخل�ة ل�ى ت��ح له� ال��وف لالنق�ا

عل�ها وض�ها إلى نف�ذه�، ل�ل� �ان الهاش���� وال��وانة فى ن�اع دائ� وم�الح�  

  .)٦٤(على م�ا�� ال�ف�ذ وال����ة

ك�ا أن ال����ی�� ال�ـ��ان��� �ان�ا ی���ون ألنف�ـه� على أنه� م� الق�ة ���ان  

أك�� م� الهاشـــ���� ال�� ��ـــ���ون على تل� ال��ا�� ال�غ��ة وال����ة ال�ه�ة،  

ــ�ع دائ�ة نف�ذه� فى م��قة ال�اب ال�ى تع� ام��اد   ــافة إلى ال���ة فى ت�ســــــــــ إضــــــــــ

�اشـ� فى ال�ـ�اسـة ال�اخل�ة للهاشـ����،  �����ًا ل��ا�قه�، ول�ل� قام�ا �ال��خل ال�

  .)٦٥(ودع� ال�ارج�� على ال��ام الهاش����

وقام ال����ی�� ال�ــ��ان��� ب�ق��� ال��ــاع�ات الع�ــ���ة واإلعانات ال�ال�ة لغ�اة 

ــ�لة لالح�فا� ب�ع� ال�ــــ���ة و����أ ق�م له� فى  وم���عى ال�اب وال�غ�ر ��ســ

ــ��ة، واالح��اك ال��اشـــ� ب��  تل� ال���قة، ولل��خل ال��اشـــ� فى ال�ـــ  ــة الهاشـ �اسـ

  .)٦٦(ال��ف�� لف�ض ال�ف�ذ وال��سع على ح�ابه�

��ا ن�� ال����ی�� ال�ـــــــــ��ان��� لل��ا�� ال��ود�ة ال��ـــــــــ���ة ب�� ال�ان���     

ــ��ات��ى، �أقال��  ــاد�ة ال�اف�ة وذات ال��قع االســـــ الغ��ة �ال��ارد ال�����ة واالق��ـــــ

�ســـــ�ان والل�� وخ�ســـــان والُغ��� وخ��اق وشـــــاكى  ال�ـــــاب�ان وال��ـــــق� ول��ان و�� 
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وغ��ها م� ال��ا�� ال�ه�ة ال�ى ��� االســ���اذ عل�ها وع�م ال�ف��� ف�ها أل�  

  .)٦٧(ق�ة م� الق�� 

إضـــــافة إلى ر��ة ال����ی�� ال�ـــــ��ان��� فى ال�ـــــ���ة على ح�ـــــة الهاشـــــ����  

فــــا�ــــة  وم�ا��ى ال�غ�ر وال��ــــاهــــ�ی� فى رســــــــــــــ�م ال�الحــــة فى ��� ق�و�� وال� 

وال����ات ال�ـــال�ـــة فى م��قـــة �ـــاك� ال�ى �ـــانـــ� تـــ�ر أم�ًال ����ة ووف��ة لإلمـــارة 

  .)٦٨(ال���ان�ة

ك�ا أن ال����ی�� ال�ـــ��ان��� �ان�ا ی�ع��ن فى أن ���ن له� ســـ�� ال�ـــ�ف فى  

ح�ل ل�اء ال�هاد ضــ� األم� القفقاســ�ة والق�� ال��ــ�ان�ة ال��اورة، وال�ــ���ة على 

ل�ان -ال���ن��ة  ةة ال���اســة مع اإلم��ا��ر� تل� ال��ا�� ال�غ��  ال�ى �ان لها ســُ

على تلــ� ال��ــا�� م�ــ� القــ�م وتع���هـا ضــــــــــــــ�� م�ــا�� نف�ذهـا أو م� ال��ــا��  

ل���ن�ا فى م�اجه�ها وال��ــ��  -ال��ود�ة ذات االه��ة االســ��ات���ة �ال��ــ�ة لها

  .)٦٩(أی�یه�لها وح�ا�ة ح�ود ال�ولة ال��اس�ة ال�ی� ه� واله نع�ه� وغ�س 

 :عة "م�احل" ال��اع الهاش�ى ال���انى��� 

ــ���   ــ�ه م�ـ ــ����ًا شـ ــ�اعًا م�ـ ــ��ان�ة صـ ــ��ة ال�ـ ــه�ت العالقات الع�ائ�ة الهاشـ شـ

على االســ��الء على مقال�� ال�ــل�ة الهاشــ��ة فى ال�اب، وم�ا�� ال�ف�ذ وال��ســع 

، وتع�دت حلقات ال�ــــــــــ�اع وال�ــــــــــ�ام على م�ار الف��ة )٧٠(على ح�ــــــــــاب األخ�

م ح�ث صــــــــــــــ�ام وق�ال ب�� األم�� ع��  ٩٣٠ه/٣١٨ال�م��ة، ففى عام ففى عام 

ن��ًا أله��ة    -ال�ل� ب� هاشـــ� واألم�� م��� ب� ی��� ال�ـــ�وانى فى بل� ال�ـــاب�ان

تل� ال��ی�ة ال��ود�ة ب�� اإلمارت��، ول��ـــــــــــــ��ة أراضـــــــــــــ�ها ال��ا�ة �األنهار،  
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، ث� ما ل��ا أن -ت�اج� ال���� م� ال�ق���ات واالق�ا��ات ال�اصــــــــة �األم�اء بهاو 

  .)٧١(اص�ل�ا دون أن ��ق� أح� األ��اف ال��� على األخ�

ك�ـــــا قــــام األم�� م���ن ب� أح�ـــــ� ب� ع�ـــــ� ال�لـــــ� الهـــــاشــــــــــــــ�ى فى عــــام  

ــ��� ل���ه فى م�ی�ة ال�اب ٩١٠ه/٣٨٢ ــ�وان��� ال�غ��ـــ مق�   –م ��هاج�ة ال�ـــ

ع� أن ت� ��ده و�خ�اجه م� ال��ی�ة على ی� الف��ه م�سى ال��ز� وأهالى �  -ح��ه

م، فقام ��هاج�ة ال�اب وق�ال ال�ـ�وانة و��ده�  ٩٩٠ه/٣٨٠ال�اب ورؤسـائه عام 

  .)٧٢(واس�عادة ُمل�ه

ودارت ح�ب شـــع�اء ب�� األم�� الل�ـــ��� ب� م���ن ب� أح�� ب� ع�� ال�ل� 

م،  ٩٩٩ه/٣٨٩م��� ال�ـ�وانى فى عام  الهاشـ�ى و��� األم�� ی��� ب� أح�� ب�

��ــ�� م�اولة األم�� ال�ــ�وانى ال��ســع على ح�ــاب ج��انه الهاشــ����، ف��ــ�� 

له ال�اك� الهاشــ�ى، وت�� ه���ة ال�ــ�وان���، إال أن األم�� الل�ــ��� حاول ال�د 

ــاب�ان ال�اقعة ت�� ال�ف�ذ  ــ��داد م�ی�ة ال�ـ على تل� ال��لة ال�ـــ�وان�ة ���اول�ه اسـ

انى، ف�اجه�ه الق�ات ال�ــــ�وان�ة ��ــــ�اســــة، وأل�ق�ا �ه ه���ة شــــ��عة، وأســــ� ال�ــــ�و 

  .)٧٣(ع�د م� ال��ادات الهاش��ة وزج به� داخل ال���ن ال��وان�ة

و�ل� ال��ب ســــــــــــ�اًال ب�� ال��ف�� (ال�ابى وال�ــــــــــــ�وانى)، ح�� قام األم��  

ــ�ى فى عام  ــ�ر ب� م���ن ب� أح�� ب� ع�� ال�ل� الهاشــ م  ١٠٢١ه/ ٤١٢م��ــ

�هاج�ة م�ی�ة �اب األب�اب و��د ال�ـــــــ�وانة ال�ی� ســـــــ�� على ح��ه �ع� ��ده � 

م على ی� رؤسائها، ول� ���ف ب�ل� بل  ١٠١٩ه/ ٤١٠و�خ�اجه م� ال��ی�ة س�ة 
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ــاب�ان فى عام  ــ�وانة، فهاج� م�ی�ة ال�ـ م،  ١٠٢٢ه/٤١٣أراد االق��ـــاص م� ال�ـ

  .)٧٤(ى األخ�ووقع الق�ال ب��ه� دون أن ��ق� أ� م� ال�ان���� ال��� عل

م ت���ـ� الق�ات ال�ــــــــــــــ�وان�ـة ت�ـ� زعـامـة أم��ه�  ١٠٢٩ه/ ٤٢٠وفى عـام 

م��جه� ب� ی��� ب� أح�� ال�ـ�وانى ل�هاج�ة اإلمارة الهاشـ��ة و��عا فى ال��سـع 

على ح�ــــــــــابه�، فهاج� �ع� ال�ــــــــــ�اع والق�� فى إقل�� ال��ــــــــــق�، ودار الق�ال 

ة �ال�ـــــــــ�وانة، وقام أهل ال�اب وال�ـــــــــ�ام ب�� ال�ـــــــــ�وانة وال�اب���، وأل�ق� اله���

  .)٧٥(�اإلغارة على بالد ش�وان وت���� ����ًا م�ها

ك�ا هاج� األم�� ع�� ال�ل� ب� م��ــــــــ�ر ب� م���ن ب� أح�� ب� ع�� ال�ل� 

م ال�ی� ســــــــــــ��ا على ُمل�ه ب�ع� م�  ١٠٣٥ه/٤٢٧الهاشــــــــــــ�ى ال�ــــــــــــ�وانة عام 

األم�� ال�ـ�وانة وحق�  ال�ؤسـاء وال���ج�� له م� إمارته فى العام ال�ـاب�، فقاتل 

  .)٧٦(عل�ه� ال��� و��ده� م� ال�الد، واس��لى على بالده م� ج�ی�

وأغار األم�� ف����ز ب� ســـــالر ب� ی��� ال�ـــــ�وانى على األراضـــــى الهاشـــــ��ة  

م ب�ع�� األخ� ب�أر أم��ها م��ــــــــــــ�ر ب� ع��  ١٠٦٥ه/ ٤٥٧عام  ال�ر����ة فى

ــ�ى  ــ�ر الهاشــ ــ����ة –ال�ل� ب� م��ــ ــاء  -اب� ع��ه شــ ال�ق��ل على أی�� رؤســ

ــاب ج��انه، فأغار على �ع� م�ن   ــع على ح�ـ ــ�اعًا ل�غ��ه فى ال��سـ ال�اب، و�شـ

 وق�� اإلمارة ونه�ها وقام ب�����ها، ��ا ف�ض ال��ــــــــــــــار عل�ه� م�ة م� ال�م�،

وع��ما ع�� أهل ال�اب ع� مقارع�ه وال��ـــ�� له، عق�وا ال�ـــلح معه، وأخ�ج�ا  

ع��ه شــــــــــ����ة م� ال�ــــــــــ�� وأرســــــــــل�ها ��امل أم�الها وأثقالها إل�ه، ث� عاد إلى 

  .)٧٧(بالده
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م ع��ما تغل� ال�ؤســـاء على إقل�� ال��ـــق�، وقام�ا ١٠٦٥ه/ ٤٥٧وفى عام 

لع�ــــال على ق�� اإلقل��، ����ه  ���ع األم�ال والغالت م� األهـــالى، ووزع�ا ا

لل�ــــ���ة على اإلمارة الهاشــــ��ة �أك�لها وذل� فى �ل االضــــ��اب ال�اخلى ال�ى 

ت�ـه�ه اإلمارة ومق�ل أم��ها م��ـ�ر ب� ع�� ال�ل� ب� م��ـ�ر الهاشـ�ى، ف���ك  

األم�� ف����ز ب� ســالر ال�ــ�وانى لل�ق�ف فى وجه ال�ؤســاء وأ��اعه�، وت�ق��  

نف�سه�، وهى ض� م��قة �اب األب�اب إلى سل�انه� ونف�ذه�،    ال���ة ال�ام�ة فى

فاسـ�عان ال�ؤسـاء �الق�ات ال�ـ����ة لل��ـ�� لل�ـ�وانة، واسـ��اع�ا ت�ق�� ال��ـ� 

ــ�ت   ــاب�ان إلى نف�ذه�، ف��ـ ــ� م�ی�ة ال�ـ ــ�وانة و��ده�، بل وم�اولة ضـ على ال�ـ

  .)٧٨(الق�ات ال��وان�ة إل�ه� وحقق�ا ال��� عل�ه�

ــ���ة  ــ�اع وال��اف� لل�ــ ــاحة لل��اع وال�ــ ــ�وان ســ وه��ا �ان� م��قة ال�اب وشــ

عل�ها ب�� األم�اء ال�ـــ��ان��� ال�ـــ�وان��� م� جان� واألم�اء الهاشـــ���� ورؤســـاء 

ال�ــاب م� جــانــ� أخ�، إال أنــه فى أغلــ� األح�ــان �ــانــ� الغل�ــة لل�ــــــــــــــ��ــان���  

  .)٧٩(ال��وانة

ن���ة �ع�   ى خالل �ع� الف��اتوت��� ال�ــ�اع وال�ــ�ام ال�ابى ال�ــ�وان

األم�ر ال�ى ف�ضـــــــــ� نف�ـــــــــها على ال�ـــــــــاحة وأدت إلى ت�ث�� العالقات وت����ها  

و�نهاء ال�الف القائ� ب��ه�، �ال��ــــــــاه�ة ال�ــــــــ�اســــــــ�ة ال�ى ت�� ب�� األم�� ع��  

ــ�ر على ب� ی���   ــ�ى واألم�� أب� م��ــــــــــ ــ�ر ب� م���ن الهاشــــــــــ ال�ل� ب� م��ــــــــــ

ــ�وانى ب�واج األم�� ع�� ا ــ����ة ب�� ی��� أخ�  ال�ـ ــ�ى م� األم��ة شـ ل�ل� الهاشـ
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م، فأرت�� ال���ان الهاشـ�ى وال�ـ�وانى ب��ا�  ١٠٣٦ه/٤٢٧األم�� ال�ـ�وانى عام 

  .  )٨٠(وث�� وم��� وت� اإلنهاء على �ل ال�الفات ال�ائ�ة ب��ه�ا

ك�ـا �ـان للعـ�وان ال�ـارجى ال��ــــــــــــــ��ك على اإلمـارت�� م� ق�ـل �ع� الق�� 

ــاورة ــانـــات ال��ـ ــالف  وال��ـ دورًا فى ت�قف ال�ــــــــــــــ�اع وال��اع ل�ع� الف��ات وال��ـ

وال�عاضــ� ل�ــ� اله��ات والغارات ال�ى ت�ــ�ها األق�ام القفقاســ�ة ال��ل�ة ال�ــ�ال�ة 

والق�� ال��ـــــــ�ان�ة على م�ا�قه� ســـــــ�اء م� جهة ال��� أو م� ال��هة ال�ـــــــ�ال�ة 

ب، ول�ــــ� الغ���ة، أو ل�ــــ� ال��� ال�ــــ�اد� ال�امع فى م�ا�قه� م� جهة الغ� 

م  ٩١٢ه/٣٠٠الغـــارات الـــ�یل��ـــة على بالده� م� ال�ـــاح�ـــة ال�����ـــة. ففى عـــام 

ت�الف �ل م� األم�� م��� ب� هاشــ� ب� ســ�اقة ال�ــل�ى واألم�� على ب� اله���  

، )٨١(ال�ــ�وانى ل�ــ� غارات األق�ام ال��ل�ة ال�ــ�ال�ة وشــ� ح�لة على بالد شــ��ان

ه�م ال��الف ال�ابى ال�ـ�وانى، وأسـ� ف��ـ�� له�ا أهل شـان�ان وال��ر وال�ـ��� ف

ــ�احه� ــل���، وت� إ�الق ســـ ــ�� م� ال��ـــ ــ�ة أالف أســـ �ع� ثالثة   ااألم��ان مع ع�ـــ

  .)٨٢(أشه�، وعادا إلى والی�ه�ا

م  ٩٤٨ه/٣٣٧ك�ا ح�ث ال�الح� وال�قارب الهاشـ�ى ال�ـ�وانى أ��ـًا فى عام 

�ة م� أجل  على األراضـــــــــــى الق�قاز�ة ال����  ل��اجهة ال��� ال��ـــــــــــاف�� ال�یل�ى

ال��سـع، ف�ان ال��الف ب�� األم�� أح�� ب� ع�� ال�ل� الهاشـ�ى واألم�� ی��� ب�  

ی��� ال�ــــــ�وانى ضــــــ� ه�ا ال��� ال�� ه�د األم�� ال�ــــــ�وانى وغ�ا بالده، ف�ل� 

الع�ن م� األم�� الهـاشــــــــــــــ�ى مقـاـبل أن �ع�ـ� إلـ�ه �ـل مـا أخـ�ه م� ال�ـ�ن والق�� 
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٣٣ 

��ا أعاد إل�ه رسـ�م ال�فا�ة وال�الحة، فأعان�ه  وال��اع ال�اب�ة �ال�اب�ان وغ��ها،

  .)٨٣(على ��د ال��ال�ة م� بالده

م ل�ـــــــــ��  ١٠٣٦ه/٤٢٧وت�ح�ت ال��ادات الهاشـــــــــ��ة وال�ـــــــــ�وان�ة فى عام 

ــاع األم��ــة فى ال�ــاب ول��اجهــة ال����دی� وال�ــارج�� على ال�ــــــــــــــل�ــة  األوضـــــــــــــ

الهاشـــــــــ��ة، ح�� ل�أ األم�� ع�� ال�ل� ب� م��ـــــــــ�ر ب� م���ن الهاشـــــــــ�ى إلى 

ــ��داد ُمل�ه ال�فق�دة وم�ار�ة   ــ�وانى ل�عاون�ه فى اســــــــ ــه�ه على ب� ی��� ال�ــــــــ صــــــــ

ــاء ال�ارج�� عل�ه ــ��ة ال�ـــــــــ�وان�ة فى عام )٨٤(ال�ؤســـــــ . ��ا ت�اتف� الق�� الهاشـــــــ

م ل�ـــــــــــــــ� ال��� ال�ـــــــــــــــ�اد� القــادم م� ال�هــة الغ���ــة األران�ــة  ١٠٦٩ ه/٤٦١

  .)٨٥(وال�امح فى ض� األراضى الهاش��ة وال��وان�ة إلى م�ا�� نف�ذه وسل�انه

   :دور الق�� ال�اخل�ة وال�ارج�ة فى تأج�ج ال��اع 

ــًا فى تــأج�ج و�ذ�ــاء ال�ــــــــــــــ�اع  ــ�اخل�ــة وال�ــارج�ــة دورًا م��ر� لع�ــ� الق�� ال

انى على م�ار الف��ة ال�م��ة، سـ�اء �اسـ��عاء أح� األ��اف لها أو الهاشـ�ى ال�ـ�� 

ن���ة ال��خل ال��اشــ� ل��ا�ة حق�ق ��ف م� األ��اف ال���ــارعة، أو �غ�ض  

  ف�ض سل�انها وت�س�ع رقعه نف�ذها.

ــاء واأل��ان ــادة داخل   )٨٦(ح�� قام ال�ؤسـ ــ�ل ج�هة م�ـ فى م�ی�ة ال�اب ب��ـ

ن ال���، وخ�وجه� الـــ�ائ� على األم�اء اإلمـــارة، م� ح�ـــ� تـــ�خله� فى شــــــــــــــ�� 

ــل�ة داخل اإلمارة، وف�ح   ــ�وانة ل�قل��ه� ال�ـ ــ��ان��� ال�ـ ــ��عاء ال�ـ ــ����، واسـ الهاشـ

ال��ال أمامه� لل��خل وال�ــــ���ة على أراضــــى وم��ل�ات اإلمارة الهاشــــ��ة ن�ا�ة  

  .)٨٧(فى الهاش����
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ــاء �ال��وج على األم�� أح��٩٤٢ه/ ٣٣٠ففى عام   ب� ع��   م قام ال�ؤســـــــــ

ال�ل� الهاش�ى �ع� ت�ل�ه ح�� اإلمارة ����ة أشه�، وأخ�ج�ه م� ال�ل�، ث� �ا�ع�ا  

األم�� اله��� ب� م��� ب� ی��� ال�ـــــــ�وانى صـــــــاح� ���ســـــــ�ان ال�� �ل حاك�ًا  

ــ�وانى و��دوه م� ال��ی�ة،   ــاء على األم�� ال�ـ ــ����، ث� خ�ج ال�ؤسـ لل�اب ل��ة سـ

ــ��ع�ا األم�� أح�� ب� ع�� ال�ل� ــ�ى م�ة أخ��، و�ا�ع�ه لل��ة ال�ان�ة،    واســـ الهاشـــ

ــه� م� والی�ه   ــ�عة أشـــــ ــ�ان عل�ه م�ة أخ�� �ع� ســـــ ل��ه� ما ل���ا أن أعل��ا الع�ـــــ

ــ�وانى م�ة أخ�� ل��ل�ه اإلمارة وخلع�ا �اع�ه   ــ��ع�ا األم�� اله��� ال�ــ ال�ان�ة، واســ

ی���  �ع� م�ــــــى ســــــ�ه أشــــــه� م� والی�ه ال�ان�ة، ل��ــــــ��ع�ا أ�اه األم�� م��� ب� 

صـــــــاح� بالد شـــــــ�وان ل���لى ه� مقال�� ال��� فى ال�اب، ل��ه� ل� ��ـــــــ�����ا له 

ــام  ــة فى عــ ــ�ی�ــ ــه وخلع�ه وأخ�ج�ه م� ال�ــ ــاع�ــ ه/  ٣٤٢وق�روا ال��وج على �ــ

  .)٨٨(م٩٥٣

أح�ث� اض���ًا وف�ضى   ك�ا لع� ال�ؤساء دورًا م��ر�ًا فى ف��ة ال��ز� ال�ى

م، ف�ان�ا م� ال�اع��� للف��ه م�ســــى ال��ز� ٩٨٩ه/٣٧٩داخل م�ی�ة ال�اب عام 

فى ث�رتـه على األم�� م���ن ب� أح�ـ� ب� ع�ـ� ال�لـ� الهـاشــــــــــــــ�ى، و�خ�اجـه م�  

ــ�ق�م�� وال��ح��� �األم�� ال�ــــــــ�وانى ل��لى   ال�اب وفق�ان ُمل�ه، و�ان�ا م� ال��ــــــ

ل أنه� قــام�ا ���د األم�� م���ن م�ة أخ�� فى عــام مقــال�ــ� ال��� فى ال�ــاب، بــ 

م �ع� أن اســـ�عاد ُمل�ه م� ال�ـــ�وانة، وأعادوا األم�� ال�ـــ�وانى م�ة ٩٩١ه/ ٣٨١

  .)٨٩(أخ�� لل��� فى ال�اب
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م خ�ج ال�ؤساء على األم�� م���ر ب� م���ن ب�  ١٠١٩ه/ ٤١٠وفى عام  

والی�ه ل���   أح�� ب� ع�� ال�ل� الهاشـــــــ�ى �ع� م�ـــــــى ســـــــ�عة ع�ـــــــ�ة عام على

اإلمارة ال�اب�ة، وأخ�ج�ه م� ال��ی�ة، واســــــــــــــ�ق�م�ا األم�� ی��� ب� أح�� ب� م���  

ــ�ة  ــ�وانى و�ا�ع�ه، ث� خلع�ه فى ســـ م، وأعادوا األم��  ١٠٢١ه/ ٤١٢ب� ی��� ال�ـــ

ــ�ة  ــ�ر و�ا�ع�ه م�ة ثان�ة، ث� خ�ج�ا عل�ه فى ســـــ م وأخ�ج�ه  ١٠٢٣ه/ ٤١٤م��ـــــ

ــ�ق�م�ا األم�� ال�ـــــ  �وانى لل��ة ال�ان�ة، ث� خلع�ا �اع�ه فى العام م� ال��ی�ة، واســـ

ــ�ر و�ا�ع�ه لل��ة ال�ال�ة، و�ل بها  ١٠٢٤ه/ ٤١٥ال�الى  م، وأعادوا األم�� م��ـــــ

  .)٩٠(م١٠٣٤ه/ ٤٢٥إلى أن ت�فى عام 

ك�ا خ�ج ال�ؤســـــاء على األم�� ع�� ال�ل� ب� م��ـــــ�ر ب� م���ن الهاشـــــ�ى  

م وأخ�ج�ه م� ال�ـ�یـ�ة �عـ� عـام م� والیـ�ه، واســـــــــــــــ��ع�ا ١٠٣٥ه/ ٤٢٦فى عـام 

األم�� أب� م��ــ�ر على ب� ی��� ال�ــ�وانى ل��لى مقال�� ال��� فى ال�اب، ودخل  

  .)٩١(مقال�� ال���األم�� ع�� ال�ل� ب� م���ر ال��ی�ة وق�ال ال��وانة وت�ل� 

ففى   واح��امه للق�� ال�ارج�ة دور فى دع� ال�ــ�اع ال�ابى ال�ــ�وانىو�ان 

م خ�ج ال�ؤسـاء على سـل�ان األم�� ع�� ال�ل� ب� الل�ـ��� ١٠٦٥ه/ ٤٥٧عام 

ــل��ا ال�ل� لل�ــــ�وانة، فل�ا عاد األم��   ب� ع�� ال�ل� الهاشــــ�ى، وخلع�ا �اع�ه وســ

م بـ�ع� أخ�الـه ال��ـ�اقـة، ت�ـ�  ١٠٦٨ه/ ٤٦٠ع�ـ� ال�لـ� لُ�ل�ـة م�ة أخ�� عـام 

م�ا�ع�ه لل��ة ال�ان�ة م� ق�ل ال�ؤساء وأهل ال�اب وال�غ� و��د ال��وانة ب�ع� م�  

  .)٩٢(ةالق�ات ال���ا�� 
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ه/  ٤٢٧ك�ا اسـ�عان األم�� ع�� ال�ل� ب� م��ـ�ر ب� م���ن الهاشـ�ى عام 

مه مع  م ��ـــــــه�ة األم�� أب� م��ـــــــ�ر على ب� ی��� ال�ـــــــ�وانى فى صـــــــ�ا١٠٣٦

ال�ؤســاء، وخاصــة �ع� ق�ل وز��ه وم�اولة االع��اء عل�ه، فل�أ هار�ًا إلى صــه�ه، 

واع��ـ� �ه ل��اه�ـة ال�ؤسـاء ال�ارج�� على سـل�انه، ف�� اع�قال ال�ع� م�ه�،  

وتهـ�یـ� األخ���، وأخـ� ال��اث�� والعه�د عل�ه� ��ـاعـة األم�� واالن�ــــــــــــــ�ـاع إل�ـه 

  .)٩٣(وع�م ال��وج عل�ه م�ة أخ�� 

م أث�اء صـ�امه� مع  ١٠٦٥ه/ �٤٥٧عان ال�ؤسـاء ��ـاح� ال�ـ��� سـ�ة واسـ 

األم�� ع�� ال�ل� وال�ـــ�وانة، م�ا أد� إلى دخ�ل اإلمارة فى ف�ضـــى واضـــ��اب 

��ـــــــ�� ال�ـــــــ�اع ال�ائ� ب�� ال�ؤســـــــاء �ع�ـــــــه� ال�ع� على ال��� ســـــــ�اء ب�ع�  

  .)٩٤( م١٠٦٧ه/ ٤٥٩ال�الجقة أو صاح� ال���� وال��وانة وذل� فى عام 

 ائج ال��اع الهاش�ى ال���انى:ن�  

أثار وت�ا��ات م�ع�دة على ال�ان���، م�ا   كان لل�ــــــ�اع الهاشــــــ�ى ال�ــــــ��انى

م،  ١٠٧٦ه/ ٤٦٨مه� للق�ــاء على اإلمارت�� على ی� ال�ــالجقة بال رجعه ســ�ة 

ــغالها   وم� ب�� ه�ه ال��ا��ات ــ��ان�ة وان�ـــ ــ��ة وال�ـــ تقاع� ال���مات الهاشـــ

ــ�ام  ــ�اع وال�ـ ع� م�ـــــارها ال�ـــــ��ح م� ن�ـــــ� األم� واالســـــ�ق�ار فى ر��ع  �ال�ـ

�اة ال���ة وان��ــاله� م� ب�ر م� الف�ضــى واالق��ال ال�ى شــه�ته  ال�الد وارتقاء �� 

ال���قـة ج�اء ال��وب وال�ــــــــــــــ�اع الـ�ائ�ة ب��ه�ـا إلى ح�ـاة ال�خـاء  واالســــــــــــــ�ق�ار 

ــ�الع   ــ�اع فى ع�م االضـــــ ــه� ال�ـــــ وال�ه�ض �ق�اعات اإلمارة ال���لفة، ��ا أســـــ

  .)٩٥(�ة��ه�ة ال�هاد وال���� للق�� ال�����ة �ال���قة وال�ولة اإلسالم
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قام�  ون���ة ه�ا ال�ـــــــــ�اع وال�ـــــــــ�ام القائ� ب�� ال��ف�� ال�ابى وال�ـــــــــ�وانى 

كف��ة ال��ز� ال�ى أح�ث� اضـــــــــــ���ًا الع�ی� م� الف�� واالضـــــــ��ا�ات ال�اخل�ة، 

، وقام ال�ؤساء �إدخال اإلمارة )٩٦(م٩٨٩ه/٣٧٩وف�ضى داخل م�ی�ة ال�اب عام 

م فق�ل  ١٠٧٦ه/ ٤٥٩فى عام أ��ــــا فى دائ�ة الف�ضــــى واالضــــ��اب واالق��ال 

خل� ����، وت��رت الف��ة أك�� م� م�ة م�ا أث� ســــــــــل�ا على األوضــــــــــاع األم��ة  

ــاد فى ال�الد ــل� وال�ه� واإلف�ــ ــاع ال�ــ . فى ح��  )٩٧(وال��ات�ة ألهالى ال�اب، وشــ

قام ال�عا�ا ال�ـــ�وان��� �ال��وج وال���د على األم�اء ال�ـــ��ان��� و�ح�اث الف�ضـــى 

  .)٩٨(م١٠٦٦ه /����٤٥٩ فى س�ة واالض��اب وال� 

ــ�وانى،  ــ�اع ال�ابى ال�ـــــــ ــ�اع  وم� ال��ا��ات ال�ى �ان� ج�اء ال�ـــــــ ��ام ال�ــــ

ف�ار صــــ�اع ب��  األســـ�� داخل ال����� الهاشـــ�ى وال�ـــ��انى ح�ل ســـ�ة ال���، 

ــ�ــــة  ه/  ٤٤٦م، ٩٩٧ه/ ٣٨٧م، ٩١٥ه/ ٣٠٢األم�اء الهــــاشــــــــــــــ���� فى ســــــــــــ

ه/  ٣٣٧ب�� األم�اء ال���ان��� س�ة ، و��ل� ال��اع وال��اف� ال�ائ�  )٩٩(م١٠٥٤

  .)١٠٠(م١٠٤٩ه/٤٤١م، ٩٥٦ه/ ٣٤٥م، ٩٨٤

ــى واالج��اعى فى   ــ�اســـ ــ�ات ذات ال�ف�ذ ال�ـــ ــ��ـــ وت�لع� الع�ی� م� ال�ـــ

���ام ال�ؤســـاء فى م�ی�ة ال�اب �ال��ـــل� على ال��� و�دارته  ال��ــل� على ال���،

أك�� م� م�ة ���ـام ال�ؤســـــــــــــــاء ��لع األم�� م���ن ب� أح�ـ� ب� ع�ـ� ال�لـ�  فى

ــه فى دار اإلمـارة فى عـام  م، وت�ل�ا ه� مقـالـ��  ٩٧٧ه/٣٦٦الهـاشــــــــــــــ�ى وح��ــــــــــــ

، و��ل�  )١٠١(م٩٨٧ه/٣٧٧ال�ـــل�ة فى ال�اب ل��ة إح�� ع�ـــ� ســـ�ه ح�ى عام 
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ال��� وقـام ���ـاولـة ال��ل� م� األم�� م��ـ� ب�   ت�لع ال�ز�� اب� ال��اغى فى

  .     )١٠٢(م٩٥٦ه/ ٣٤٥ی��� وول�ه أح�� فى عام 

ــاد   ــ�ام   ال����� وال��م�� للق�اع�� الع��انى واالق��ـــاد�وســـ على إث� ال�ـــ

وال��اع الهاشــ�ى ال�ــ��انى، ف�م�ت وخ��� األســ�ار واألب�اج وقالع م�ن ال�ــاب�ان 

ال�ـاب ال�ى خ��ـ� وهـ�مـ� ألك�� م� م�ة على یـ�  وال���ـ��ـة، و�ـ�لـ� قلعـة مـ�ی�ـة 

ــ���� ل��ع   ــ��� أو على ی� ال�ـــــــ�وانة أو الهاشـــــ ــة للهاشـــــ الق�� ال�اخل�ة ال��اه�ـــــ

ــ��اب وقام�ا  ــى واالضــــــ ــاء الف�ضــــــ اح��اء الق�� ال��اوئة لها، ��ا أح�ث ال�ؤســــــ

م، فأرســــــل�ا ١٠٦٤ه/ �٤٥٦ال�ــــــل� وال�ه� داخل اإلمارة الهاشــــــ��ة ال�اب�ة عام 

لإلغارة على ضـــــــــ�اع وق�� اإلمارة وســـــــــل� ال�روع وال��اشـــــــــى واألغ�ام   غل�انه�

، وفى عام )١٠٣(ال�اصـــــة �أهالى ال�اب، ��ا ف�ضـــــ�ا عل�ه� ال��ـــــار وال��ـــــ���

م دخـل ال�ؤســـــــــــــــاء مـ�ی�ـة ال�ـاب ل�ًال على ح�� غفلـة م� أهلهـا، ١٠٦٥ه/ ٤٥٧

ل�، ف��ت ف�ــ���وا على القلعة ودم�وها، وعاث�ا فى ال��ی�ة الف�ــاد وال�ه� وال�ــ 

. فى ح�� قــام ال�عــا�ــا )١٠٤(ف��ــه ع���ــة ل� ��ــــــــــــــ�ع ���لهــا ق� فى تلــ� الــ��ــار

ال��وان��� �ال��وج وال���د على األم�اء ال���ان��� و�ح�اث الف�ضى واالض��اب 

  .)١٠٥(م١٠٦٦ه /٤٥٩وال����� فى العاص�ة ال�����ة س�ة 

ال��ا��  ت�ال� الق�� ال����ة �ك�ا أد� ال�ــــــــــــــ�اع ال�ابى ال�ــــــــــــــ�وانى إلى 

ــ�� على م��ل�ــاتهــا وخ��اتهــا وث�واتهــا، أو ر��ــة فى  عل�هــا ��عــًا فى ال�ـــــــ

ــ���ة عل�ـها ـــقا�ـها وال�ـــــــ ، حـ�� قام ال�وس �غـارة على األراضــــــــــــــى الـ�ابـ�ة إســـــــ

م، وأح�ث�ا الف�ضـــــى والف�ـــــاد وال���ان ١٠٣٠ه/٤٢١وال�ـــــ�وان�ة فى ح�ود عام 
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٣٩ 

الالن مع ال�وس ل�ـ�  . وت�الف )١٠٦(فى ال�الد، ول��ه� ه�م�ا فى نها�ة ال��اف

م، إال أن ١٠٣٣ه/�٤٢٤ع� الغــارات على األراضــــــــــــــى الهــاشــــــــــــــ��ــة فى عــام 

، ��ا قام� الق�ات )١٠٧(ال��ـــــــــل��� اســـــــــ��اع�ا ه����ه� وت�ق�� ال��ـــــــــ� عل�ه�

م �ال���ك صــ�ب اإلمارات اإلســالم�ة الق�قاز�ة، ١٠٦٤ه/ ٤٥٦الالن�ة فى ســ�ة 

  .)١٠٨(فاس��ل� على �ع� ال��ن والق�� اإلسالم�ة

ك�ا حاول ال��ادی�� م� نف�ذه� داخل األراضى الهاش��ة وال��وان�ة  وت�ق��  

أ��اعه� ال��ســــــــــــــ��ة ع� ���� ف�ض ســــــــــــــل�انه� على تل� ال���قة، ففى عام 

م ت��ك األك�اد ال�ــــ�ادی�� صــــ�ب األراضــــى ال�اب�ة وال�ــــ�وان�ة،  ١٠٦٥ه /٤٥٧

�ا ��ه الف�ــــــــــاد ف�خل�ا إقل�� ال��ــــــــــق� وال�ــــــــــاب�ان و�ع� ال��ن ال�ــــــــــ�وان�ة وأعاث 

وال����� وال�ـــل� وال�ه�، إال أن األم�اء الهاشـــ���� وال�ـــ��ان��� قام�ا �ال��ـــ��  

  .)١٠٩(له� و�خ�اجه� م� ال�الد

وم� ب�� ال��ائج ال�����ة على ال�ـ�اع واالق��ال الهاشـ�ى ال�ـ��انى فى بالد     

ــ�وان،    ضـــــ�ف ه��ة تل� األســـــ� ال�اك�ة ونف�ذها على األقال�� ال�ىال�اب وشـــــ

، ف��ــ� على ســــــــــــــ��ــل ال��ــال ��ــام م�ل��ى الُغ���  كـانـ� تقع داخـل دائ�ة نف�ذه�

ــ��ة وت�فع لها ال��اج ��الله على ال����ة   وال���اق ال�ى �ان� ت��ع اإلمارة الهاشـــ

ــ�ة لها، قام�ا في عام  ــ�اســ م �ال��وج على اإلمارة، بل حاول�ا ١٠٦٥ه /٤٥٧ال�ــ

  .)١١٠(ف�ض اله���ة واإلتاوة عل�ها

ون���ة انهاك اإلمارت�� الهاشـــــــــ��ة وال�ـــــــــ��ان�ة ق�اه�ا فى االق��ال وال�ـــــــــ�اع 

أصـ���ا ف���ـه سـهلة أمام ال��افل ال�ـل����ة ال�ى اج�اح�  ال�ائ� ���ا ب��ه�ا 
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٤٠ 

ــل�ا �ع�  ال���قة ــ���ة عل�ها و�دخالها ت�� دائ�ة نف�ذها، فأرســـــــ ، ر��ة فى ال�ـــــــ

ــ�ها إلى وقام� �ا تال��الت ال�ى ات�ه� إلى تل� اإلمارا ــاء عل�ها وضـــــــــ لق�ـــــــــ

  .)١١١(م١٠٧٦ه/ ٤٦٨نف�ذه� عام 
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٤١ 

 ا 

م� خالل اســ�ق�اء م�ضــ�ع ال�ــ�اع وال�ــ�ام الهاشــ�ى ال�ــ��انى خل�ــ�   -

  ال�راسة ل�ع� ال��ائج، وال�ى م� ب��ها:

  ــ�ان الق�قــاز�ــة ال�����ــة   ا�ــأنهــ  ال�ــاب وشــــــــــــــ�وانُع�فــ� بالد أحــ� ال�ل

جغ�ا��ًا وع���ًا ودی��ًا ولغ��ًا، ��ا ت��ع�   ة����ع"ال�اوراء قفقاســــــــ�ا" ال

ل� الق���، وشــــــ�ل� نق�ة ات�ــــــال ا���قع اســــــ��ات��ى مه� فى قل� الع

،  مه�ة ب�� قارتى أســـــ�ا وأور�ا، وج�ـــــ�ًا ل�فاعل ال��ـــــارات االن�ـــــان�ة

  .وأح� ال�غ�ر اإلسالم�ة ال�ه�ة

 عـــاشــــــــــــــ� كـــانـــ� ف��ة الق�ن��� ال�ـــالـــ� وال�ا�ع اله�����/ ال�ـــاســــــــــــــع وال

الق�و���ة ���ا�ة   –  ال��الدی�� فى ال���قة ال�����ة ال�ـــــــــ���ة الق�قاز�ة

ال�ــــــــ��ة لله���ة ال�راث�ة لل�ــــــــالالت "ال���تات" اإلســــــــالم�ة ال��ل�ة،  

وال�ى شـــ�ل� خ�ًا فاصـــًال ب�� ال�ـــ�ادة ال�ســـ��ة لل�الفة الع���ة و���  

 الغ�و ال���ى ال�ل��قى لل���قة.

  ان وأرم���ة وأران و�الد ال�اب وشــ�وان ن�� ال�ــ��ان��� ل��ا�� أذر���

ومل��اته� ال�اصــــة ال�ى ت�الها أســــالفه� و���   �على أنها إق�ا��اته

ان ت��ن له��� �عـ�ه�، فى ح�� ن�� ب�� هـاشــــــــــــــ� ح�ـام ال�ـاب إلى 

أنف�ـــــه� على أنه� م�ـــــ�قل�� وغ�� خاضـــــع�� ل�ـــــل�ان أح� م� الق�� 

 ال��اورة.

 وراء ال�ـــــــ�ام وال��اع الهاشـــــــ�ى   تع�دت ال�وافع واألســـــــ�اب ال�ى �ان�

ــ��ان��� ونف�ذه� فى   ــة �ال�ـــــ ــ�اب تار���ة خاصـــــ ــ��انى ما ب�� أســـــ ال�ـــــ

ال���قة، وســ�اســ�ة ت���ل فى ال���ة فى ال�ــ���ة على م�ا�� اإلمارة 

الهاشـــــــ��ة، وأســـــــ�اب اق��ـــــــاد�ة �ال���ة فى ال�ـــــــ���ة على ال��ا��  
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٤٢ 

فى رســـــــ�م ال��ـــــــ�ة الغ��ة �ال��ارد االق��ـــــــاد�ة وحق�ق الهاشـــــــ���� 

ال�الحـة فى ��� ق�و�� وال�ـفا�ـة وال����ات ال�ـال�ـة فى م��ـقة ـ�اك�،  

ــ� الق�� ال�عـادـ�ة   ودی��ـة ت���ـل فى ال���ـة فى ح�ـل ل�اء ال�هـاد ضــــــــــــ

 وال�����ة.

   ــ�وانى خالل الف��ة م�ل ــ�اع وال��اع ال�ابى ال�ــــــــــ تع�دت م�ا�� ال�ــــــــــ

ت ال��ارد ال�راســة على ال��ود ال�����ة والغ���ة ال�ــهل�ة وال��ــ�ة ذا

االق��ـــــــاد�ة ال��ع�دة، �إقل�� ال�ـــــــاب�ان وال��ـــــــق� والل�� و���ســـــــ�ان  

 وال��خ وشاكى.

   كان� الغل�ة فى أ��ار ال�ـ�اع ال�ائ� لل�ـ��ان���، ن��ا لق�ة ال�ـ��ان���

ورغ��ه� ال�ام�ة فى ال��ســــع وال�ــــ���ة، وضــــعف ال���مة الهاشــــ��ة 

ــ�ق�ار ال�اخلى فى ال�اب،  ــ�اع األســــــــ�� وار�اكها، وزع�عة األســــــ وال�ــــــ

 الهاش�ى على ال�ل�ة، ودور ال�ؤساء فى تق��� سل�ة الهاش����.

 ع� الف��ات ل�ـ� اله��ات   ت�قف ال�ـ�اع الهاشـ�ى ال�ـ��انى خالل�

والغارات ال�ى ت�ــــــــــــــ�ها األق�ام القفقاســــــــــــــ�ة ال��ل�ة ال�ــــــــــــــ�ال�ة والق�� 

ال��ـ�ان�ة على م�ا�قه� سـ�اء م� جهة ال��� أو م� ال��هة ال�ـ�ال�ة 

ــ�اد� ال�امع فى م�ا�قه� م� جهة  ا ــ� ال��� ال�ـــــــــــ لغ���ة، أو ل�ـــــــــــ

 الغ�ب، ول�� الغارات ال�یل��ة على بالده� م� ال�اح�ة ال�����ة.

   ــ�وانى الع�ی� م� ال��ا��ات على ــ�ام ال�ابى ال�ــــــ ــ�اع وال�ــــــ ت�ك ال�ــــــ

ــ�ق�ار وم�ا�عة   ــ�� األم�ر وف�ض االســـــ ــغاله� ع� ضـــــ ال�ان���، �ان�ـــــ

م� ال�ارج��� في ال�ل�ة، وت�ال� الع�ی�  أم�ر ال�هاد، و��ع الع�ی� 

م� الق�� ال��اورة ��عًا في ال�ـــ�� على خ��تها وث�وتها واالســـ��الء  

عل�ها، و�ضعاف ق�اها م�ا مه� ال���ل أمام الق�ات ال�ل����ة للق�اء 

 عل�ه�ا، وض�ه� ت�� نف�ذها.
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٤٣ 

 قا        

o  وف��ات ح��ه�:ج�ول �أس�اء ح�ام اإلمارة الهاش��ة  

  م�ة ال���               اس� األم��           م

  م٨٨٥-٨٦٩ه/ ٢٧١-٢٥٥  هاش� ب� س�اقة ال�ل�ى   -١

  م٨٨٦-٨٨٥ه/ ٢٧٢-٢٧١  ع��و ب� هاش� ب� س�اقة  -٢

  م٩١٦-٨٨٦ه/ ٣٠٣-٢٧٢  م��� ب� هاش� ب� س�اقة  -٣

  م٩٣٩-٩١٦ه/ ٣٢٧-٣٠٣  ع�� ال�ل� ب� هاش� ب� س�اقة  -٤

  م٩٧٧-٩٣٩ه/ ٣٦٦-٣٢٧  ب� ع�� ال�ل� ب� هاش�أح��   -٥

  م٩٩٧-٩٧٧ه/ ٣٨٧-٣٦٦  م���ن ب� أح�� ب� ع�� ال�ل�  -٦

 -٩٩٧ه/ ٣٨٨ -٣٨٧  م��� ب� أح�� ب� ع�� ال�ل�  -٧

  م٩٩٨

-٩٩٨ه/ ٣٩٢-٣٨٨  الل���� ب� م���ن ب� أح��  -٧

  م١٠٠٢

-١٠٠٣ه/ ٤٢٥-٣٩٣  م���ر ب� م���ن ب� أح��  -٨

  م١٠٣٤
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٤٤ 

ــ� ب�   -٩ ــ� ال�لـ م��ــــــــــــــ�ر ب�  ع�ـ

  م���ن 

-١٠٣٤ه/ ٤٣٤-٤٢٥

  م١٠٤٣

١٠

-  

ــ� ب�   ــ� ال�لـ م��ــــــــــــــ�ر ب� ع�ـ

  م���ر

-١٠٤٣ه/ ٤٥٧-٤٣٤

  م١٠٦٥

١١

-  

ع�ـــ� ال�لـــ� ب� الل�ــــــــــــــ��� ب�  

  م���ن 

  م١٠٦٥ه/ ٤٥٧ 

م���ن ب� م��ــــــــــــــ�ر ب� ع�ـــ�    ١٢

  ال�ل�

-١٠٦٥ه/ ٤٦٨-٤٥٧

  م١٠٧٦

  

o :ج�ول �أس�اء ح�ام اإلمارة ال���ان�ة وف��ات ح��ه�  

  م�ة ال���  األم��اس�   م

  -٨٦١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه / -٢٧٤  اله��� ب� خال� ب� ی���    -١

  ــــــــــــــــــــــ م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م��� ب� اله��� ب� خال�   -٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اله��� ب� م��� ب� اله���  -٣

  م٩١٧-٩١٢ه/٣٠٥-٣٠٠  على ب� اله��� ب� م���  -٤
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٤٥ 

أب� �ـــاه� ی��ـــ� ب� م��ـــ� ب�    -٥

  ی���

  م٩٤٨-٩١٧ه/٣٣٧-٣٠٥

  م٩٥٦-٩٤٨ه/٣٤٥-٣٣٧  م��� ب� أبى �اه� ی���    -٦

  م٩٨٠-٩٥٦ه/٣٧٠-٣٤٥  أح�� ب� م��� ب� أبى �اه�  -٧

  م٩٩١-٩٨٠ه/٣٨١-٣٧٠  م��� ب� أح�� ب� م���  -٨

-٩٩١ه/٤١٨-٣٨١  ی��� ب� أح�� ب� م���  -٩

  م١٠٢٧

-١٠٢٧ه/ ٤٢٥-٤١٨  م��جه� ب� ی��� ب� أح��  -١٠

  م١٠٣٣

أب� م��ــــــــ�ر على ب� ی��� ب�    -١١

  أح��

-١٠٣٣ه/٤٣٥-٤٢٥

  م١٠٤٣

-١٠٤٣ه/٤٤١-٤٣٥  ��اد ب� ی��� ب� أح��  -١٢

  م١٠٤٩

ــ ه/ -٤٤١  ������ على ب� ی���  -١٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   -١٠٤٩ــ

  ـــــــــــــــــــ م
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٤٦ 

ــ   ساالر ب� ی���    -١٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٥٥ -ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   -ه/ ــ

  م١٠٦٣

ــ ه/  -٤٥٥  ف����ز ب� ساالر  -١٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   -١٠٦٣ــ

  ـــــــــــــــــ م

ــ    ف���ون ب� ساالر  -١٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٦٨ -ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   -ه/ 

  م١٠٧٦
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٤٧ 

  

o .خ���ة ت�ض���ة ألقال�� وم�ن اإلمارت�� الهاش��ة وال���ان�ة  

  .١٨٦ان��: ���ى ب��الن�ف: الق�قاز فى ال��ادر الع���ة، ص 
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٤٨ 

  

o ."اإلمارات اإلسالم�ة فى بالد الق�قاز "القفقاس  

ان��: عـ�� ال��ع� ـماجـ� وم���د ال�ـ�ا: األ�ل� الـ�ار��ى للعـال� اإلســــــــــــــالمى فى 

م،  ١٩٨٦الع�ــــــــــــــ�ر ال�ســــــــــــــ�ى، م���ـة الف�� الع��ى، القـاه�ة، ال��عـة ال�ـال�ـة، 

 ١٩ص
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٤٩ 

�ع�د ب�اء م�ی�ة ال�ر��� "�اب األب�اب" وتع���ها وت��ــ��ها إلى الف��ة ال�ــاســان�ة فى عه� ال�ل�  ال�اب: )١(

ان��: ال�الزدر�:  م)، ح�� ب��� �ال��ارة ب�اء م���ًا فى غا�ة اإلح�ام.٥٧٨-٥٣١ك�ـ�� أن� شـ�وان (

لـ�ان، دار صــــــــــادر،  ؛ �ـاق�ت ال����: مع�� ال�١٩٤م، ص ١٨٦٦ف��ح ال�لـ�ان، م���ـة ل�ـ�ن، ب��ـل، 

ــ�ـ�ات الـ��یـ�ة ـل�� الـع�ـی� م� األم�، غ�� أن ج��ع تـل�  ٣٠٤م، ص ١٩٧٧ب��وت،  ؛ وـق� تـع�دت م�ـــــــ

�اب  –ال�اب واألب�اب  –ال��ـــ��ات �ان� تع�ى ال�اب، أما ال��ـــ��ة الع���ة لها ��ـــ�غها ال��ع�دة "ال�اب 

� ع�� ال��: م�اصـ� اال�الع على أسـ�اء األب�اب"، فق� �ان� تع���ًا ل��ـ�ها الفارسـى "ال�ر���". ان��: اب

، ص ١م، ج١٩٩٢األم��ـة وال�قـاع، ت�ق�� على م��ـ� ال��ـاو�، دار ال��ـل، ب��وت، ال��عـة األولى، 

١٤٣-١٤٢  .  
شـ�وان: تقع ه�ه ال�الد فى أق�ـى ال����ى ال�ـ�قى للق�قاز ال����ى ما ب�� ��� ق�و�� ونه� ال��، وق�  )٢(

ال�ل� الفارســـــى أن� شـــــ�وان أث�اء ��امه �إن�ـــــاء م�ـــــ����ات فى ال���قة ال�����ة  ت� تع���ها على ی� 

ــ�ه، ث� خفف� ل�ــــ�وان. ان��: الق�و��ى: أثار ال�الد وأخ�ار ال��اد،   ــ��� على اســ الغ���ة الق�و���ة، وســ

  .٦٠٠م، ص ١٩٦٠دار صادر، ب��وت، 
فى خ�� األق�ار، ت�ق�� إح�ــــان  ؛ ال�����: ال�وض ال�ع�ار١٩٤ال�الزدر�: ال��ــــ�ر ال�ــــاب�، ص  )٣(

  .٧٨-٧٧م، ص ��١٩٨٤اس، م���ة ل��ان، ب��وت، ال��عة ال�ان�ة، 
م، ٢٠١٤ال�ل�ل ال�ار��ى ال��ــ�ر، دار ناشــ��، ال����،  –م��� ��ــار ال�فاعى: القفقاس أو الق�قاز  )٤(

ار�ة ال�غ�ا��ة ال��ـ��ة وت�ـ��ل ال� –؛ عاصـ� حاك� ال���ر� ون�ـال أب� ج�اد أمانة: الق�قاز ٨-٧ص 

ــ�، الع�د  ــع ع�ــ ــان�ة، �ل�ة اآلداب، الع�اق، ال��ل� ال�اســ ــ�ة للعل�م اإلن�ــ ، ٤وال���غ�ا��ة، م�لة القادســ

  .  ٤١٠-٤٠٩م، ص ٢٠١٦
نه� ال��: أك�� أنـهار الق�ـقاز ال����ى، ی��ع م� جـ�ال الق�ـقاز ���رجـ�ا، و���� فى ج�ه�رـ�ات ج�رجـ�ا  )٥(

�ـ��ل ال�� الفاضـل ب�� م��ق�ى ال�اب وـش�وان وأراضـى م��قة أران، و�ل�قى  وأرم���ا وأل�ان�ا وأذر���ان، و 

ـــ�ا فى ��� ق�و��. ان��: اب� الف�ـ�ه: م���ـــــــــ� �ـ�اب ال�ـل�ان، م��ـعة لـ��ن، ب�ـ�ل،  ب�ه� ال�س ل��ـــــــ

؛ ال��ــــع�د�: ال����ه واإلشــــ�اف، ت�ق�� ع�� هللا اســــ�اع�ل، م���ة ال���ى، �غ�اد، ٢٩٦م، ص ١٣٠٢

  .٥٥م، ص ١٩٣٨
نه� ال�س: أحـ� أه� أنهـار بالد الق�قـاز ال�����ـة، یلى نه� ال�� فى ال��ل واأله��ـة، و���ع م� ج�ـال   )٦(

قالق�ال األرم���ة، ث� ی��ه شـ�قًا ل��� ���ی�ة دی�ل ون�ـ�� وورثان وال��لقان. ان��: اب� الف��ه: ال��ـ�ر 

  .٨٩، ص م١٨٣٠، �ار��، ، دار ال��اعة ال�ل�ان�ة؛ أب� الف�اء: تق��� ال�ل�ان٢٦٩ص ، ال�اب�
ال��ر: شـع� ق�لى ن�ح م� أواسـ� أسـ�ا إلى ال��ا�� الق�قاز�ة ال��ل�ة ال�ـ�ال�ة، ال�ى سـ��� ���ا �ع�  )٧(

ــ�ال�ة ل��ال الق�قاز، وعلى   �إقل�� ال��ر "خ�ر�ا" ال�اقع ب�� ال���� األدنى ل�ه� الف�ل�ا وال����رات ال�ـــ

سـى ال�ـ�خ: ال��ر وعالق�ه� �اإلم��ا��ر�ة ال���ن��ة، م�لة سـ�احل ال��� األسـ�د. ان��: م��� م��� م� 

  . ٣٥٠-٣٤٩م، ص ١٩٨٠كل�ة العل�م االج��ا��ة، ال�ع�د�ة، الع�د ال�ا�ع، 
ال�ـــــ���: م�ل�ة تقع فى ج�ال الق�قاز ال�ـــــ�الى، ی�عى مل�ها ف�الن شـــــاه، وت�ی� �ال��ـــــ�ان�ة. ان��:  )٨(

ــع�د�: م�وج ال�ه� ــ��ة، ب��وت، ومعادن  ال��ـــ ــ�� م�عى، ال����ة الع�ـــ ال��ه�، اع��ى �ه ��ال ح�ـــ

  .١٤٨، ص ١م، ج٢٠٠٥ال��عة األولى، 
ــ�ى حال�ًا بالد  )٩( ــ� ج�زان، وت�ـ ــلة �أرم���ة، م���ها م�ی�ة تفل��، و��ل� عل�ها اسـ ال��ج: هى بالد م��ـ

ســــالمى وح�ى ســــ�ة دراســــة تار���ة م� الف�ح اإل –ج�رج�ا. ان��: ف��ى ســــال� ح����: م�ی�ة تفل�� 

م، ال��ل� ٢٠٠٨م، م�لة أ��اث �ل�ة ال����ة األســاســ�ة، �ل�ة ال����ة، جامعة ال��صــل، ١١٢١ه/٥١٥

  .  ٢٢٥-٢٢٢، الع�د األول، ص ٨
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٥٠ 

 
ــ�اًال ونه� ال�س غ��ًا، و�الد ال��ج  )١٠( ــى ال�اقعة ب�� نه� ال�� شـــ ــ�ل األراضـــ ــعة ت�ـــ أران: هى بالد واســـ

شـــــ�اًال، وأذر���ان ج���ًا، و�الد ال�اب وشـــــ�وان شـــــ�قًا، �ان ��ل�   وج�رج�ا و�ع� ال��ال� القفقاســـــ�ة

م، ١٩٣٧وال��ال�، م���ة ب��ل، ل��ن، عل�ها بالد أل�ان�ا الق�قاز�ة ق���ًا. ان��: االصــــ����: ال��ــــال� 

  .٤٩٣؛ الق�و��ى: أثار ال�الد، ص ١١٢ص 
�و��ى: ال��ـــ�ر ال�ـــاب�، ؛ الق٣٣٩، ص ٣؛ ج٣٠٤-٣٠٣، ص �١اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، ج )١١(

  .٤٩٣ص 
ــ�اًال إلى بالد  )١٢( ــ� ال����ى ل��ال الق�قاز، وت��� م� نه� ال�س شـــ ــعة تقع فى الق�ـــ أذر���ان: بالد واســـ

ــ�قًا إلى بالد أران وأرم���ة غ��ًا. ان��: اب�هال  ال����ة الف�ات�ة والع�اق ج���ًا، وم� بالد ال�یل� وال��ال شـــ

ــ�ر  ــل، مآل هللا: أذر���ان فى صـ ــ���، �ل�ة اآلداب، جامعة ال��صـ ــالة ماج�ـ ــالم، رسـ م، ص ١٩٨٨اإلسـ

ــ����: أذر���ان ١٦ ــام ال�ی� غال� ال�ق�ــ ــار�ة  –؛ ح�ــ ــ�ة وال��ــ ــ�اســ ــة فى أح�الها ال�ــ -٤٢٠دراســ

  . ٣٩-٣٧م، ص ١٩٨٤م، رسالة د���راه، �ل�ة اآلداب، جامعة �غ�اد، ١٢٥٦-١٠٢٩ه/ ٦٥٤
م، ص ١٩٢٩ها�ة الع�ارة، م��عة أب� دلف ه�ل� ه�زن، ف��ا، ســه�اب: ع�ائ� األقال�� ال�ــ�عة إلى ن )١٣(

؛ اب� سـع�� ال�غ��ى: ��اب ال�غ�ا��ة، ت�ق�� اسـ�اع�ل الع��ى، م��ـ�رات ال���� ال��ار� لل��اعة  ١٥٥

ــ�، ب��وت،  ــ��� عالو�، م���ة ال��اة، ١٨٨م، ص ١٩٧٠وال��ـــ ؛ ب�ل أم�ل: تار�خ أرم���ا، ت�ج�ة شـــ

  .٦٨ب��وت، د.ت، ص 
ــ�رة األرض، دار م���ة ال��اة، ب��وت،  اب )١٤( ؛ ح�ان ب�� ع���: ٢٩٧ -٢٩٦م، ص�١٩٩٢ ح�قل: صـــــ

م، رســالة د���راه، �ل�ة ١٩٩٠-١٩١٧ه/١٤١٠-١٣٣٦ت�� ال��� ال�ــ��عى  ال��ــل��ن فى الق�قاز

  .٢٢، ص م٢٠١٥ال���عة وال�راسات االسالم�ة، جامعة أم الق��، 
ــ�� فى  )١٥( ــ� ال�قاسـ ــى: أح�ـ م، ص ١٩٩١مع�فة األقال��، م���ة م�ب�لى، القاه�ة، ال��عة ال�ال�ة، ال�ق�سـ

ج�ور األزمة وانع�اســاتها االقل���ة،  –؛ �اســ� م��� عل���: الق�قاز ٣٨١، ٣٧٩-٣٧٨، ٣٧٣، ٣٥٧

  .٣٠٥-٣٠٤، ص ١، ج٣٠م�لة ال�امعة الع�ا��ة، جامعة األن�ار، الع�اق، د.ت، الع�د 
؛ م��� ن��� ال��ار: دروس فى ال�غ�ا��ا ٣٨١،  ٣٧٩-٣٧٨،  ٣٧٣ال�ق�سى: ال���ر ال�اب�، ص    )١٦(

  .٩٨-٩٧م، ص ١٩٤٠قارة أس�ا، م��عة ال�ه�ة، حل�،  –ال��ی�ة 
ت�ق�� ون�ـ� د� ج��ة، ؛ اب� رسـ�ه: األعالق ال����ـة، ٢٩١اب� الف��ه: م���ـ� ��اب ال�ل�ان، ص  )١٧(

  .٣٧٧-٣٧٦؛ ال�ق�سى: أح�� ال�قاس��، ص ١٤٨، ص م١٩٨١ل��ن، ه�ل��ا،
  .٢٩٢-٢٩١اب� ح�قل: ص�رة األرض، ص  )١٨(
ــال أب� ج�اد أمانة: الق�قاز، ص ٨-٧م��� ال�فاعى: القفقاس، ص  )١٩( ــ� حاك� ال���ر� ون�ــــــ ؛ عاصــــــ

٤١٠.  
ــادر الع���ة، ص  )٢٠( ــالن�ف: الق�قاز م� خالل ال��ــــ ــى ب��ــــ ــ��: لقاء  ٨٠، ٧٨، ���٣١ــــ ؛ ج�ال رشــــ

  .٦٣-٦٢االسالف، ص 
 .٥٠٧؛ الق�و��ى: أخ�ار ال�الد، ص ٣٧٣ال�ق�سى: ال���ر ال�اب�، ص  )٢١(
ال����: تار�خ ال�سل وال�ل�ك، ت�ق�� م��� أب� الف�ل اب�ا���، دار ال�عارف، القاه�ة، ال��عة ال�ان�ة،   )٢٢(

؛ ال�����: نهــا�ــة األرب فى ف��ن األدب، ت�ق�� ع�ــ� ال���ــ� ت�ح��ى ١٥٧-١٥٦، ص ٤م، ج١٩٦٧

؛ أح�ــ� ب� ١٧١، ص ١٩م، ج٢٠٠٤ح��ة، دار ال��ــ� العل��ــة، ب��وت، ال��عــة األولى، وع�ــاد على 

، ١م، ج١٩٦٨ز��ى دحالن: الف��حات اإلســالم�ة �ع� م�ــى الف��حات ال����ة، م��عة ال��نى، القاه�ة، 

  .١٣١ص 
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٥١ 

 
وت، ال��عة م���د شـ�� خ�اب: قادة الف�ح اإلسـالمى فى أرم���ة، دار اب� ح�م لل��اعة وال��ـ�، ب��  )٢٣(

؛ ع�اد �امل م�عى: العالقات الع���ة ال��ر�ة ح�ى نها�ة الع�ــــ� ال��اســــى ١٤٦م، ص ١٩٩٨األولى، 

م، ص ٢٠٠٢م)، رســــالة ماج�ــــ���، �ل�ة اآلداب، جامعة ال��صــــل، ٨٦١-٦٤٢ه/ ٢٤٧-٢٢األول (

٦٩.   
ــاعـها االدار�ـ  –صـــــــــالح اـل�ی� أم�� ـ�ه: ال�ـ�اة الـعاـمة فى أرم��ـ�ا  )٢٤( ــة فى أوضـــــــ ة واالج�ـ�ا�ـ�ة دراســـــــ

ــاد�ة  ــالة د���راه، جامعة �غ�اد، ٨٦٢-٢٤٧ه/ ٦٥١-٣٠واالق��ــ ــ�اء ١٨٦م، ص ١٩٧٩م، رســ ؛ ســ

م،  ٨٤١-٧٤٩ه/ ٢٢٧ -١٣٢ع�� هللا ال�ائى: ســ�اســة تع��� والة أرم���ا فى الع�ــ� ال��اســى األول 

  .٢٧٧، ص ٢٥م، الع�د ٢٠١٨م�لة دراسات تار���ة، �ل�ة ال����ة لل��ات، جامعة ال���ة، 
، ص ٢م، ج٢٠٠٢ال�عق��ى: ـتار�خ ال�عق��ى، ت�ق�� خلـ�ل ال���ـــــــــ�ر، دار ال�ـ�� العل�ـ�ة، ب��وت،  )٢٥(

ــ� الع���: ال�ا���ة؛ ٤٨١ ــ�� قاسـ ــ�،  –ح�ـ ــ�ة، دار ال��� لل�قافة وال��ـ ــ� ال�الفة ال��اسـ ــة ضـ االن�فاضـ

  ؛٢٩٥، ٢٢٤-٢٢٣، ١٠٣-١٠٢، صم٢٠٠٠دم��، ال��عة األولى، 

Grousset Rene: History DL Armenia, Paris, 1973, p 348. 
ــ� ال��د�ة ال�ى ح��� ال��ا�� األران�ة و�ع� ال��ا�� األرم���ة واألذر���ان�ة،  )٢٦( ــ�ادی��: أح� األســ ال�ــ

ــ�اع�ل شـــــــــ�� رســـــــــ�ل: م. ان��: ١١٩٨-٩٥١ه/٥٩٥-٣٤٠ام��ت ف��ة ح��ها ما ب�� عامى   اســـــــ

الة ماج�ــ���، �ل�ة اآلداب، جامعة صــالح م، رســ ١١٩٨-٩٥١ه/٥٩٥-٣٤٠ال�ــ�ادی�ن فى بالد آران  

    . ٥٨-٤٩م، ص ١٩٩٠ال�ی�، أر��ل، الع�اق، 
ال�ــاج���: هى إح�� ال�ــالالت االســالم�ة ال�ى اســ��اع� ال�ــ���ة على أذر���ان وأرم���ة وأران فى  )٢٧(

 الق�ن ال�ال� اله���/ ال�اســـــــــع ال��الد� إ�ان ضـــــــــ�ف ال�الفة ال��اســـــــــ�ة، وق� ام�� ح��ها م� عام

ــل��ت ٩٣٠ه/٣١٨م إلى ـعام ٨٨٩ه/٢٧٦ م. ان��: اـل�ه�ى: دول اإلســـــــــالم، ت�ق�� فه�� م�ـ�� شـــــــ

؛ ســـــــــل��ان ١٥٨م، ص �١٩٧٤م��� م�ـــــــــ�فى اب�ا���، اله��ة العامة ال��ـــــــــ��ة لل��اب، القاه�ة، 

، ال��ا��ـة: إمارة ب�ى ال�ـاج فى أذر���ان وأرم���ة، م�لة العل�م اإلن�ـان�ة واالج��ا��ة، جامعة ال��م�ك

  .٨٢٥ -٨٠٩م، ص ٢٠٠١األردن، 
ال��ــاف����: أح� األســ� ال�یل��ة ال�ى �ه�ت فى بالد ال�یل� على ال�ــاحة ال�ــ�اســ�ة فى أواخ� الق�ن  )٢٨(

ـــ�ل إقل��ى أذر��ـ�ان وأران، وع�ـف� ـ�اإلـمارة  ــع ال��الد�، وـق� امـ�� نف�ذه� ل��ـــــــ الـ�اـل� اله���/ الـ�اســـــــ

م. ان��: ١٠٢٩-٩٤١ه/ ٤٢٠ -٣٣٠ب�� عـامى  ال��ـــــــــاف�ـ�ة أو ال�ـــــــــالرـ�ة، وامـ��ت ف��ة ح��ه�

ــارة   ــاف� فى أذر���ان وأران و�ع� م�اه� ال��ــ ــ�اســــى إلمارة ب�� م�ــ ــة: ال�ار�خ ال�ــ ــل��ان ال��ا��ــ ســ

م، ح�لـ�ات اآلداب والعل�م االج�ـ�ا�ـ�ة، م�ل� ال��ـــــــــ� العل�ى، ـجامـعة ١٠٢٩-٩٤١ه/ ٤٢٠ -٣٣٠

  .٦٧-٢٥، ص ٢١٥، ال�سالة ٢٤م، ال��ل�ة ٢٠٠٤ال����، 
م، ٢٠١٢اب� األث��: ال�امل فى ال�ار�خ، ت�ق�� ع�� ع�� ال�ـالم ت�م��، دار ال��اب الع��ى، ب��وت،  )٢٩(

ــ��ى ف�زات �م��� أح�� ؛ ٢٧٥-٢٧٣ص  ٦ج ــالم�ة، ت�ج�ة م��� صــ ــ�انلى ل�� ب�ل: ال�ول اإلســ ســ

  ؛ ٣٦٢م، الق�� األول، ص ١٩٧٣ده�ان، م���ة ال�الح، دم��، 

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, In the Cambridge 

history of Iran.V.4,Edited by, R.N.Frye, Cambridge university press, 

London, 1975, p243-244.                                                
مع�� شــــامل ����� على ت�اج� م�ســــ�ــــى ال�ول  –�ــــ� ال�ول اإلســــالم�ة  ف�اد صــــالح ال�ــــ��: م�ـســـ  )٣٠(

اإلســـالم�ة م�� تأســـ�� أول دولة اســـالم�ة فى ال��ی�ة ال���رة إلى نها�ة الق�ن الع�ـــ���، م���ة ح�ـــ� 

زام�اور: مع�� االن�ـــــــاب ؛ ٥٠٩م،  ص ٢٠١١الع�ـــــــ��ة لل��اعة وال��ـــــــ�، ب��وت، ال��عة األولى، 
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٥٢ 

 

ار�خ اإلسـالمى، ت�ج�ة سـ��ة اسـ�اع�ل �اشـف وز�ى م��� ح�ـ� وح�ـ� أح�� واألسـ�ات ال�اك�ة فى ال�

   .٤٦؛ وان�� ال�ل��، ص ٢٨٤-٢٨٣م، ص ١٩٨٠م���د، دار ال�ائ� الع��ى، ل��ان، 
ــع�د�: م�وج ال�ه�، ج )٣١( ــى: جامع ال�ول١٣٧، ص ١ال��ـــــ ــ�ل م� تأر�خ ال�اب  –؛ م��� �اشـــــ ف�ـــــ

  ؛ ن�� ض�� ��اب٢١، ١٦وش�وان، ت�ق�� فالد���� م���رس�ى،  ص 

V. Minorsky: A history of sharvan and Darband, Cambridge, London, 1958.  
���ســ�ان: أح� ال�ل�ان ال�اقعة على ال�ــاحل الغ��ى ل��� ق�و�� �الق�ب م� م�ی�ة �اب األب�اب. ان��:  )٣٢(

  .  ١٦، ص �٤اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، ج
ألق�ام ال��لـ�ة ال��ـاورة ل�ـ�یـ�ة اـل�ر�ـ��، وال�ـ�اخ�ـة ل��لـ�ة خـ��اق و���ســـــــــ�ان. ال��خ: أحـ� االـقال�� وا )٣٣(

، ١م. ان��: ال��ع�د�: م�وج ال�ه�، ج٥٩٥ه/٣٥٨اع��ق�ا االسالم على ی� األم�� الهاش�ى فى عام 

  .١٤٧ص 
ــ�ان�ة، �ل� تا�عة لإلمارة الها )٣٤( ــ��ة، وت�فع الُغ���: إمارة م�اخ�ة ل��ل�ة ال��خ، وأهلها ی�ی��ن �ال��ـ شـ

  .   ١٣٧ال���ة إل�ها م�ة ���لة م� ال�م�. ان��: نف� ال���ر وال��ء، ص 
  .خ��اق: أح� األم� واألق�ام ال��اورة ل��ی�ة �اب األب�اب. ان��: نف�ه )٣٥(
الل��: أـح� ال�ـل�ان ال��لـ�ة ال�اقـعة وراء ـم�یـ�ة ـ�اب األب�اب وال�ـ�اخـ�ة إلقل�� خ�ران "ال��ج" ال�اقـعة ب��  )٣٦(

  .٢٠٨نه� سام�ر وم�ی�ة ال�اب�ان. ان��: ال�الزدر�: ف��ح ال�ل�ان، ص 
ــق� واقل�� الل��. ان��: نف�  )٣٧( ــان: أح� ال��ال� ال��ل�ة ال�اقعة ج��ب م�ی�ة �اب األب�اب وال��ـــــ خ�ســـــ

م� ب�ا�ة الف�ح إلى نها�ة  ؛ ���ــى م��� ب��ــالن�ف: الق�قاز فى ال��ــادر الع���ة٢٧٦ال��ــ�ر، ص 

ــ�ل ال�ی�، جامعة ٧٥٠-٦٤٠ه/١٣٢-١٩العه� األم��  ــ���، ال�عه� األعلى ألصـــــ ــالة ماج�ـــــ م، رســـــ

  . ٣٤، ص م٢٠٠٥ال����نة، ت�ن�، 
ــاحل الغ��ى ل��� ق�و��  )٣٨( ــات�� ال�اقعة ج��ب م�ی�ة �اب األب�اب على ال�ــ ــق�: أح� األقال�� وال�ســ ال��ــ

ی�ة ال�ــاب�ان ج���ًا، و�ان� تع�ف ق���ًا �اســ� م�ــ��ت أو م�ــاك��. ان��: ب�� نه� ال�ــام�ر شــ�اًال وم�

  .٣٧٩م، ص �١٨٤٦اق�ت ال����: ال����ك وضعًا وال���لف صقعًا، م���ة ال���ى، �غ�اد، 
ــاحل الغ��ى ل��� ق�و��، �ان�  )٣٩( ــاب�ان: أح� ال��ن ال�اقعة على ال��ود ال�اب�ة ال�ــــ�وان�ة على ال�ــ ال�ــ

ب�� الق�� ال���اورة لل�ــ���ة عل�ها، ن��ا أله���ها االق��ــاد�ة واالســ��ات���ة. ان��:   م�ل ن�اع وصــ�اع

  .٣٠٣، ص �٣اق�ت ال����: مع�� ال�ل�ان، ج
شــاكى: أح� االقال�� ال��ل�ة ال��ــه�رة ال�اقعة غ��ى م�ی�ة �اب االب�اب وشــ�وان، وتقع على نه� ال��  )٤٠(

ــ�ل فى الق�م أح� االمارات االل�ان�ة الق�قاز�ة. ان��: نف� �الق�ب م� م�ی�ة تفل�� و�اخ��ا، و�ان� ت �ـــــ

  .٣٥٧ال���ر وال��ء، ص 
؛ زام�اور: مع�� ٢٣-٢٢،  ٢٠، ١٧ف��ل م� تأر�خ ال�اب وش�وان، ص  –م��� �اشى: جامع ال�ول   )٤١(

  . ٢٨٣األن�اب واألس� ال�اك�ة، ص 
  . �٢٧٧اب�، ص زام�اور: ال��جع ال ؛٢٠-١٩، ٧م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص )٤٢(
  ؛ ٢٧-٢٥، ٢٣-١٩ -١٨، ٨، ٥، صال���ر ال�اب�م��� �اشى:  )٤٣(

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, p 245. 

Minorsky: a history of sharvan, p29, 30, 63, 118-119.   
 –أح��: لقاء األـسالف؛ ج�ال رـش�� ٢٦، ٢٤-٢٣، ٢١،  ١٩، ١٠م��� �اـشى: ال��ـ�ر الـ�اب�، ص )٤٤(

ال��د والالن فى بالد الـ�اب وشـــــــــ�وان، م�ـا�ع رـ�اض ال��� لل�ـ�� وال��ـــــــــ�، ب��وت، ال��ـعة األولى، 

  . ٧٤، ص م١٩٩٤
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؛ أح�� ال�ــــع�� ســــل��ان: تار�خ ال�ول ٢٨٤-٢٨٣زام�اور: مع�� االن�ــــاب واألســــ�ات ال�اك�ة، ص  )٤٥(

   .٣٦٠، ص ٢م، ج١٩٧٢اه�ة، اإلسالم�ة ومع�� األس� ال�اك�ة، دار ال�عارف، الق
؛ ل�� ب�ل: ال�ول اإلســــالم�ة، ٤ف�ــــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــــ�وان، ص  –م��� �اشــــى: جامع ال�ول  )٤٦(

ــ���او� وأخ�ون، دار ال�ـــــــع�، ؛ �ارت�ل�: ٣٦٢، ص ١ق دائ�ة ال�عارف اإلســـــــالم�ة، ت�ج�ة أح�� ال�ـــــ

  .  ٣٥، ص ١٤، مادة ش�وان�اه، جم١٩٦٩القاه�ة، 
؛ ســل��ان ال��ا��ــة: إمارة ب�ى ی��� ال�ــ��ان��� الع�ب فى ١٦-٣م��� �اشــى: ال��ــ�ر ال�ــاب�، ص  )٤٧(

م، م�لة العل�م اإلن�ــان�ة واالج��ا��ة، ١٠٧٥-٨٦١ه/٤٦٨-٢٤٧بالد شــ�وان فى الع�ــ� ال��اســى 

  .١٧٤٣-١٧٤٢، ص ٢٠م، الع�د ٢٠٠٤جامعة ال��م�ك، االردن، 
ع� ال����ى ال�ـ�قى ل��ال الق�قاز ال�����ة شـ�ال شـ�وان.  )٤٨( ل��ان: ��رة م�اخ�ة ل�ـ�وان، وتقع فى ال�ـِ

؛ ���ـى ب��ـالن�ف: الق�قاز فى ال��ـادر الع���ة، ص ١٣٧، ص ١ان��: ال��ـع�د�: م�وج ال�ه�، ج

٣٤.  
اًال وف��ة لإلـمارة ال�ـــــــــ�وانـ�ة. ان��: ـ�اك�ـ�ة: بـل� م� ن�احى شـــــــــ�وان واـل�ر�ـ��، ف�ـها ع�� نف� ـت�ر أم�  )٤٩(

  .٣٢٨، ص ١ال����: مع�� ال�ل�ان، ج
ــ�ـة لإلمـارة  )٥٠( ال��ـ��ـ�ة: مـ�یـ�ة عـام�ة، ـ�اـن� تقع فى أ��اف أران م� ن�احى ـ�اب األب�اب، وـ�اـن� عـاصـــــــ

   .٣٦١، ص ٣ال���ان�ة، وع�ف� أ��ا �اس� ال��اخى. ان��: ال���ر نف�ه، ج
شــ�ق الق�قاز وغ��ى شــ�وان. ان��: ���ــى ب��ــالن�ف: ال��جع ال�ــاب�،  ق�لة: م�ی�ة ق���ة تقع فى )٥١(

  .٣٥ص 
، ٤م�قان: أح� ال��ال� القفقاســـــ�ة ال��ل�ة ال�اقعة شـــــ�ال نه� ال��. ان��: ال����: تار�خ ال����، ج )٥٢(

  .١٥٧ص 
؛ م���د ٢٧ -٢٦،١٨ -١٧،١٥ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص –م��� �اشــى: جامع ال�ول  )٥٣(

ــال�ف، م��� ج�عه ال�اج� لل�قافة  ــ� تار�خ أذر���ان، ت�ج�ه رف�� عل��ف ورام� م�سـ ــ�اع�ل: م���ـ اسـ

  .٣١م، ص ١٩٩٥وال��اث، دبى، 
  ؛١٧٢٨-١٧٢٠؛ سل��ان ال��ا��ة: إمارة ب�ى ی���، ص ١٨-٥م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص  )٥٤(

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, p 245. 

Minorsky: a history of sharvan, p26-27, 43.  
،  ١٧٢٢-١٧٢١، ص ال��جع ال�ـاب�؛ سـل��ان ال��ا��ـة:  6-٥م��� �اشـى: ال��ـ�ر ال�ـاب�، ص  )٥٥(

  ؛ ١٧٢٦

Bosworth.c.E: the Medival History of the Heritage of Rulership in the Early 

Islamic Iran, London, 1977, p 60.  
  ؛١٧٢٢-١٧٢١، ص ال��جع ال�اب�؛ سل��ان ال��ا��ة: ٥م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص  )٥٦(

W. Madelung: op. cit, p 245-246. 

Minorsky: op. cit, p 28.  
 Minorsky: op. cit, p 35,84. )٥٧(   

ســل��ان: ؛ أح�� ال�ــع�� ٨٦-١٧ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص   –م��� �اشــى: جامع ال�ول )٥٨(

  .١٧٤١-١٧٣٨؛ سل��ان ال��ا��ة: إمارة ب�ى ی���، ص ٣٦٠تار�خ ال�ول اإلسالم�ة،  ص 
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٥٤ 

 
؛ ف��ى ٢٤-٢٣، ٢٠، ١٨ -١٧، ١٦-١٥، ١١، ٩، ٨، ٦-٤م��� �اشـى: ال��ـ�ر ال�ـاب�، ص  )٥٩(

ــار�، ال�ار الق�م�ة لل��اعة  ع��ان: ال��ود اإلســــالم�ة   ــال ال��ــ ال���ن��ة ب�� االح��اك ال���ى واالت�ــ

ــ�، القاه�ة،  ــام�ة فى العه� ١٩٦-١٩١، ص م.١٩٦٦وال��ــــ ــاش: ال�غ�ر ال�ــــ ــل�ان ح�ــــ ؛ ت�ف�� ســــ

م، رســالة ماج�ــ���، �ل�ة اآلداب، ال�امعة اإلســالم�ة، غ�ة، ٨٤٧-٧٥٠ه/٢٣٢-١٣٢ول ال��اســى األ

  ؛  ١١٤-١١١م، ص ٢٠١٦

Minorsky: studies in Caucasian, Taylor's foreign press, Oxford, 1968, p 24.  
  .٢١، ١٦؛ م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص ١٣٧، ص ١ال��ع�د�: م�وج ال�ه�، ج )٦٠(
، ٢١٢؛ ال�الزدر�: ف��ح ال�ل�ان، ص١٦٤، ١٥٢، ١٢٤،  ص ٨ار�خ ال�ســـــــل وال�ل�ك، جال����: ت )٦١(

، ؛ غ�وة شـهاب م�ـ�فى ال�ـام�ائى: ب�� شـ��ان ودوره� ٧٥، ٤٣، ص ٦؛ اب� األث��: ال�امل، ج٣٩٣

-٦٦١ه/ ٢٤٧-٤١فى ال��اة العامة م� م�لع الع�ــــ� األم�� ح�ى نها�ة الع�ــــ� ال��اســــى األول (

  .٦٩-٥٥م، ص ����٢٠٠٥، �ل�ة ال����ة، جامعة ت����، الع�اق، م)، رسالة ماج٨١٦
؛ ســــل��ان ال��ا��ــــة: ال��جع ٤ف�ــــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــــ�وان، ص   –م��� �اشــــى: جامع ال�ول )٦٢(

  ؛١٧١٩-١٧١٨ال�اب�، ص 

Frye, Richard: the Golden age of Persia, London, 1975, p207. 

Minorsky: a history of sharvan, p 17-19, 25, 58.  
األزد�: أخ�ـار الـ�ول ال��ق�عـة، ت�ق�� على ع��، م���ـة ال�قـافـة الـ�ی��ـة، القـاه�ة، ال��عـة األولى،  )٦٣(

؛ ســل��ان ال��ا��ــة: إمارة ب�ى ال�ــاج، ص ٢٤أم�ل: تار�خ أرم���ا، ص ؛ ٦٤، ٥٩-٥٨م، ص ٢٠٠١

  ؛ ١٧٠٦؛ إمارة ب�ى ی���، ص ٨٢٥ -٨٠٩

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, p243-244.           

Minorsky: a history of sharvan, p 116, 121.  
  . ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٩ف��ل م� تأر�خ ال�اب وش�وان، ص   –م��� �اشى: جامع ال�ول )٦٤(
  . ١٧٢٠؛ سل��ان ال��ا��ة: إمارة ب�ى ی���، ص ١٧، ٤م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص )٦٥(
  .  ٣٠٣؛ اب� ح�قل: ص�رة األرض، ص ٢١٠، ٢٠٩-٢٠٨ال�الزدر�: ف��ح ال�ل�ان، ص  )٦٦(
؛ اب� ســـع�� ١٩١؛ االصـــ����: ال��ـــال� وال��ال�، ص �١٥٥عة، ص ســـه�اب: ع�ائ� األقال�� ال�ـــ ) ٦٧(

ــ� حـاك� ال���ر� ٨-٧؛ م��ــ� ال�فـاعى: القفقــاس، ص ١٨٨ال�غ��ى: ��ــاب ال�غ�ا��ــة، ص  ؛ عـاصـــــــ

  .٤١٠ون�ال أب� ج�اد أمانة: الق�قاز، ص 
ــاح ع�� األم��: م�ی�ة �اك� ٣٢٨، ص ١ال����: مع�� ال�ل�ان، ج )٦٨( ــة فى أح�الها   –؛ مها وضــــ دراســــ

ــات فى ال�ار�خ واألثار، جامعة �غ�اد،  ــى، م�لة دارســ ــ� ال��اســ ، ٦٣م، الع�د ٢٠١٨العامة خالل الع�ــ

  ؛  ١٣٨-١٣٣ص 

Minorsky: a history of sharvan, p 102.  
؛ ٢٤٤-٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٤؛ ج�ال رشـــــــ��: لقاء األســـــــالف، ص ٧٥٠الق�و��ى: أخ�ار ال�الد، ص  )٦٩(

.اســ�اع�ل شــ��: ٦٩-٥٥غ�وة شــهاب م�ــ�فى ال�ــام�ائى: ب�� شــ��ان ودوره� فى ال��اة العامة، ص 

-٧٣؛ سل��ان ال��ا��ة: ال�ار�خ ال��اسى إلمارة ب�ى م�اف�، ص ٩٤-٨٥؛ ٨٣-٨٢ال��ادی�ن، ص 

٧٦.  
؛ ج�ال رشـــــ��: ال��جع ٢٠، ٨أر�خ ال�اب وشـــــ�وان، ص ف�ـــــ�ل م� ت  –م��� �اشـــــى: جامع ال�ول )٧٠(

  .٦٠ال�اب�، ص 
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٥٥ 

 
؛ ســل��ان ال��ا��ــة: إمارة ١٨، ٥ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص  –م��� �اشــى: جامع ال�ول )٧١(

  ؛١٧٣١ب�ى ی���، ص 

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, p 245.  
  .١٧٣٢؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص ٢٠، ٧م��� �اشى: ال���ر ال�اب� ، ص )٧٢(
  .١٧٣٢؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص ٢٠، ���٨ر ال�اب�، صم��� �اشى: ال )٧٣(
؛ سـل��ان ال��ا��ـة: ال��جع ٢٠، ٨ف�ـ�ل م� تأر�خ ال�اب وشـ�وان، ص  –م��� �اشـى: جامع ال�ول )٧٤(

  .١٧٣٣ال�اب�، ص 
  .١٧٣٣؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص ٢٠، ٨م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص )٧٥(
  .١٧٣٤؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص ٢١٠، �١٠اشى: ال���ر ال�اب�، صم���  )٧٦(
؛ سـل��ان ال��ا��ـة: ٢٥، ١٢-١١ف�ـ�ل م� تأر�خ ال�اب وشـ�وان، ص   –م��� �اشـى: جامع ال�ول )٧٧(

  .١٧٣٥-١٧٣٤إمارة ب�ى ی���، ص 
؛  ســل��ان ٦٠؛ ج�ال رشــ��: لقاء االســالف، ص ٢٦-٢٥، ١٢م��� �اشــى: ال��ــ�ر ال�ــاب�، ص )٧٨(

  .١٧٣٥ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص 
؛ ج�ال رشــ��: لقاء  ٢٦-٢٥، ١٢ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص –م��� �اشــى: جامع ال�ول  )٧٩(

  .١٧٣٥؛  سل��ان ال��ا��ة: إمارة ب�ى ی���، ص ٦٠االسالف، ص 
ــاب�، ص  )٨٠( ــ�ر ال�ـ ــى: ال��ـ ــاب�، ٢١، ١٠م��� �اشـ ــة: ال��جع ال�ـ ــل��ان ال��ا��ـ -١٧٣٣ص ؛ سـ

١٧٣٤ .  
ــل� مل�ها فى أ�ام  )٨١( ــ�ة، أســ ــل ب�الد ال��ر، ��ه أج�اس م��لفة م� األم� القفقاســ ــقع م��ــ ــ��ان: صــ شــ

  .٣٦٨، ص ٣ال�ل�فة ال�ق��ر ال��اسى. ان��: ال����: مع�� ال�ل�ان، ج
؛ ســل��ان ال��ا��ــة: إمارة ١٧، ٤ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص  –م��� �اشــى: جامع ال�ول )٨٢(

  . ١٧٢٠ب�ى ی���، ص 
؛ ســل��ان ال��ا��ــة: ال�ار�خ ال�ــ�اســى إلمارة ب�ى م�ــاف�، ص ٥م��� �اشــى: ال��ــ�ر ال�ــاب�، ص )٨٣(

٦٨ .  
  . ١٧٣٤؛ سل��ان ال��ا��ة: إمارة ب�ى ی���، ص ٢٢-٢١، ١٠م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص )٨٤(
 ؛ ســل��ان ال��ا��ــة:٢٧-٢٦، ١٥ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص  –م��� �اشــى: جامع ال�ول) ٨٥(

  ؛١٧٣٧-١٧٣٦، ١٧٣٠-١٧٢٩إمارة ب�ى ی���، ص 

 Minorsky: studies in Caucasian History, p 24.    
�ان ال�ؤســــاء وال�ع�اء فى م��قة ال�اب "ال�ر���" ��ــــ�ل�ن ��قة ارســــ�ق�ا��ة لها م�ان�ها االج��ا��ة  )٨٦(

� ال�ف�ذ إلى ام�الكه� ونف�ذهـا ال�ـاص ب�� أهـالى الـ�اب، وله� أصـــــــــ�له� االج�ـ�ا�ـ�ة الع��ـقة، و�لغ به

ال�ح�ات الع�ــ���ة واالق��ــاد�ة ال�اص به�، إضــافة إلى ت�ارث تل� ال��انة ال�ــ�اســ�ة واالج��ا��ة فى 

   ؛ ٢٦-٢٣، ٢١-١٩ م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، صذو�ه�. ان��: 

Minorsky: a history of sharvan, p 124-126.  
ــاب�، ص  )٨٧( ــ�ر ال�ـ ــى: ال��ـ ــاب�، ص ٢٧-٢٥، ٢٣-١٩م��� �اشـ ــة: ال��جع ال�ـ ــل��ان ال��ا��ـ ؛ سـ

١٧٣١.   
ــع�د�: م�وج ال�ه�، ج )٨٨( ــى: جامع ال�ول  ؛١٣٧، ص ١ال��ــــ ــ�ل م� تأر�خ ال�اب  –م��� �اشــــ ف�ــــ

  ؛ ١٨، ٥وش�وان، ص 

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, p 245.    
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زام�اور: مع�� األن�ــــاب واألســــ�ات ال�اك�ة، ص  ؛٢٠-١٩، ٧ال��ــــ�ر ال�ــــاب�، ص م��� �اشــــى: )٨٩(

  ؛ ١٧٢٤-١٧٢٣؛ سل��ان ال��ا��ة: إمارة ب�ى ی���، ص ٢٧٧

Minorsky: a history of sharvan, p29, 30, 63, 118-119.   
؛ ســل��ان ال��ا��ــة: ٢١-٢٠، ٨ف�ــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشــ�وان، ص  –م��� �اشــى: جامع ال�ول  )٩٠(

  . ١٧٣٣-١٧٣٢إمارة ب�ى ی���، ص 
ــاب�، ص  )٩١( ــ�ر ال�ـ ــى: ال��ـ ــاب�، ص ٢١، ١٠م��� �اشـ ــة: ال��جع ال�ـ ــل��ان ال��ا��ـ -١٧٣٣؛ سـ

١٧٣٤ .  
ــاب�، ص  )٩٢( ــل��ان: ٢٧-٢٦م��� �اشـــى: ال��ـــ�ر ال�ـ ــع�� سـ تار�خ ال�ول اإلســـالم�ة، ص ؛ أح�� ال�ـ

٣٦٠ .  
؛ سـل��ان ال��ا��ـة: إمارة ٢١، ١٠ف�ـ�ل م� تأر�خ ال�اب وشـ�وان، ص  –م��� �اشـى: جامع ال�ول  )٩٣(

  .١٧٣٤ب�ى ی���، ص 
  . ٧٤؛ ج�ال رش��: لقاء األسالف، ص ٢٦م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص  )٩٤(
؛ ســـل��ان ال��ا��ـــة: ال��جع ٢٦ف�ـــ�ل م� تأر�خ ال�اب وشـــ�وان، ص  –م��� �اشـــى: جامع ال�ول  )٩٥(

  .  ١٧٣٥ال�اب�، ص 
زام�اور: مع�� األن�ــــاب واألســــ�ات ال�اك�ة، ص  ؛٢٠-١٩، ٧م��� �اشــــى: ال��ــــ�ر ال�ــــاب�، ص )٩٦(

  ؛ ١٧٢٤-١٧٢٣؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب� ص ٢٧٧

Minorsky: a history of sharvan, p29, 30, 63, 118-119.   
  . ١٧٣٥؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص ٢٦م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص  )٩٧(

 Minorsky: op. cit, p 35, 84. )٩٨(   
؛ زام�اور: مع�� ٢٣-٢٢،  ٢٠، ١٧ف��ل م� تأر�خ ال�اب وش�وان، ص  –م��� �اشى: جامع ال�ول   )٩٩(

  . ٢٨٣األن�اب واألس� ال�اك�ة، ص 
،  ١٧٢٢-١٧٢١؛ سـل��ان ال��ا��ـة: إمارة ب�ى ی���، ص ٦-٥م��� �اشـى: ال��ـ�ر ال�ـاب�، ص  )١٠٠(

  ؛ ١٧٢٧

Bosworth.c.E: the Medival History, p 60.  
  . ١٩، ص ال���ر ال�اب�م��� �اشى:  )١٠١(
  ؛١٧٢٢-١٧٢١؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��جع ال�اب�، ص ٥نف� ال���ر، ص  )١٠٢(

W. Madelung: The Minor Dynasties of Northern Iran, p 245-246. 

Minorsky: a history of sharvan, p 28.  
؛ سـل��ان ال��ا��ـة: إمارة ب�ى ٢٤وشـ�وان، ص ف�ـ�ل م� تأر�خ ال�اب  –م��� �اشـى: جامع ال�ول  )١٠٣(

  .١٧٣٥ی���، ص 
  .١٧٣٦-١٧٣٥؛ سل��ان ال��ا��ة: ال��اجع ال�اب�،  ص ٢٥م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص  )١٠٤(

 Minorsky: a history of sharvan, p 35,84. )١٠٥(   
  .٢٤٠-٢٣٩؛ ج�ال رش��: لقاء االسالف، ص ١١، ٩، ص ال���ر ال�اب�م��� �اشى:  )١٠٦(
  .٢٣٩؛ ج�ال رش��: ال��جع ال�اب�، ص ٢١م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص )١٠٧(
  .٢٤، ١٦-١٥م��� �اشى: ال���ر ال�اب�، ص )١٠٨(
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٥٧ 

 
؛ سـل��ان ال��ا��ـة: إمارة ب�ى ٢٥ف�ـ�ل م� تأر�خ ال�اب وشـ�وان، ص –م��� �اشـى: جامع ال�ول  )١٠٩(

  ؛١٧٣٢-١٧٢٩ی���، ص 

Minorsky: a history of sharvan, p 76, 82.  

Minorsky: studies in Caucasian History, p 24.  
  . ٧٤، ٥ج�ال رش��: لقاء االسالف، ص  )١١٠(
؛ أح�� ال�ــع�� ســل��ان: تار�خ ال�ول ٢٨٤-٢٨٣زام�اور: مع�� االن�ــاب واألســ�ات ال�اك�ة ، ص  )١١١(

   .٣٦٠، ص ٢اإلسالم�ة ومع�� األس� ال�اك�ة، ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    انالصراع الهاشمي الشيباني في بالد الباب وشرو                                               د. أحمد محمد عبد الحميد  

 م)٢٠٢٠( أكتو�ر  -  التاسعالعدد                                         �ة املصر�ة                                                    وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٥٨ 

 

  


