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تيدؼ ىذه الدراسة بالتعريؼ بحياة المؤرخ االرمني متى الُرىاكم التي تكاد تككف شبو مجيكلة، كيعد كتابو المعركؼ 
الحمالت التي قامت بيا  دّ الذم يع التي تناكلت  الحركب الصميبية،الميمة رمنية ىاكم مف المصادر االبتاريخ متى الرُ 

 بحثىذاالاالمبراطكرية البيزنطية ىي بداية الحركب الصميبية، سيما حمالت االمبراطكر جكف زيميسكس، كالتي تناكليا 
 متى الُرىاكم كالمصادر اإلسالمية كغير اإلسالمية. بيفدراسة نقدية مقارنة، ب

 نقفكر، زيميسكس ، متى الرىاكم،ذكر الكممات المفتاحية:
Abstract:  

This study Purpose at defining the life of the Armenian historian Matta al-Rahawi, which 

is almost unknown. His well-known book on the history of Matthew al-Rahawi is one of the 

most important Armenian sources dealing with the Crusades. The campaigns of the 

Byzantine Empire were the beginning of the Crusades, This paper deals with a comparative 

comparative study between the time of the Rahawi and the Islamic and non-Islamic sources 
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 المقدمة.
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                                        

الحمد اهلل كحده ال شريؾ لو كالصالة السالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف أبي القاسـ محمد كعمى أىؿ بيتو 
 الطيبيف الطاىريف كمف اتبعيـ بإحساف إلى يـك الديف. 

االرمنية،  كاالفرنجية، سالمية، ك منيا المصادر اإل ع الحركب الصميبيةكثيرة ىي المصادر التي تناكلت مكضك 
بالتأكيد لكؿ  صنؼ مف ىذه المصادر ايديكلكجية معينة قد ثبتتيا كالتزمتيا، ككاف كتاب:)تاريخ متى الُرىاكم( كاحدان مف 

كمية االرمنية، كالتي كانت الحكادث، كقد كتب ىذا التاريخ بطريقة تضمنت خالليا انحيازه لق تالمصادر التي عاصر 
قميمة ال يمكف مف خالليا رسـ صكرة  ان طاغية بكضكح في صفحات كتابو، كمتى الُرىاكم ىذا لـ تترجـ لو الكتب اال نتف

لو،  االمتبع في الدراسة تمكنا مف جمع معمكمات مف خالليا ترجمنكاضحة لحياتو كلكف عف طريؽ االستنتاج كالتحميؿ 
بية مادة  االساسية، فاقتطفنا منيا الحمالت ذات العالقة باإلمبراطكر البيزنطي زيميسكس، كالتي ككانت الحركب الصمي

ىا بنفسو ككانت الطالئع االكلى لمحركب الصميبية التي اعمنت ضد الشرؽ اإلسالمي، كالتي دارت رحى اغمبيا عمى داق
الصميبية التي ركج ليا دينيان مف قبؿ الغرب ارض المسمميف، ىذه الحمالت عدىا البعض االنطالقة االكلى لمحركب 

 المسيحي بدعكل الحج إلى االراضي المقدسة.
يجنا تف لـ تكف قريبة تمامان منيا، كانإالصحيحة اعتمدنا منيجية تقصي الحقائؽ لمكصكؿ إلى االحكاـ المعتدلة 

 ،اختالؼ كاضح لمحتكل الركاية افضى إلى كجكدم متى الُرىاكم، كالذ اكردىاالركايات التي  دراسة في ان مقارن يان تحميم ان منيج
، كما أف ركاياتو تتخممياالكثير مف ر ىي االخرل كانت مختمفةظكاختالؼ في السند كالمصدر بالنسبة لمركاية، ككجيات الن
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ينتمي الييا  الالعقالنية، كالمبالغات بالحكادث كاالرقاـ كالتبرير الالمنطقي الذم يدافع فيو متى الُرىاكم عف الجية التي
 كبشكؿ سائد في معظـ اف لـ نقؿ جميع ركاياتو. 

، حياة المؤرخ متى الُرىاكم، كجاء الثاني بعنكاف االمبراطكر جكف االكؿتناكؿ ، اناتقسيـ البحث إلى اربع عنك 
ت جكف زيميسكس كتيكفانك ككلدييا، كما تناكؿ العنكاف الثالث حمالت الدمستؽ مميح عمى بالد الشاـ، كاخيران حمال

 .زيميسكس االنتقامية دراسة تحميمة مقارنة
 اواًل: حياة المؤرخ متى الُرهاوي.

اكتنؼ الغمكض حياة المؤرخ متى الُرىاكم، كلـ تزكدنا المصادر األكلية أيو معمكمات عف حياتو، باستثناء ما ذكره 
ب، كىي عبارة عف استنتاجات ال تعطي كدكنو المؤرخكف المحدثكف مف معمكمات قميمة عف سيرتو، ال تفي بالغرض المطمك 

صكرة كاضحة ككافية عف حياتو، لكف ما يمكف االعتماد عميو كاالفادة منو بيذا الخصكص كجكد بعض اإلشارات عف 
، كىك يشغؿ منصب رئاسة (ٔ)حياتو ذكرىا متى الُرىاكم نفسو في كتابو:)تاريخ متى الُرىاكم(، كالذم ألفو في مدينة الرىا

تابو، سنكردىا بحسب ما تيسر ، إال أنيا قميمة جدان كبيف األسطر، مما ال تشبع فضكؿ الميتميف بو كبك(ٖ)تياأدير  (ٕ)أحد
التي تقع في  (ٗ)كلد متى الُرىاكم في مدينة الرىا كلقب الُرىاكم الذم اطمؽ عميو، ىك نسبة ليذه المدينة، منيا

، كعندما تحدث (ٙ)في تاريخو، أذ يعتز بانتمائو إلى قادة األرمف، كىك مف أصكؿ أرمنية، كىذا ما اكده (Armin)(٘)أرمينيا
قاؿ:" ىذا المحارب الشيير الذم اجتمعت عنده فمكؿ جيشنا Cougar Vasily))(ٚ)عف األمير األرمني ككغ فاسيؿ

 .(ٜ)، كعندما ذكر كفاتو قاؿ:" لقد كانت كفاتو خسارة، كعـ الحزف في كؿ أمتنا"(ٛ)الكطني"
ده فغير معركؼ كال أجد لو ذكران في المصادر كالمراجع التي اطمعت عمييا، بينما يدكر الخالؼ بيف أما تاريخ ميال

، كىك (ٓٔ)(ٖٙٔٔق/ٖٔ٘م حكؿ ذلؾ، فمنيـ مف حدد تاريخ كفاتو سنة )أالمؤرخيف حكؿ تاريخ كفاتو كيكجد اكثر مف ر 
ـ( ٓٗٔٔ/ٖ٘٘ى الُرىاكم بدأ بكتابة تاريخو قبؿ سنة)أف مت (ٔٔ)عتقد َرنسيمافاالعاـ الذم ختـ فيو متى الُرىاكم تاريخو، ك 

 بسيطان، شديد الكراىية لميكنانييف". كقد كصفو بالقكؿ: " كاف رجالن 
لمدينة الرىا، كىذا دؿ  (ٖٔ)ـ( أثناء تحرير عماد الديف زنكيٗٗٔٔ/ٜٖ٘تاريخ كفاتو سنة ) (ٕٔ)الجنزكرم دَ دَ بينما حَ 

لصميبية منذ نشأتيا كحتى استرجاعيا عمى يد عماد الديف زنكي، كىناؾ رأم حدد عمى أف متى الُرىاكم عاصر أمارة الرىا ا
 .(ٗٔ)ـ(ٓ٘ٔٔ/ٖٗ٘تاريخ كفاتو في سنة )

كنحف نعتقد احتمالية كفاة المؤرخ متى الُرىاكم كانت بعد أف استعاد المسممكف مدينة القدس مف سيطرة الصميبييف، إذ أف 
ـ( كىي السنة التي تـ فييا تحرير مدينة القدس مف أيدم ٚٛٔٔىػ / ٖٛ٘) متى الُرىاكم كاف عمى قيد الحياة في سنة

كالدليؿ عمى ذلؾ ىك ما ذكره متى  ؛الصميبييف، إال أنو كاف متقدُمان بالعمر، كمف المحتمؿ أنو تجاكز التسعيف مف عمرهُ 
 .(٘ٔ)الُرىاكم نفسو بأف المسمميف استعادكا نفكذىـ عمى مدينة القدس كأنو شاىد ذلؾ بنفسو

اما تالميذ متى الُرىاكم فمـ تذكر لو المصادر سكل تمميذان كاحدان، كذكر الجنزكرم أف الكاىف جريجكار أرمني األصؿ كاف 
كما سار عمى  ،ـ( كمكممة لتاريخ متى الُرىاكمٖٚٔٔق/ٕٖ٘لمتى الُرىاكم، كىك صاحب حكلية تبدأ بحكادث سنة ) تمميذاَ 

أنو لـ يكف أقؿ نشاطان مف استاذه في تدكيف الحكادث، ك ص كالحكادث التاريخية، خطى استاذه كمنيجو في تقييـ االشخا
 .(ٙٔ) ـ(ٖٙٔٔق /ٜ٘٘كتنتيي حكليتو بحكادث سنة )

سد في تكثيقية محاكلة منا  ميدانية كنظران لقمة المعمكمات المتكفرة عف المؤرخ األرمني متى الُرىاكم، فقد قمنا بزيارة
عددان مف الكنائس األرمنية كالمسيحية في بغداد عمى اعتبار انتماء متى الُرىاكم لتمؾ  النقص في ترجمتو، لذلؾ قصدنا
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عطاء العذر النفسنا بيذه المحاكلة باننا بذلنا ما  الطائفة عمنا نجد ما يمكف مف خاللو ترميـ نقص المعمكمات في ترجمتو، كا 
كنيسة سيدة الزىكر( في الكرادة)كب (ي قصدناىا ىي: بكسعنا لرفد ىذا العمؿ بالجديد مف المعمكمات، كمف الكنائس الت

ساره(، ك)كنيسة القديس يكسؼ(  كالتقينا باألب ثائر، إال أنو لـ يسعفنا بشيء عف المؤرخ الُرىاكم، كذىب معنا إلى مكتبة 
في منطقة الباب  الكنيسة مف أجؿ البحث، إال أننا لـ نجد شيئان جديدان يتعمؽ بمكضكعنا، ثـ تكجينا إلى )كنيسة األرمف(

الشرقي ساحة الطيراف كتـ المقاء مع رجؿ الديف االب يعقكب، ككذلؾ الحاؿ مع المحاكلة السابقة، كتاريخ ىذه الزيارة ىك 
فقد تكجينا بزيارة لكنيسة:) مريـ العذراء( في منطقة الميداف،  ٕٚٔٓ/ٗ/ٛٔ، اما في اليـك التالي المكافؽ ٕٚٔٓ/ٗ/ ٚٔ

لتقينا الشماس إرماف كىك رجؿ ديف كالمسؤكؿ االكؿ في الكنيسة، ككاف متعاكنان ا  ف في مدينة بغداد ك كىي أقدـ كنيسة لألرم
تمثؿ ذلؾ التعاكف باالتصاؿ بعدد مف الشخصيات داخؿ العراؽ كخارجو، أال أنو لـ يحصؿ عمى جكاب شافي لما  معنا جداَ 

منطقة أرخيتو، كلـ نكتِؼ بزيارة الكنائس التي تخص ٖٜٓىك مطمكب، كما زيارة: )كنيسة الطاؽ( في منطقة الكرادة محمة 
 األرمف فقط بؿ زرنا)كنيسة مريـ العذراء( لمسرياف  ككذلؾ النتيجة كاحدة لـ نحصؿ عمى أم معمكمة جديدٍة.

دراسة متى الُرىاكم ترجمة كربما في قابؿ االياـ كمستقبميا يأتي مف يستطيع أف يضع النقاط عمى الحركؼ كيستكفي 
 رة.كسي

 ثانيا: االمبراطور زيميكس وتيوفانو وولديها.
بيذا الخصكص:" يصح أف  (ٚٔ)يعدُّ االمبراطكر زيميسكس مف القادة االكائؿ لمحركب الصميبية، كذكر المؤرخ باركر

ثناء تعتبر الحركب الصميبية ذركة اإلحياء الديني، الذم بدأ في غرب أكربا، اثناء القرف العاشر الميالدم كارتفع شأنو أ
، فأعمف (ٛٔ)القرف الحادم عشر الميالدم"، إذ سعى زيميسكس جاىدنا مف أجؿ استرجاع بيت المقدس مف أيدم المسمميف

الحرب ضدىـ، كنشر الخراب كالدمار كسفؾ الدماء، عمى الرغـ مف أف ىذه األعماؿ ال تمّت لمديف بصمة، ككانكا يّدعكف 
كصفيا المؤرخ َرنسيماف أنيا ترتقي إلى مرتبة الحركب الدينية،يؤمف المسيحيكف  أنيـ اتباع السيد المسيح)عميو السالـ(، كقد

بأف األراضي المقدسة في فمسطيف كاألردف كلبناف مػف حّقيـ، ألّنيا مرتبطة ارتباطان كثيقان بتاريخ السيد المسيح )عميو 
الصميبيكف يبرركف افعاليـ الشنيعة التي  ، مف ىذا المنطمؽ كاف(ٜٔ)السالـ( كأف المسمميف اغتصبكىا، كال حّؽ ليـ فييا

 كانكا يقكمكف فييا ضد المسمميف في المناطؽ التي كانت عمى تماس معيـ.
( مف  (CURCUASـ(، في أسرة ارستقراطية، فيك ينتيي إلى أسرة ككرككازٕٜٗق/ٕٖٔكلِد زيميسكس بأرمينيا سنة)

، كما (ٕٓ)ـ(ٜٜٙ-ٖٜٙق/ ٜٖ٘-ٕٖ٘)االمبراطكر نقفكر جية أبيو، كمف جية أمو إلى أسرة فكقاس التي انحدِر منيا
 .(ٕٔ)اشتير عند عامة المسمميف بػ:" ابف الشمشكي"

تقمد زيميسكس العرش كأصبح امبراطكرنا لالمبراطكرية البيزنطية، بعد مقتؿ نقفكر فكقاس، حسب ما ذكر متى الُرىاكم  
 .(ٕٕ)في تاريخو

 .(ٖٕ)ـ(ٜٜٙق/ٜٖ٘)  براطكرية البيزنطية، بعد مقتؿ نقفكر سنةاتفقت المصادر عمى أف زيميسكس تكلى حكـ االم 
ىـ االعماؿ التي قاـ بيا زيميسكس عند تكليو العرش كاختصرىا بالقكؿ:" قاـ بكجو السرعة أل( ٕٗ)كاشار متى الُرىاكم 

[، Theophano))(ٕ٘)(... عف كالدتيـ االمبراطكرة المعينة]تيكفانكConstantnin( كقسطنطيف )Basileبإبعاد باسيؿ )
ف الجريمة]قتؿ نقفكر[ (ٕٙ)كأرسميما إلى فاساج ، كذلؾ لتخميصيما ]مف أميما تيكفانك[ مف خطر التسمـ المحدؽ بيما، ىذا كا 

 التي اقترفيا ككاف باإلمكاف تجنبيا، زجتو في حزف عميؽ".
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ركمانكس  كيدؿ النص متقدـ الذكر، أف ما قاـ بو زيميسكس كاف لغرض الحفاظ عمى أكالد االمبراطكر 
( مف أميما تيكفانك التي كصفيا بالخطر عمييما، كانو نادـ عمى فعمتو التي قاـ بيا كىي قتؿ Romanosالثاني)

 االمبراطكر نقفكر.
إال أنو يمكف إثبات عكس ما ذىب إليو متى الُرىاكم بيذا الخصكص إذ إف مضمكف النص ىك عندما أراد زيميسكس  

، عمى أف يكتسب حكمو الصفة الشرعية، رفض (ٕٚ)ىذا التتكيج عمى سمطتو إقراران دينيان  أف يتـ تتكيجو بالكنيسة، كيضفي
البطريرؾ أف يشارؾ في ام حفؿ ديني، كقاؿ لزيميسكس:" ال بد لؾ أكؿ األمر أف تعمف تكبتؾ، كأف تدفع عف نفسؾ التيمة 

ال أصبحنا  مذنبيف، فإذا أردت أف تدخؿ إلى المكاف المقدس الخطيرة، إذ إف الرأم العاـ يؤكد اشتراكؾ في اغتياؿ نقفكر، كا 
، بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيث قاؿ:" (ٜٕ)، فمتبرئ نفسؾ أكال، كلتنفض يدؾ مف القتمة أيان كانكا"(ٕٛ)كيما أقـك برسامتؾ

ؾ المحرؾ فمتبادر أكال بأف تطرد مف القصر المقدس الزكجة المجرمة الزانية، التي دبرت كؿ شيء، كالتي ال شؾ أنيا تعتبر 
 .(ٖٓ)األكؿ لمجريمة"

كىكذا لـ يبَؽ أماـ زيميسكس أال أف يختار كاحدان مف االثنيف كىما أما السمطة كالحكـ، أك عشيقتو تيكفانك زكجة   
 .(ٕٖ)، كلـ يتزكج منيا(ٖٔ)اإلمبراطكر المقتكؿ نقفكر، فاختار السمطة، كقاـ بنفي تيكفانك بعيدان عف القسطنطينية

 جح الرأم الذم ذىب إليو المؤرخكف:)بينز كَرنسيماف كالعريني( كذلؾ لألسباب االتية.كبيذا يمكف أف نر  
نيما الكريثاِف الشرعياِف  -ٔ عندما تكلى زيميسكس الحكـ أعمف أنو كصي عمى الصبييف كىما:) باسيؿ كقسطنطيف(، كا 

، كصار (ٖٖ)كبر مف كلدم الممؾ المقتكؿلعرش الدكلة البيزنطية، كىذا ما أكده ابف االثير قائال:" كأجمس في الممؾ األ
 .(ٖٗ)المدبر لو ابف الشمشقيؽ"

مع  -أكرد المؤرخكف بينز كَرنسيماف كالعريني، معمكماتيـ مف مصادر مختمفة كبعضيا قريبة مف الحدث زمانان كمكانان  -ٕ
ي ىذا الخصكص ال زمانان كال أننا لـ نتمكف مف الكصكؿ إلييا، كالمؤرخ متى الُرىاكم لـ يكف معاصران لمحدث الذم ذكره ف

 مكانان.
يمكف أف نستنتج مف الكالـ  الذم أكرده متى الُرىاكم، كالذم مفاده أف زيميسكس قاـ بإبعاد باسيؿ كقسطنطيف عف  -ٖ

أميما تيكفانك، ألنو يرل أنيا تشكؿ خطران عمييما، دليالن عمى أف زيميسكس قد شخص الخطر المحدؽ بيما، فيؿ مف 
دىما عف الخطر اـ أبعاد الخطر عنيما، مع العمـ أنو كامف في قعر دارىما؟ إذان فالمنطؽ كالعقؿ يدفعنا إلى المعقكؿ أبعا

 القكؿ إنو قاـ بأبعاد الخطر عنيما.
 .وقد يككف اعتمد متى الُرىاكم عمى الركاية الشفكية في ىذا الجانب، مع أنو لـ يصرح عف مصدر معمكمات -ٗ
ىاكم بصياغة العبارة، إذ ربما أراد أف يقكؿ قاـ زيميسكس بإبعاد باسيؿ كقسطنطيف عف أميما احتمالية خطأ متى الرُ  -٘

 ( فالتبس األمر عمى متى الُرىاكم عمى َمْف كقع األبعاد. Vassagتيكفانك بعد أرساليا اك نفييا الى فاساج )
ابنة  Tudora)نقفكر، بؿ تزكج مف تيكدكرا)لـ يتزكج زيميسكس مف تيكفانك خالفان لالتفاؽ الذم تـ بينيما قبؿ مقتؿ  -ٙ

ـ(، كعّمة اإلمبراطكريف الصغيريف باسيؿ ٜٜ٘-ٖٜٔىػ/ٖٛٗ-ٖٔٓ( )Constantnin Vllقسطنطيف السابع)
، كىذا الزكاج يعّد زكاجا سياسيا، كبعد ىذه الحكادث ال بد أف يقـك زيميسكس بإبعاد تيكفانك عف (ٖ٘)كقسطنطيف

 . (ٖٙ)عنيا مف مضاء العزيمة ككفرة النشاطالقسطنطينية، بسبب ما يعرفُو 
 ثالثًا: حمالت الدمستق مميح عمى بالد الشام.
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بعد أف استطاع زيميسكس مف االمساؾ بزماـ األمكر في القسطنطينية، كالتغمب عمى المشاكؿ الداخمية،      
ـ بإرساؿ أكؿ حمالتو نحك الشرؽ سنة كالخارجية في الجانب األكربي، بدأ يكرس كؿَّ جيكده لتحقيؽ اىدافو نحك الشرؽ، فقا

( الذم سار بجيش كبير لمحاربة المسمميف Domestigue Mlehـ( بقيادة الدمستؽ مميح)ٖٜٚ-ٕٜٚق /ٖٖٙ-ٕٖٙ)
، كاستطاع احتالؿ المدينة بعد أف فرض الحصار عمييا، ثـ تقدـ  (ٖٚ)كانتصر في معارؾ عدة، كتقدـ نحك مدينة ممطية

ا، كقد استطاع المسممكف أف يفتحكا ثغرة في الحصار، كىاجمكا الجيش البيزنطي كجرت معركة فحاصرى (ٖٛ)نحك مدينة آِمد
بعاد خطرىـ عف مدينة آِمد، ثـ اعاد المسممكف  طاحنة عمى أبكاب المدينة تمكف المسممكف فييا مف إلحاؽ اليزيمة بيـ، كا 

كاستطاعكا أسر قائد الحممة مميح كمعو اربعيف مف القادة  اليجـك عمييـ فأنزلكا بيـ ىزيمة نكراء، فقتمكا منيـ جمعان غفيران،
البارزيف، كأراد المسممكف في بادئ االمر إطالؽ سراح األسرل خكفنا مف نقفكر، إال أنيـ كبعد أف عممكا بمقتؿ نقفكر، قامكا 

ا، كىذا ما ذكره متى ـ( في بغداد، فماتكا جميعيـ فييٖٜٚ-ٜ٘ٗق/ٖٖٙ-ٖٖٗبإرساليـ إلى الخميفة العباسي المطيع هلل )
 .(ٜٖ) الُرىاكم في تاريخو

، مع ما ذكر متى الُرىاكم في خصكص قائد الحممة، كأكدت ىذه المصادر أف قائد الحممة ىك (ٓٗ)اختمفت المصادر  
 االمبراطكر نفسو، ككذلؾ في الحكادث التاريخية لمحممة، مع أنيا تتفؽ معو في ذكر اليزيمة التي مني بيا الجيش البيزنطي

ـ(، كفي ىذه السنة سار ممؾ الرـك زيميسكس بجيش ٕٜٚق /ٕٖٙعمى أيدم المسمميف، ككاف ذلؾ في حكادث سنة )
، فأغار عمى مدينة الرىا كنكاحييا كسار في ديار (ٔٗ)ضخـ قاصدان بالد اإلسالـ، كعبر نير الفرات مف ناحية ممطية

، (ٖٗ)بنيب األمكاؿ، كحرؽ البالد كخرَّبيا، كقتؿ سكانياكتمكف منيا، كأعطى األذف لجيشو  (ٕٗ)الجزيرةحتى بمغ نصيبيف
، بالعجز عف مقاكمة (٘ٗ)، كعندما شعر أبي تغمب بف حمداف(ٗٗ)كسبى مف بقى حيا فييا، كفعؿ مثؿ ذلؾ بديار بكر

، كاشترط عميو زيميسكس عميو أف يدفع أمكاؿ سنو (ٙٗ)زيميسكس، اضطر إلى ميادنتو عمى أف يدفع لو جزية سنكية
، كيتضح أف األعماؿ التي قاـ بيا زيميسكس كاف اليدؼ منيا ىك زرع الرعب في قمكب سكاف المدف االسالمية، (ٚٗ)مقدمان 

محاكالن بذلؾ إضعاؼ الركح الدفاعية لدل المسمميف، إال أف المسمميف كانكا أكثر استعدادان لمدفاع عف أرضيـ ككطنيـ، كلـ 
، بكجو القكات البيزنطية المحتمة كأكقفكا حممة األمبراطكر عندما سار إلى تثنيـ أفعاِؿ زيميسكس، بؿ أصبحكا سدان منيعان 

، كالتي لـ يتمكف مف السيطرة عمييا، نتيجة دفاع أىميا المستميت عنيا، فاضطر إلى االنسحاب بعد أف (ٛٗ)مدينة مّيافارقيف
 . (ٜٗ)اطكر مف مّيافارقيف كنزؿ عمى آِمدخمَؼ غالمان لو دمستقان عمى الشرؽ كىك مميح، فسار الدمستؽ بعد أنصراؼ االمبر 

كبعد ىذه الحكادث التي حمت ببالد اإلسالـ كالسيما في أرض الجزيرة، كاليجمات المتكررة مف قبؿ البيزنطييف، قد   
، (ٓ٘)تسببت لسكاف تمؾ المدف بالقمؽ كاالنزعاج، مع أف الخالفة العباسية في بغداد لـ تحرؾ ساكنا تجاه ىذا الكضع

، كعند كصكليـ (ٔ٘)ىالي تمؾ المناطؽ إلى تشكيؿ كفد مف الكجياء كأصحاب العمـ، كساركا إلى بغداد مستغيثيففاضطر أ
أعممكا أىالي بغداد بما أصابيـ مف ىجمات الرـك عمى بالدىـ، مف نيب كقتؿ كسبي، فاجتمع أىالي بغداد معيـ كقصدكا 

ع عف المقاء بيـ، فيجمكا عمى داره كاقتمعكا الشبابيؾ كأسمعكه ما يكره دار الخميفة المطيع هلل العباسي، أال أِف الخميفة امتن
، كاستطاع حراس الخميفة مف تفريؽ الناس بالقكة كرمييـ (ٖ٘)، ككصفكه بالضعؼ كالتخاذؿ عف فرض الجياد(ٕ٘)ذكره

بالصيد، كقتاؿ عمراف بف  كىك يتصيد في الككفة فالتقكا بو كأعابكا عميو انشغالو (ٗ٘)بالنباؿ، كبعد ذلؾ ذىبكا إلى بختيار
، كبعث إلى أبى تغمب الحمداني بأعداد (ٙ٘)كىك مسمـ كترِؾ جياد الرـك(٘٘)شاىيف ، ككعدىـ أنو عاـز عمى محاربة الرـك

عمى ذلؾ، بإظيار الفرح كتجييز ما طمب منو، اال أف بختيار لـ يخرج لقتاؿ الغزاة بسبب الفتف الداخمية  والميرة فأجاب
 . (ٚ٘)ةي خصصت لممجاىديف لمصالحو الخاصكصرؼ األمكاؿ الت
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إف ميكؿ الحكاـ الى الدنيا كانغماسيـ في ممذاتيا كتركيـ لفريضة الجياد كعدـ تصدييـ لممحتميف الذيف اغتصبكا   
ف لمخركج بدكف بختيار، كبدكف ياألعراض كنيبكا األمكاؿ كأحرقكا البالد كتكاسميـ في اداء كاجبيـ ادل إلى اضطرار المسمم

راؼ أك تكجيو مف السمطة الحاكمة في بغداد، مف أجؿ التآزر مع إخكانيـ في أرض الجزيرة الذيف يقاتمكف الرـك دفاعان إش
فخرج مف العكاـ خمُؽ عدد الرمؿ"، كعند كصكليـ التحقكا بالجيكش  :"الى ذلؾ بقكلو (ٛ٘)عف أراضييـ، كأشار ابف الجكزم

الذيف كانكا في كاٍد ال تجكؿ فيو الخيؿ بالقرب مف آِمد، كدارت معركة بينيما اإلسالمية، فاجتمعكا عمى حرب البيزنطييف، 
انيـز فييا البيزنطييف ىزيمة نكراء، كاستطاع المسممكف أف يقتمكا عددان كبيران منيـ ك أسر آخريف ككاف مف ضمف األسرل 

ى أسيران عند أبى تغمب الى أف مرَض عدد مف البطارقة كقائد الجيش الذم عينو زيميسكس دمستقا عمى الشرؽ، كالذم بق
 .(ٜ٘)ـ(ٖٜٚق /ٖٖٙكمات سنة )

 رابعًا: حمالت زيميسكس االنتقامية دراسة تحميمية مقارنة.
كقبؿ أف يمكت الدمستؽ قاـ بإرساؿ رسالة إلى االمبراطكر زيميسكس بيَّف فييا ماحؿَّ بيـ، كطمِب مف زيميسكس أف  

نص ىذه الرسالة باالتي: "نحف ال نعترؼ بسيد  (ٓٙ)نة آِمد، كقد أكرد متى الُرىاكمينتقـ لو مف المسمميف، السيما اىؿ مدي
شرعي لإلمبراطكرية الركمانية المقدسة، إف المكت التعيس لمجـ الغفير مف المسيحييف كدميـ المراؽ تحت أسكار آِمد، 

لحساب، إذا لـ تنتقمكا مف ىذه المدينة كمكتنا عمى أرض غريبة، أحممكـ مسؤكليتو كأشكككـ إلى الرب السيد المسيح يـك ا
، عندما كصمت ىذه الرسالة إلى زيميسكس غضَب، كجيز جيشان كبيران مف كافة (ٔٙ)انتقامان مبينان"، كيضيؼ متى الُرىاكم

( Aschodأنحاء الغرب، كسار ىك عمى رأس ذلؾ الجيش كقبؿ أف يدخؿ أرمينيا، التي كانت تحت حكـ الممؾ أسشكد)
ـ(، استطاع زيميسكس أف يعقد تحالؼ مع ىذا الممؾ، عمى أف تنظـ قكات اسشكد التي كاف ٜٚٚ–ٖٜ٘ىػ/ٖٚٙ–ٕٖٗ)

تعدادىا عشرة آالؼ أرمني، مع تقديـ الذخيرة كالمؤف إلى الجيش البيزنطي، فقاـ الممؾ أسشكد بتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو، 
لجزيرة، كدارت معارؾ عديدة بيف الجانبيف، كخرج كبعدىا أعمف زيميسكس الحرب ضد المسمميف كسار بجيشو إلى أرض ا

( مف المدف كالقالع ٖٓٓزيميسكس فييا منتصران، كلـ يغادر المدينة اال بعد أف دمرىا كَسَفَؾ دماء أىميا، كخرب )
يف كالحصكف عف اخرىا، حتى أصبح قريب مف حدكد بغداد، إال إنو كلـ يتعرض لمدينة الرىا، احتراما لرجاؿ الديف المسيحي

المكجديف داخميا، ثـ اتجو نحك مدينة آِمد كىك حاقد عمى اىميا فحاصرىا، ككانت تحكـ ىذه المدينة امرأة مسممة كىي 
إلى الرابطة بيف زيميسكس كىذه المرأة بالنص: "ككاف لزيميسكس مع تمؾ  (ٕٙ)اخت األمير حمداف، كاشار متى الُرىاكم

ىذه الحادثة الجيكد المكجية إلخضاع مدينة آِمد"، فتقدمت ىذه األميرة، المرأة تجارة اجرامية في السابؽ، كقد دعمت 
كخاطبت زيميسكس مف خمؼ سكر المدينة قائمةن لو:" لماذا أتيت؟ لتشف حربان عمى امرأة، مف دكف أف تفكر أنو سيجمب لؾ 

، فأجابتو ما داـ األمر كذلؾ، العار فأجابيا زيميسكس لقد أقسمت أف أدمر أسكار مدينتؾ، كلكف سأبقي عمى سكانيا أحياء
أذىب كدمر الجسر الذم يعمك دجمة، بذلؾ تككف قد أكفيت بقسمؾ، اتبع اإلمبراطكر النصيحة، كعاد مف آِمد محمالن 

 بالذىب كالفضة دكف أف يشف أم ىجـك بسبب تمؾ المرأة". 
ـ ( ، كأكردنا تفاصيميا سابقا،  ٜٗٚق /ٖٗٙىذه الحممة االنتقامية التي قاـ بيا زيميسكس عمى أرض الجزيرة سنة )  

كالتي أكردىا متى الُرىاكم، لـ تتطرؽ ليا المصادر اإلسالمية كال غير اإلسالمية، باستثناء المؤرخ ليك الشماس ككانت 
، (ٖٙ) ـ(ٜٗٚق/ٖٗٙمعمكماتو مقتضبة كمختصرة جدان، مع انو لـ يذكر سكل حممة كاحدة لزيميسكس عمى الجزيرة سنة)

ى أف المؤرخ متى الرىاكم قد انفرد بأكثر تفاصيميا، كىنا تكاجينان مشكمة كىي، ليس بكسعنا القكؿ بعدـ كجكد كىذا يدؿ عم
ىذه الحممة لعدـ كركدىا في المصادر اإلسالمية، ككذلؾ ال يمكننا أف نقر بكجكدىا، ألنيا كردت عند المؤرخ متى الُرىاكم، 
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ي إذا كاف ضد المسمميف، كىنا تقع عمى عاتقنا مسؤكلية كبيرة، إذ يجب كنحف نعمـ أف االخير يبالغ في الحدث التاريخ
عمينا أف نعتمد التحميؿ كالنقد المنطقي، إذا ثبَتت الحكادث التاريخية أماـ التحميؿ كالنقد أخذنا بيا ك إذا لـ يثبت ضربنا بيا 

 عرض الجدار، كفي ىذا االطار يمكف القكؿ:
ـ(، كقيامو بالعمميات العسكرية ٜٗٚق/ٖٗٙبداية حممو زيميسكس ضد المسمميف سنة )عندما أشار متى الُرىاكم إلى  -ٔ

، كنحف نقكؿ أيف ىذه المكاقع؟ ماأسماؤىا؟ (ٗٙ)الكاسعة عمى الجزيرة، قاؿ متى الُرىاكم: " انتصر عمييـ في مكاقع عدة"
لمسمميف في معارؾ عدة أك يشير إلى لماذا ساقيا إلى المجيكؿ؟ فميس مِف المعقكؿ أنو يعمـ أف زيميسكس انتصر عمى ا

مكاقع مدف كىك ال يعمـ أسماءىا، السيما اف ركايات متى الُرىاكم مرسمة كال يشير فييا ألم مصدر، أمف المنطؽ أنو لـ 
يطمع كلك عمى اسـ كاحد مف ىذه المكاقع؟ التي قاؿ عنيا أنيا كثيرة، كأف كانت مكجكدة بالفعؿ فمماذا لـ تذكرىا المصادر 

سالمية؟ فقكة عسكرية بيذا الكـ الذم صكره متى الُرىاكم تغزك بالد اإلسالـ كتقتؿ كتخرب فيؿ يعقؿ أف ال تتناكليا اال
المصادر اإلسالمية؟!، كلك سممنا أف المصادر االسالمية لـ تذكر التحالؼ الذم عقد بيف األرمف كزيميسكس، لبعده عف 

كث التحالؼ القائـ، كلـ يتسفَّ ليـ الكصكؿ إليو، كأنيـ ال يعممكف لغة األرمف المؤرخيف المسمميف كلـ يتسفَّ ليـ معرفة حد
كالرـك فأصبح مف الصعب عمييـ معرفة الحكادث التي دارت بينيما، أال أف األسباب تختمؼ في الجزيرة ألف قكات 

الحممة، فيذا خالؼ العقؿ زيميسكس أصبحت قريبة مف بغداد كما يدعي متى الُرىاكم، إذا قمنا أنيـ ال يعممكف بيذه 
كالمنطؽ، قكات عسكرية كبيرة تغزك بالد اإلسالـ كتيدد مركز الخالفة االسالمية كال يكجد ليا صدل أك ذكر كلك بالشيء 
ف  البسيط، كنحف نعمـ أف المصادر االسالمية، ذكرت الحمالت اإلسالمية عمى بالد الرـك أك بالعكس كتناكلت حكادثيا، كا 

رفة بما يجرم مف حكادث في منطقة الجزيرة كذلؾ عف طريؽ الكتب التي أرسمت إلية مف العامة، كىذا ما الخميفة عمى مع
قائال:" أّف الكتب كردت عميو بأّف الرـك غزكا نصيبيف فممككىا كأحرقكىا كقتمكا الرجاؿ كسبكا الذرارم"، ( ٘ٙ)أكده ابف مسككيو

ىالي بغداد كالمناطؽ األخرل بما يجرم عمى أخكانيـ، ىبكا إلى ـ(، كعندما عمـ إٜٔٚق/ٕٖٙذكر ىذا في حكادث سنة) 
، كلك كاف البيزنطيكف قد عادكا إلى مياجمة المسمميف في تمؾ المناطؽ سنة) ق ٖٗٙمؤازرتيـ كحققكا نصران مبينان عمى الرـك

ية، لمقياـ بالجياد في سبيؿ ـ(، لطمب الثأر كاالنتقاـ كما يذكر متى الُرىاكم، لكلدَّ ذلؾ لدل المسمميف ردة فعؿ قك ٜٗٚ/
 الحفاظ عمى األرض كاألكطاف مف أعداء اإلسالـ، كما فعمكىا سابقان. 

(، لـ يكف باألمر اليسير ٖٓٓإف قياـ زيميسكس بتخريب المدف كالحصكف كالقالع حتى إساسيا كالتي كاِف عددىا ) -ٕ
كس أف يبقى ىذه المدة في بالد االسالـ، ألف قكاتو عمى زيميسكس ألف ذلؾ يتطمب مدة طكيمة مف الزمف، كال يمكف لزيميس

سكؼ تتعرض لنقص بالمؤف فضال عف حمكؿ فصؿ الشتاء كمالو مف تبعات عمى الجيش مف حيث المؤف كاالستعدادات، 
كىذا ما أكده زيميسكس بنفسو عندما بعث رسالة إلى ممؾ األرمف آسشكد، يشرح لو بما قاـ بو مف عمميات عسكرية عمى 

اإلسالـ كفي كالمو عف حممة عمى أرض الجزيرة قائال:" كبحمكؿ فصؿ الشتاء انسحبنا بسرعة إلى أراضينا لقضاء بالد 
، كما يؤكد ذلؾ فإننا عند تتبعنا لحمالت االمبراطكر نقفكر عمى الثغكر اإلسالمية، نجد أنو لـ يستطع (ٙٙ)فصؿ الشتاء فييا"

 بعض األحياف في الحممة الكاحدة. السيطرة عمى أكثر مف مدينتيف أك ثالث مدف في
بخصكص مدينة آِمد التي تعكد ممكيتيا الى أميرة مف بني حمداف، ككانت ىذه األميرة ليا ( ٚٙ)ما ذكره متى الُرىاكم -ٖ

عالقة مع زيميسكس، مع أنو لـ يذكر اسميا، كاف ىذه األميرة التي ظير اسميا عند ىجـك زيميسكس عمى الجزيرة، ىي 
اخت أبي تغمب ككانت مع أخييا في المكصؿ كلـ تشر المصادر إلى كجكدىا بمدينة آِمد،  (ٛٙ)صر الدكلةجميمة بنت نا
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، كبيذا يمكف القكؿ أف ىذه (ٜٙ)كمف الصعب أف نسمـ أنيا كانت ليا عالقة مع زيميسكس، بما تتحمى بيا مف صفات جميمةن 
 سمعتيا عف قصد. الركاية مكضكعة، الغاية منيا االساءة إلى ىذه المرأة، كتشكيو

 نستنتج مف الرسالة التي بعثيا زيميسكس إلى ممؾ األرمف أنو يتكمـ عف حممة كاحدة  قاـ بيا عمى الجزيرة فقط. -ٗ
ـ(، كتمكنا مف ٜٗٚق/ٖٗٙإف مف المؤرخيف المحدثيف الذيف ذكركا حممة االمبراطكر زيميسكس عمى الجزيرة سنة) -٘

العريني كتكفيؽ، فقد استقى َرنسيماف معمكماتو عف ىذه الحممة مف متى الُرىاكم، إال االطالع عمى مؤلفاتيـ ىـ َرنسيماف ك 
ـ حدث في ٜٗٚ" ففي سنة :أنو أكرد معمكمات قميمة جدا عف ىذه الحممة، كقد كصؼ الجياد الديني لدل المسمميف قائال

، فالحكادث التي (ٓٚ)ف الجياد الديني"عمى إعالـ[ٜٜٔ-ٜ٘ٗق/ٖٔٛ-ٖٖٙ)]الطائع اهللبغداد مف الثكرات ما أرغـ الخميفة 
، كليس سنة (ٔٚ)ـ(ٕٜٚق/ٕٖٙيتكمـ عنيا َرنسيماف كقد ذكرتيا المصادر اإلسالمية جرت كقائعيا سنة ) 

 ـ(، كقد أشرنا إلى ذلؾ سابقا.ٜٗٚق/ٖٗٙ)
أما ما ذكره العريني بخصكص ىذه الحكادث فقد أشار أنيا حدثت أثناء حممة زيميسكس عمى الجزيرة          

ـ(، فذكر قائال:" تكجو البيزنطيكف نحك نصيبيف فاستباحكىا بعد أف ىجرىا سكانيا، كأقاـ زيمسكس بيذه ٜٗٚق/ٖٗٙسنة)
، ىذه (ٕٚ)نة كماؿ، يتعيد بدفعو اليو كؿ سنة"المدينة الى أف استقر الحاؿ بينو كبيف أبي تغمب بف حمداف، عمى ىد

ـ(، ٜٗٚق/ٖٗٙ، كليس في السنة التي ذكرىا العريني)(ٖٚ)ـ(ٕٜٚق/ٕٖٙالحكادث ذكرتيا المصادر اإلسالمية في سنة )
ـ(، ىك حممة ٕٓٓٔ-ٖٜٚق/ٖٜٖ-ٖٖٙكيذكر كذلؾ ما معناه أف السبب في خمع الخميفة المطيع كتكلي ابنو الطائع )

، أم (٘ٚ)ـ(ٖٜٚق /ٖٖٙ، كىذا مستبعد جدا ألف خمع المطيع كاف سنة )(ٗٚ)ـ(ٜٗٚق/ٖٗٙجزيرة سنة )زيميسكس عمى ال
 قبؿ سنة مف التاريخ الذم ذكره العريني.

ـ(، عمى المؤرخ متى ٜٗٚق/ٖٗٙفقد اعتمد في تكثيؽ أخبار حممة زيميسكس عمى الجزيرة سنة ) (ٙٚ)أما تكفيؽ         
 الُرىاكم .
ؿ يمكف أف نستنتج أف الحممة التي أشار إلييا متى الُرىاكم عمى الجزيرة لـ يكف ليا كجكد كأف مما تقدـ مف القك   

ق ٕٖٙزيميسكس لـ يشف حممة عمى الجزيرة المذككرة، بعد ما تعرضت قكاتو إلى ىزيمة منكرة عمى يد المسمميف سنة ) 
لحممة التي ضمت حكادث عّد اـ(، كىنا يمكف القكؿ إف األمر التبس عمى متى الُرىاكم، إذ أنو ٕٜٚ/

 ـ(، كما ذكرتيا المصادر العربية.ٕٜٚق /ٕٖٙـ(، لكف األرجح حدكثيا سنة ) ٜٗٚق/ٖٗٙ)سنة
بعد أف عجز زيميسكس مف السيطرة عمى بالد الجزيرة كانييار جيشو فييا، بسبب المقاكمة العنيده التي أبداىا المسممكف، ال 

 كف مف خاللُو أف يحقؽ مكسبان يعكض خسارتو.بد لزيميسكس أف يبحث عف اتجاه ثاني يم
اف زيميسكس أغار عمى بالد الشاـ بالقكؿ:"كبعد أف قاـ بصكالتو في كؿ االتجاىات، بدأ ( ٚٚ)كاشار متى الُرىاكم 

 بالتسمؿ إلى الداخؿ، فاتجو نحك مدينة القدس".
لمقاكمة اإلسالمية التي أكقفت تقدمو لـ يتمكف زيميسكس مف الكصكؿ إلى مدينة القدس بؿ كاف بعيدا عنيا، بسبب ا

باتجاىيا، كىذا ما أكده زيميسكس بالرسالة التي بعثيا إلى ممؾ األرمف، كذكرىا متى الُرىاكم بتاريخة قائال:" كلك أف ىؤالء 
نصرة الرب إلى الممعكنيف األفارقة ]الفاطمييف[ الذيف بنكا فييا مساكنيـ لـ يمجأكا إلى القالع الساحمية، لكنا ذىبنا مسمحيف ب

 .(ٛٚ)المدينة المقدسة القدس، كالستطعنا الصالة في تمؾ أالماكف المقدسة"
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غير أف زيميسكس لـ يكف متكقعا ىذه المقاكمة مف المسمميف في بالد الشاـ، سيما في مدينة القدس التي حطمت أحالمو،  
قائال:" غير أنو لـ يشعر بالقدرة عمى  (ٜٚ)كلـ يتمكف مف تحقيؽ ىدفو في السيطرة عمييا كبيذا الخصكص ذكر َرنسيماف

 المضي الى بيت المقدس ذاتيا" فاتجو نحك الشماؿ.
 (ٔٛ)، أنو اتجو نحك مدينة حمص(ٓٛ)أما المدف التي تمكف مف السيطرة عمييا في بالد الشاـ كالتي ذكرىا ابف القالنسي 

عد أف َشَعر أىؿ دمشؽ بعدـ قدرتيـ عمى مقاكمة فدخميا عنكة، كبعدىا نفذ إلى دمشؽ، كب (ٕٛ)فخضعت لو ثـ مدينة بعمبؾ
ـ(، ثـ اتجو نحك ٜٗٚق/ٖٗٙ، أف ذلؾ حصؿ سنة )(ٖٛ)االمبراطكر زيميسكس، بذلكا لو الجزية، كبينما ذكر االنطاكي

كقد كجد فييا مقاكمة كبيرة مف سكانيا فمـ يتمكف مف االستيالء  (ٗٛ)بيركت، كاستكلى عمييا عنكة، كبعدىا سار إلى طرابمس
، كحصف (ٚٛ)، كحصف برزكيو (ٙٛ)فاستكلى عمى حصف بانياس كحصف جبمة (٘ٛ)عمييا، فأنسحب نحك مدينة انطاكية

 .(ٜٛ)، كعاد إلى القسطنطينية(ٛٛ)صييكف
كعندما كصؿ زيميسكس الى القسطنطينية بدأ يفكر بالمكت، فبكى كتنيد كندـ عمى الجريمة التي اقترفيا كىي مقتؿ  

ىتدل إلى طريؽ الصكاب، فأرسؿ بإحضار باسيؿ كقسطنطيف كلدا ركمانكس، كدعا كبار رجاؿ نقفكر، كبعد تفكير طكيؿ ا
الدكلة لالجتماع في قصره، فقاـ زيميسكس كأماـ ىذا الجمع بخمع التاج الذم كاف فكؽ رأسو ككضعو عمى رأس باسيؿ، 

كافاه المكت، كىذا ما ذكره متى كسجد أمامو، كبعد ذلؾ خرج إلى الصحراء كعاش حياة الزىد الفقر كالحرماف، حتى 
 .(ٜٓ)الُرىاكم في تاريخو

إف نياية زيميسكس التي ذكرىا متى الُرىاكم، لـ تتفؽ مع المصادر اإلسالمية، بؿ اتفقت عمى أف زيميسكس مات   
اسرع مسمكما، كقد دس لو السـ مف قبؿ اخ تيكفانك كالدة باسيؿ كقسطنطيف، كىك خصي ككاف كزيران، فمما أحس زيميسكس 

ا مف غير أميما ىك  (ٕٜ)، كيذكر ابف خمدكف(ٜٔ)بالعكدة إلى القسطنطينية، فمات في الطريؽ أنو كاف لباسبؿ كقسطنطيف أخن
 الذم سقا زيميسكس السـ.

إال أف العريني ذكر سبب كفاتو نقال عف مصدر غير إسالمي كىك المؤرخ شممبرجر قائال:" يرجح أنو مات نتيجة كقكعو  
يفكس، كدليؿ عمى ذلؾ بما بذلو االمبراطكر مف مجيكد حربي شاؽ في آسيا، أثناء فصؿ الصيؼ، فريسة لمرض الت

 .(ٖٜ)فتعرض لحرارة بالغة الشدة"
كنحف نرجح الرأم الذم ذىبت إليو المصادر اإلسالمية كىك أف زيميسكس مات مسمكمان، إذ ال نستبعد أف تيكفانك  

، كأصبحت حاقدة عميو بعد أف (ٜٗ)عرؼ عنيا مف قكة العزيمة كشدة الشكيمةكاف ليا يد في تدبير قتؿ االمبراطكر، بما 
اخؿَّ باالتفاؽ الذم تـ بينيما قبؿ مقتؿ نقفكر الذم ينص عمى الزكاج منيا، لكف لـ يتزكجيا بؿ قاـ بنفييا بعيد عف 

 .(ٜ٘)القسطنطينية
 الخاتمة.

، ـٜٙٚ-ٜٜٙ/ٖٙٙ-ٜٖ٘سكس الصميبية عمى الشرؽ، قدَّـ بحثنا المكسـك بػػػ) متى الُرىاكم مصدران لحمالت زيمي
رمنية المتمثمة بما ركاه متى الُرىاكم كمقارنتيا مع المصادر اإلسالمية ال(، صكرة تحكميا الركاية أدراسة تحميمية مقارنة

 .خالؿ المدة المثبتة لمبحث كغير إسالمية، حكؿ الحركة الصميبية بأحداثيا كمالبساتيا كتداعياتيا
 تياء مف كتابة ىذا البحث تكصمنا إلى مجمكعة مف االستنتاجات يمكف اجماليا باألتي:كبعد االن

 ـ(.ٚٛٔٔىػ / ٖٛ٘بعد التدقيؽ كالتحقيؽ في تاريخ كفاة المؤرخ متى الُرىاكم استنتجنا أف كفاتو كانت سنة  ) -ٔ
 راده لمحكادث التاريخية.اير غمبت المبالغة كعدـ الدقة في كتابات متى الُرىاكم عند  -ٕ
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كاف منحازان في كتاباتو لمصميبييف مما يمكننا أف نصفو بعدـ االمانة العممية. كاف لألرمف الدكر الكبير في تقديـ الدعـ  -ٖ
 المكجستي كالعسكرم لمصميبييف كتمكينيـ مف السيطرة عمى المدف اإلسالمية، فقامكا بتسميـ المدف التي تحت سمطانيـ ليـ.   

 اماـ تقديـ الدعـ لممسمميف لمكقكؼ بكجو الصميبييف. الضعيؼ العاجزالسمبي مثمت الخالفة العباسية الدكر  -ٗ
كاف لمخالفة الفاطمية في مصر دكر ميـ في الكقكؼ بكجو الصميبييف، مف خالؿ الجيد العسكرم الذم قامت بو  -٘

 . ميبييفكىذا بالتاكيد ناتج عف خط التماس كالمكاجية المباشرة لحدكدىا في مصر كبالد الشاـ مع الص ضدىـ
 هوامش البحث

                                                           

، كأغمب الرىا:  (ٔ) كىي مدينة عظيمة بالقرب مف حراف، كمف الجانب الشرقي الشمالي عف نير الفرات تحدىا قمعة الرـك
 .ٕٔٔ، خريدة العجائب؛ ابف الكردم، ٓٔٔ المسالؾ كالممالؾ،، لعزيزمسكانيا نصارل. ا

 .٘ٙ-ٗٙ، إمارة أنطاكية الصميبية  عطية،(ٕ)
جميرة المغة، أديرة: مفردىا دير كىك دير النََّصاَرل كمكاف عبادتيـ، َكُىَك َعَرِبّي َصِحيح، َكاْلجمع أديار. ابف دريد،  (ٖ)
ٕ/ٕٙٗ. 
 .ٚٔ، الصميبية إمارة الرىاالجنزكرم،  (ٗ)
أرمينيا: ىي المنطقة الجبمية التي تحدىا آسيا الصغرل مف الغرب كىضبة أذربيجاف كالشاطئ الجنكبي لبحر قزكيف مف  (٘)

الشرؽ كساحؿ البحر األسكد كالقكقاز مف الشماؿ كالركف الشمالي الغربي مف أرض الجزيرة مف الجنكب، كسميت بيذا 
معجـ ما استعجـ ، ؛ البكرم، ٜصفة جزيرة العرب، د النبي نكح )عميو السالـ(. اليمداني، االسـ نسبة الى بأرمكف مف أكال

. كقيؿ سميت بيذا االسـ لككف األرمف فييا كىـ أمة كباقي األمـ. ٘الحياة السياسية في إرمينية ، ؛ العامرم، ٕٗٔ/ٔ
 .ٜ٘/ٔ، ، مشارؽ األنكارينظر: اليحصبي

كركـك بف تيراس بف حاـ بف نكح)عميو السالـ(، كانيـ اكتسبكا ىذه التسميو نسبة إلى اراـ األرمف: كىـ ابناء ىايؾ بف ت (ٙ)
بف ىاـر الذم تمكف مف تكسيع حدكد مممكة األرمف، كاطمؽ اليكناف عمييـ اسـ)آرميف( بينما سماىـ الفرس كاآلشكريكف 

ف اإلشارة إلى اسـ األرمف كأصكليـ العرقية، بينما ال بد م. ك ٙٗ-٘ٗبػػ:)آرمنيؾ(. مكسيس خكريناتسي، تاريخ األرمف، 
عمى أنيـ مف الشعكب اليند أكركبية، التي كصمت آسيا الصغرل كأرمينيا بعػد تمازجيـ مع سكانيا األصمييف، اذ بدأت 

ثـ ازداد عػددىا في السيكؿ، (Van)عشائر األرمف باالنتشار في أرمينيا، إلى السيكؿ في الجنكب، كغرب بحيرة فاف 
( ثـ تمكنكا مف بسط نفكذىـ، كسكنكا مقاطعة Armini( أك أرميني، )Armeقت عمى المنطقة التي سكنكىا أرمية  )فأطم

( ثـ أطمؽ عمييـ الفرس اسـ )أرمينػا Hayastan( أم )ىايستاف Hai)ىاياسا( الشرقية، لذلؾ حمؿ األرمف اسـ )ىام 
Armina  ( كسّمكا كػذلؾ: )أرمينػكمArminoi بييستكف ( ثـ كجد اسـ( أرمينيا عمى صخرةBehistun التي تركيا الممؾ )

ؽ. ـ كالتي تشير إلى بالد األرمف، ثـ بدأت الدكلة األرمنية منذ سنة ٕٔ٘( عػاـ  Dariud1الفارسي )داريكس األكؿ 
 .ٔ٘-ٙٗ  ،استارجياف، تاريخ األمة األرمنية؛ ٜٕٔمختار الصحاح، الرازم، ؽ.ـ(. ينظر: ٘ٛ٘)

كىك ككغ باسيؿ األرمني صاحب دركب بالد ابف الكف، كقد لقب بالمص ألنو سرؽ عّدة قالع مف الثغكر  ككغ فاسيؿ: (ٚ)
 .ٜٜٔتاريخ مختصر الدكؿ، ـ(. ابف العبرم، ٕٔٔٔق/ٙٓ٘فتممكيا األرمف، كتكفي سنة )

 .٘ٗٔتاريخ متى الُرىاكم، (ٛ)
 .ٔٛٔتاريخ متى الُرىاكم،  (ٜ)
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 ، مقدمة الكتاب، لممحقؽ.ٓٔىاكم، متى الُرىاكم، تاريخ متى الرُ  (ٓٔ)
 .ٚٚٗ/ٔالحركب الصميبية، (ٔٔ)
 .ٚٔامارة الرىا الصميبية،  (ٕٔ)
أبك الجكد عماد الديف زنكي بف آؽ سنقر بف عبد اهلل الممقب بالممؾ المنصكر، كفكض إليو السمطاف محمكد بف محمد  (ٖٔ)

ل كعشريف كخمسمائة، ثـ كلي المكصؿ في ـ( كالية بغداد سنة إحدٖٓٔٔ-ٛٔٔٔق/ٕ٘٘-ٕٔ٘بف ممكشاه السمجكقي)
ـ(، كقتمو خادمو كىك راقد عمى فراشو ٗٗٔٔق/ٜٖ٘ـ( كحرر مدينة الرىا سنة )ٕٛٔٔق/ٕٕ٘السنة نفسيا كقيؿ في سنة )

 .ٕٖٛ-ٕٖٚ/ٕ، كفيات األعيافـ( كدفف بصفيف. ابف خمكاف،ٙٗٔٔق/ٔٗ٘ليالن سنة)
 الكتاب، لممحقؽ. ، مقدمةٔٔمتى الُرىاكم، تاريخ متى الُرىاكم،  (ٗٔ)
 .ٛٗٔتاريخ متى الُرىاكم،  (٘ٔ)
 .ٚٔامارة الرىا الصميبية،  (ٙٔ)
 .ٜالحركب الصميبية،  (ٚٔ)

 .ٗ٘متى الرىاكم، تاريخ متى الرىاكم، ( ٛٔ)
 .ٙٙ-ٖ٘/ٔالحركب الصميبية، ( ٜٔ)
 .ٕٗ-ٖٕ، مقدمات العدكاف الصميبي عمى الشرؽتكفيؽ، ؛ ٙٔ٘، الدكلة البيزنطية( العريني، ٕٓ)
 .ٕ٘ٗ/ٚالكامؿ في التاريخ، ابف االثير، ( ٕٔ)
 .ٜٖتاريخ متى الُرىاكم، ( ٕٕ)
 ؛ٜٖٙ/ٚ؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ٔٗٔ، تاريخ األنطاکي؛ االنطاكي، ٕٕ/ٚ، تجارب األمـ( ابف مسككيو، ٖٕ)

 .ٛٗالبيزنطية،  ؛ َرنسيماف، الحضارة ٘ٛ، تاريخ بيزنطية،؛ كمكد شينية، ٕٙاألمبراطكرية البيزنطية، بينز، 
 .ٓٗتاريخ متى الُرىاكم، ( ٕٗ)

ـ(، ككلدت منو ٖٜٙ-ٜٜ٘ىػ /ٕٖ٘-ٖٛٗتيكفانك: ىي بنت لبعض أكابر الرـك تزكجيا اإلمبراطكر ركمانكس الثاني)(ٕ٘)
 .ٕٙ/ٛباسيؿ كقسطنطيف، تكفيا كىما صغيراف، فتزكجت بعد ذلؾ بمده طكيمة مف نقفكر. ابف االثير، الكامؿ في التاريخ ، 

 .ٓٗفاساج: بمدة ارمينية تقع بالقرب مف سيراميج. متى الُرىاكم، تاريخ متى الُرىاكم، (ٕٙ)
 .َٚٙرنسيماف، الحضارة البيزنطية، ( ٕٚ)

كمف مراسيـ تتكيج اإلمبراطكر داخؿ الكنيسة، أف يقـك البطريرؾ بمسحو بالزيت المقدس، كىنا يمتنع مف مسحو بالزيت  (ٕٛ)
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘تؿ نقفكر. العريني، الدكلة البيزنطية، اذا لـ يبرء نفسو أكالن مف ق

 .ٕٓ٘-ٜٔ٘العريني، الدكلة البيزنطية، ( ٜٕ)
 .ٕٓ٘العريني، الدكلة البيزنطية،  ؛٘ٚ( َرنسيماف، الحضارة البيزنطية، ٖٓ)
 . ٕٙ( بينز، االمبراطكرية البيزنطية، ٖٔ)
 .٘ٛ، ، زبدة الحمب في تاريخ حمبابف العديـ، ( ٕٖ)
، المختصر م مات مقتكال. ينظر: أبك الفداءـ(، الذٖٜٙ-ٜٜ٘ىػ/ٕٖ٘-ٖٛٗ)راطكر ركمانكس الثاني ( كيقصد االمبٖٖ)

 .ٔٔٔ/ٕفي أخبار البشر، 
 .ٜٕٗ/ٚالكامؿ في التاريخ، ( ٖٗ)
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 .٘ٚ( َرنسيماف، الحضارة البيزنطية، ٖ٘)
 .ٗٔ٘( العريني، الدكلة البيزنطية، ٖٙ)

نير الفرات، كىي مف الثغكر الجزيرة، تقع شمالي مدينة سميساط ، مدينة محصنة تقع في الحكض األعمى لممطية: (ٖٚ) 
. اإلدريسي، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ،  ؛ الحميرل،الركض ٓ٘ٙ/ٕمنيا كانت تنطمؽ الصكائؼ لمياجمة بالد الرـك

 . ٘ٗ٘المعطار، 
،كىي حصينة تقع ا بيف دجمة كالمكصؿمف ككر الجزيرة مف أعماؿ المكصؿ كالجزيرة م: مدينة في اإلقميـ الخامس، آِمد(ٖٛ)

 .ٖ؛ الحميرل، الركض المعطار،  ٙ٘/ ٔعمى جبؿ في غربي دجمة. ياقكت الحمكم، البمداف ،
 .ٕٗ-ٓٗ( تاريخ متى الُرىاكم، ٜٖ)
؛ابف االثير، الكامؿ في التاريخ،  ٛٗٔ؛ االنطاكي، تاريخ االنطاكي، ٕٛٗ/ٔٔ(القرطبي، صمة تاريخ الطبرم ، ٓٗ)
 .ٕٓٔدسي، ، تكممة تاريخ الطبرم، ؛ المقٕٖٓ/ٚ
 .ٛٗٔاالنطاكي، تاريخ االنطاكي،  (ٔٗ)

نصيبيف: مف مدف الجزيرة، عمى جاّدة القكافؿ مف مكصؿ إلى الشاـ، كىي قرية مف قرل حمب تقع عمى شاطئ (ٕٗ)
 .ٖٗٚٔ/ٖ؛ ابف عبد الحؽ البغدادم، مراصد االطالع، ٕٙٔالفرات. مجيكؿ، حدكد العالـ، 

 
 ( .ٜٔٚق/ٖٔٙ. أال أف ابف االثير جعميا في حكادث سنة) ٕٖٓ/ٚير، الكامؿ في التاريخ، ( ابف االثٖٗ)
ناحية ذات قرل كمدف كثيرة بيف الشاـ كالعراؽ، قصبتيا المكصؿ كحراف كبيا دجمة كالفرات. القزكيني، ( ديار بكر: ٗٗ)

 .ٖٙٛ، آثار البالد 
ابف عبد اهلل الحمداني التغمبي أمير المكصؿ كأطرافيا، أصيب  ( الغضنفر أبك تغمب فضؿ اهلل بف الحسف ناصر الدكلة٘ٗ)

ـ(، كجرت لو مع عضد الدكلة البكييي  ٜٛٚ - ٜٙٙىػ /  ٖٛٙ - ٖٙ٘أبكه بعقمو، فحجبو كقاـ باإلمارة مقامو سنة )
إلى الرممة  أمكر انتيت بزحؼ عضد الدكلة مف بغداد إلى المكصؿ، ففر أبك تغمب إلى الشاـ كنزؿ بظاىر دمشؽ، ثـ انتقؿ

بفمسطيف، كتألب عميو األمير مفرج الطائي، فأسره الطائي كقتمو صبرا، كأرسؿ رأسو إلى مصر. ابف شاكر الكتبي، فكات 
 .ٜ٘/ٖ؛ ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب ، ٕٚٔ/ٖالكفيات، 

ر، الكامؿ في التاريخ، ؛ ابف االثيٕٓٔ؛ المقدسي، تكممة تاريخ الطبرم، ٕٛٗ/ٔٔالقرطبي، صمة تاريخ الطبرم، (ٙٗ)
ٚ/ٖٕٓ. 
 .ٛٗٔ( االنطاكي، تاريخ االنطاكي، ٚٗ)
محمد بف محمد بف مّيافارقيف: مدينة محصنة، تقع عمى الحدكد ما بيف الجزيرة كأرمينية، بالقرب مف آِمد. اإلدريسي،  (ٛٗ)

؛ ٕ٘ٛ/ٕ، ىػ(ٜٓٗٔكتاب، ـ(، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، )بيركت، عالـ الٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘عبد اهلل بف إدريس )ت 
 .ٚٙ٘، الركض المعطار الحميرم، 

 .ٛٗٔاالنطاكي، تاريخ االنطاكي،  (ٜٗ)
بيف ىنا االرباؾ الذم كانت تمر بو الخالفة العباسية كالتي لـ يكف حكؿ كال قكة ليا ككانت تحت سيطرة السالطيف  (ٓ٘)

 سالجقة.
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؛ المقدسي، تكممة تاريخ الطبرم، ٓٙ/ٚالمنتظـ، ؛ ابف الجكزم، ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٙابف مسككيو،  تجارب االمـ، ( ٔ٘)
 .ٕٕٔ/ٕ؛ابك الفداء، المختصر في اخبار البشر، ٕٓٔ
 . ٕٖٓ/ٚ؛ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ٖٙٗ/ٙ( ابف مسككيو، تجارب االمـ، ٕ٘)
 .٘ٙ/ٗ( ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة ، ٖ٘)
ـ( ، أصمو مف ٜٚٚ - ٕٜٙىػ /ٖٚٙ - ٖٗٔير الدكلة،)( بختيار: محمد بف محمد بف بقية بف عمي الممقب نصٗ٘)

ـ( كلقبو ناصح الدكلة، فصار لو لقباف ككاف قميؿ ٕٜٚق /ٕٖٙ)أكانا( بقرب بغداد، كاستكزره المطيع هلل العباسي سنة )
؛ ابف طكلكف، إنباء األمراء ، ٕٛ٘ـ(. الصفدم، نكت اليمياف ، ٜٚٚق/ٖٚٙالعربية، كقتؿ عمى يد عضد الدكلة سنة)

 .ٕٓ/ٚ؛ الزركمي، األعالـ، ٘ٗ
ـ(، أصمو مف الجامدة )مف ٜٜٚ-ٜٔٗىػ / ٜٖٙ-ٖٖٓعمراف بف شاىيف مؤسس اإلمارة الشاىينية بالبطيحة سنة ) (٘٘)

أعماؿ كاسط( ، ينتسب إلى بني سميـ كاستمر أميران منيع الجانب، مدة أربعيف سنة مف بدء خركجو، كمات عمى فراشو، 
 .ٔٚ-ٓٚ/٘؛ الزركمي، األعالـ، ٜٜٕ/ٕٔسير أعالـ النبالء، عده. الذىبي، كتكارث بنكه اإلمارة مف ب

 . ٕٖٓ/ٚ( ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ٙ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ؛ ابك الفداء، المختصر في أخبار البشر، ٖٖٓ/ٚابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ( ٚ٘)
 .ٓٙ/ٚق(، ٖٛ٘ٔ( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ، )بيركت، دار صادر،ٛ٘)
؛ ابف ٕٔٔ؛ المقدسي، تكممة تاريخ الطبرم، ٜٗٔ؛ االنطاكي، تاريخ االنطاكي، ٖ٘٘/ٙ( ابف مسككيو، تجارب االمـ، ٜ٘)

 .ٖٓٔ/ٚاالثير، الكامؿ في التاريخ، 
 .ٖٗ( تاريخ متى الُرىاكم، ٓٙ)

 .ٜٗ-ٖٗتاريخ متى الُرىاكم،  (ٔٙ)
 .ٜٗتاريخ متى الُرىاكم، (ٕٙ) 

 ، نقالن عف ليك الشماس.ٓٗٔ- ٖٕٔف الصميبي عمى الشرؽ العربي، ( تكفيؽ، مقدمات العدكاٖٙ)
 . ٛٗ( تاريخ متى الُرىاكم، ٗٙ)
 . ٖ٘ٗ/ ٙ( تجارب االمـ، ٘ٙ)
 . ٕ٘( متى الُرىاكم ،تاريخ متى الرىاكم، ٙٙ)
 .ٜٗ( تاريخ متى الُرىاكم، ٚٙ)
كانت مف النساء الجميالت ( جميمة بنت ناصر الدكلة الحسف بف عبد اهلل ابف حمداف صاحب مدينة المكصؿ ٛٙ)

نيا لـ تتزكج حتى ال يحكـ عمييا أحد مف الرجاؿ  ككانت تكـر العمماء كتعظـ الفضالء كحجة الى بيت اهلل العاقالت، كا 
ـ(.  ابف العماد الحنبمي ، شذرات ٜٔٛىػ/ٖٔٚفضرِب بحجابيا المثؿ، قتميا عضد الدكلة بعد أف ألقاىافي نير دجمة سنة )

 .  ٕٔٛ، تحصيؿ المراـالصباغ المالكي، ف اب؛ ٘٘/ٖالذىب، 
 شفاء الغراـ ، ؛ ابف عمي الفاسي، ٕٗٙ/ٕٙتاريخ اإلسالـ ، ؛ الذىبي، ٗٛ/ٚينظر: ابف الجكزم، المنتظـ، ( ٜٙ)
 .ٜٚٙ/ٕ، ، إفادة األناـ ؛ بف محمد الغازمٕٙٙ/ٕ
 .٘٘/ٔ( الحركب الصميبية، ٓٚ)
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، ؛ بف تغرم بردم، النجـك الزاىرةٕٖٓ/ٚر، الكامؿ في التاريخ، ؛ ابف االثيٖٙٗ/ٙ( ابف مسككيو، تجارب االمـ، ٔٚ)
ٗ/ٙ٘. 
 . ٔ٘٘، ( الدكلة البيزنطيةٕٚ)
؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ٕٓٔ؛ المقدسي، تكممة تاريخ الطبرم،ٕٛٗ/ٔٔالقرطبي، صمة تاريخ الطبرم، (ٖٚ)
ٚ/ٖٕٓ. 
 .ٕ٘٘الدكلة البيزنطية، ( ٗٚ)
 .ٙ٘ٔي، ( االنطاكي، تاريخ االنطاك٘ٚ)
 .ٓٗٔمقدمات العدكاف الصميبي عمى الشرؽ العربي، ( ٙٚ)
 .ٓ٘تاريخ متى الُرىاكم، ( ٚٚ)
 .ٗ٘تاريخ متى الُرىاكم، ( ٛٚ)
 .ٖ٘/ٔميبية، ( الحركب الصٜٚ)
 .ٕٗ(تاريخ دمشؽ، ٓٛ)
 .( حمص: مدينة قديمة مشيكرة تقع في بالد الشاـ كىي بالقرب مف مدينة دمشؽ يمر مف جانبيا نير العاصئٛ)

 . ٓٓٔرحمة السيرافي، ؛ السيرافي، ٓٙٔ، البمداف،(اليعقكبي، 
بعمبؾ: مدينة مف مدف الشاـ قديمة البناء، تقع شماؿ مدينة دمشؽ فكؽ جبؿ بناىا نبي اهلل سميماف )عميو السالـ(، كليا (ٕٛ)

؛ بنياميف ٓٙٔقاسيـ، المقدسي، أحسف الت؛ ٔٙاالصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، سكر منيع محصف عظيـ البناء بالحجارة. 
 .ٔٗبدر الديف الغزم، المطالع البدرية،  ؛ٕ٘ٚالتطيمى، رحمة بنياميف، 

 . ٕٙٔ( تاريخ االنطاكي، ٖٛ)
: إحدل قكاعد الشاـ، كبمدانيا الضخاـ، تخترقيا األنيار، كتحّفيا البساتيف كاألشجار. ابف بطكطة، رحمة ابف طرابمس(ٗٛ)

 .ٕ٘ٙ/ٔبطكطة، 
 .٘ٗٗ/ٔٔصمة تاريخ الطبرم،  ابف سعد القرطبي،( ٘ٛ)
 .ٗٗٙ/ٕ( جبمة: مدينة صغيرة في بالد الشاـ بالقرب مف بانياس. االدريسي، نزىة المشتاؽ، ٙٛ)
حصف برزكيو: قرب السكاحؿ الشامية عمى سف جبؿ شاىؽ، يضرب بيا المثؿ في جميع بالد األفرنج بالحصانة.  (ٚٛ)

 .ٖٖٛ/ٔ، معجـ البمداف، ياقكت الحمكم
حصف حصيف مف أعماؿ سكاحؿ بحر الشاـ ،مف أعماؿ حمص لكنو ليس بمشرؼ عمى البحر كىي قمعة  ( صييكف:ٛٛ)

 .ٖٙٗ/ٖالبمداف، معجـ ياقكت الحمكم، حصينة مكينة في طرؼ جبؿ. 
 .ٕٙٔاالنطاكي، تاريخ االنطاكي،  (ٜٛ)
 .ٕٙ-ٔٙتاريخ متى الُرىاكم، ( ٜٓ)
 .ٜٖٙ/ٚ؛ ابف االثير، الكامؿ في التاريخ، ٕٚتاريخ دمشؽ،  ؛ ابف القالنسي،ٕٕ/ٚابف مسككيو، تجارب االمـ، ( ٜٔ)
 .ٕٖٓ/ٗ( تاريخ ابف خمدكف، ٕٜ)
 .ٙ٘٘-٘٘٘الدكلة البيزنطية، ( ٖٜ)
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 .ٗٔ٘( العريني، الدكلة البيزنطية، ٜٗ)
 .ٕٙ( بينز، االمبراطكرية البيزنطية، ٜ٘)

 قائمة المصادر والمراجع
 اوال: المصادر

ـ(.ٕٖٕٔىػ /ٖٓٙبي الكـر الشيباني الجزرم )ت ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أ 
 ـ(.ٜٜٚٔالكامؿ في التاريخ، تحقيؽ، عمر عبد السالـ تدمرم، )بيركت، دار الكتاب العربي، -

 ـ(.ٗٙٔٔىػ/ٓٙ٘اإلدريسي، محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس )ت 
 ىػ(.ٜٓٗٔنزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، )بيركت، عالـ الكتاب،  -

 ـ(٘ٙٓٔق/ٛ٘ٗنطاكي، ابف سعيد )ت األ 
تاريخ األنطاکي المعركؼ بصمة تاريخ أكتيخاء، تحقيؽ، عمر عبد السالـ تدمرم )طرابمس، لبناف، جركس برس،  -

 ـ(.ٜٜٓٔ
 ـ(.ٜٗٓٔىػ/ٚٛٗالبكرم، أبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد )ت 

 ىػ(.ٖٓٗٔت، عالـ الكتب، )بيرك  ٖمعجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع، ط -
ـ(.ٜٙٗٔىػ/ٗٚٛابف تغرم بردم، يكسؼ بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي )ت 

 المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي، تحقيؽ، محمد أميف ) مصر، الييئة العامة لمكتاب، د.ت(.
ـ(.ٕٓٓٔق /ٜٚ٘ابف الجكزم، جماؿ الديف ابك فرج عبد الرحمف )ت 

 ق(.ٖٛ٘ٔممكؾ كاألمـ، )بيركت، دار صادر،المنتظـ في تاريخ ال -
 ـ(.ٜٗٗٔىػ /ٜٓٓالِحميرل، أبك عبد اهلل محمد بف عبد المنعـ )ت 

 ـ(.ٜٓٛٔ)بيركت، مؤسسة ناصر لمثقافة، دار السراج،  ٕالركض المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ، إحساف عباس، ط
 ـ(.ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙابف خمكاف، أبك العباس أحمد بف محمد بف إبراىيـ )ت 

 كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ، إحساف عباس)بيركت، دار صادر، د. ت(. 
 ـ(. ٖٖٜىػ/ٕٖٔابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف )ت 

الذىبي، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ـ(.ٜٚٛٔجميرة المغة، تحقيؽ، رمزم منير بعمبكي،) بيركت، دار العمـ لممالييف 
 ـ(. ٖٚٗٔىػ/ٛٗٚبف َقاْيماز)ت 

 ـ(.ٖٕٓٓتاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، تحقيؽ، الدكتكر بشار عّكاد معركؼ، )دار الغرب اإلسالمي،   -
)بيركت، دار الكتاب العربي، ٕتاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، تحقيؽ، عمر عبد السالـ التدمرم، ط  -

 ـ(.ٖٜٜٔ
 ـ(.ٕٙٓٓدار الحديث،سير أعالـ النبالء، )القاىرة، 

 ـ(.ٕٚٙٔىػ/ ٙٙٙالرازم، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر )ت 
 ـ(.ٜٜٜٔ)بيركت، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية،  ٘مختار الصحاح، تحقيؽ، يكسؼ الشيخ محمد، ط -

 ـ(.ٜٔٗىػ/ٖٖٓالسيرافي، أبك زيد حسف بف يزيد )ت بعد 
 ـ(.ٜٜٜٔمع الثقافي، رحمة السيرافي، )أبك ظبي، المج
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 ـ(.ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚابف شاكر الكتبي،محمد بف شاكر بف أحمد بف عبد الرحمف )ت 
ابف الصباغ المالكي ، محمد بف أحمد ـ(.ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔفكات الكفيات، تحقيؽ، إحساف عباس، )بيركت، دار صادر،

 ـ(.ٖٜٓٔىػ/ٕٖٔٔبف سالـ )ت 
العظاـ كمكة كالحـر ككالتيا الفخاـ، تحقيؽ، عبد الممؾ بف عبد اهلل بف تحصيؿ المراـ في أخبار البيت الحراـ كالمشاعر 

 ـ(. ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالصفدم، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ )ت ـ(.ٕٗٓٓدىيش، )مكة المكرمة، مكتبة األسدم، 
، نكت اليمياف في نكت العمياف، عمؽ عميو ككضع حكاشيو، مصطفى عبد القادر عطا، )بيركت، دار الكتب العممية

 ـ(. ٕٚٓٓ
 ـ(.ٙٗ٘ٔىػ/ ٖٜ٘ابف طكلكف، شمس الديف محمد بف عمي )ت 

 ـ(.ٜٜٛٔإنباء األمراء بأنباء الكزراء، تحقيؽ، ميّنا حمد الميّنا، )بيركت، دار البشائر االسالمية، 
 ـ(.ٕٙٛٔىػ /٘ٛٙابف العبرم، غريغكريكس بف تكما الممطي )ت 

 ـ(.ٕٜٜٔ)بيركت، دار الشرؽ،ٖيسكعي، طتاريخ مختصر الدكؿ، تحقيؽ، أنطكف صالحاني ال
 ـ(.ٕٔٙٔىػ/ٓٙٙابف العديـ، عمر بف أحمد أبي جرادة العقيمي )ت 

 ـ(.ٜٜٙٔزبدة الحمب في تاريخ حمب، كضع حكاشيو، خميؿ المنصكر، )بيركت، دار الكتب العممية،  
 ـ(.ٜٜٓىػ/ٖٓٛالعزيزم، الحسف بف أحمد الميمبي )ت 

 عمؽ عميو ككضع حكاشيو، تيسير خمؼ )د. مؾ، د.ت(.المسالؾ كالممالؾ، جمعو ك  -
 ـ(.٘ٚٔٔىػ/ٔٚ٘ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل )ت 

 ـ(.ٜٜ٘ٔتاريخ دمشؽ، تحقيؽ، عمرك بف غرامة العمركم )دار الفكر،  -
 ـ(.ٕٛٗٔىػ/ٕٖٛابف عمي الفاسي، محمد بف أحمد بف عمي )ت 

 ـ(.ٕٓٓٓاـ، )دار الكتب العممية، شفاء الغراـ بأخبار البمد الحر   -
 ـ(.ٛٚٙٔىػ/ٜٛٓٔابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف أحمد بف محمد )ت 

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، تحقيؽ، محمكد األرناؤكط، خرج أحاديثو، عبد القادر األرناؤكط، )بيركت، دار ابف   -
 ـ(.ٜٙٛٔكثير، 
 ـ(. ٖٖٔٔىػ/ٕٖٚأبك الفداء، عماد الديف إسماعيؿ )ت 

 المختصر في أخبار البشر، )الحسينية المصرية، د.ت(.  -
 ـ(.ٜٜٚق/ٜٖٙالقرطبي، عريب بف سعد، صمة تاريخ الطبرم)ت 

 ق(.ٖٚٛٔ)بيركت، دار التراث، ٕصمة تاريخ الطبرم، ط -
 ـ(.ٖٕٛٔىػ/ٕٛٙالقزكيني، زكريا بف محمد بف محمكد )ت 

 د. ت(. آثار البالد كأخبار العباد، )بيركت، دار صادر، -
.متى الُرىاكم 

تاريخ متى الُرىاكم، ترجمة كتحقيؽ، د. محمكد محمد الركيضي ك عبد الرحيـ مصطفى، )اربد، مؤسسة حمادة  -
 ـ(.ٕٔٔٓلمدراسات الجامعية، 
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 ـ(ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗمسككيو، أبك عمي أحمد بف محمد بف يعقكب )ت 
 ـ(.ٕٓٓٓطيراف، سركش، )  ٕتجارب األمـ كتعاقب اليمـ، تحقيؽ، أبك القاسـ إمامي، ط -

 ـ(.ٖٜٗمكسيس خكريناتسي )ت 
تاريخ االرمف مف البداية حتى القرف الخامس الميالدم، ترجمة، نزار خميمي، )دمشؽ، اشبيمية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،  -

 ـ(.ٜٜٜٔ
ـ(.ٕٚٔٔىػ/ٕٔ٘، محمد بف عبد الممؾ بف إبراىيـ بف أحمد)ت المقدسي 

 ـ(.ٜٛ٘ٔألبرت يكسؼ كنعاف، )بيركت، المطبعة الكاثكليكية،  تكممة تاريخ الطبرم، تحقيؽ، -
 ـ(.ٜ٘ٗىػ/ٖٖٗاليمداني، ابف الحائؾ، أبك محمد الحسف )ت 

 ـ(.ٗٛٛٔصفة جزيرة العرب، ) ليدف، بريؿ ،   -
 ـ(.ٛٗٗٔىػ/ٕ٘ٛابف الكردم، سراج الديف أبك حفص عمر بف المظفر )ت 

 ـ(.ٕٛٓٓمحمكد زناتي، )القاىرة، مكتبة الثقافة اإلسالمية، خريدة العجائب كفريدة الغرائب، تحقيؽ، أنكر  -
 ـ(.ٕٕٛٔىػ/ٕٙٙياقكت الحمكم، شياب الديف أبك عبد اهلل الركمي )ت 

 ـ(.ٜٜ٘ٔ)بيركت، دار صادر،  ٕمعجـ البمداف، ط -
 ـ(.ٜٗٔٔق /ٗٗ٘اليحصبي، أبك الفضؿ عياض بف مكسى )ت 

 يقة كدار التراث، د. ت(.مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، )المكتبة العت -
 ـ(ٜٗٓىػ/ٕٜٕاليعقكبي، أحمد بف إسحاؽ بف كىب بف كاضح )ت بعد 

 ىػ(.ٕٕٗٔالبمداف، )بيركت، دار الكتب العممية،   -
 المراجعثانيا: 
.استارجياف  

 (.ٜٔ٘ٔتاريخ األمة األرمنية، )المكصؿ، دار االتحاد الجديدة، ،  -
.بينز، نكرماف 

 ـ(.ٜٓ٘ٔترجمة، د. حسيف مؤنس ك محمكد يكسؼ، ) القاىرة، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،  األمبراطكرية البيزنطية، -
 .تكفيؽ، عمر كامؿ 

)دار  ٕـ، طٜٙٚ-ٜٜٙمقدمات العدكاف الصميبي عمى الشرؽ العربي اإلمبراطكر يكحنا تزيمكس كسياسة الشرقية  -
 ـ(.ٜٛٙٔالمعارؼ، 
.الجنزكرم، عمية عبد السميع 

 ـ(.ٕٔٓٓالصميبية )الييئة المصرية العامة لمكتاب،  إمارة الرىا -
 .َرنسيماف، ستيفف 

 ـ(.ٜٚٙٔ)بيركت، دارالثقافة،  ٔتاريخ الحركب الصميبية، ترجمة، السيد الباز العريني، ج  -
 ـ(.ٜٜٚٔ)القاىرة، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  ٕالحضارة البيزنطية، ترجمة، عبد العزيز تكفيؽ، ط -

 ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس.الزركمي 
 ـ(.ٕٕٓٓ)دار العمـ لممالييف،  ٘ٔاألعالـ، ط -
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 الحياة السياسية في إرمينية فى القرنيف الرابع ك الخامس اليجرييف، رسالة ماجستير  ،العامرم، إحساف مايح عبيس
 ـ.ٕٗٔٓغير منشكرة، جامعة بغداد، كمية األداب، 

 از.العريني، السيد الب 
 ـ )بيركت، دار النيضة العربية، د. ت(. ٔٛٓٔ-ٖٕٖالدكلة البيزنطية  -

.عطية، حسيف محمد 
 ـ(.ٜٜٛٔق، )دار المعرفة الجامعية، ٙٙٙ-ٚٙ٘ـ/ٕٛٙٔ-ٔٚٔٔإمارة أنطاكية الصميبية كالمسممكف  -

 .كمكد شينية، جاف 
 ـ(.ٕٛٓٓتاريخ بيزنطية، ترجمة، د. جكرج زيناتي، )ليبيا، دار الكتاب،  -

.ابف محمد الغازم، عبداهلل الحنفي 
إفادة األناـ بذ كر أخبار بمد اهلل الحراـ، تحقيؽ، عبدالممؾ بف عبداهلل بف دىيش، ) مكة المكرمة، مكتبة األسدم،  -

 ـ(.ٕٗٓٓ
 
 

 


