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   The Zangid Atabegs fought with the governments of the Levant, both 

Crusaders and Muslims, during their whole reign which is why the 

military force was a significant part of their rule. The origin of the 

Zangid dynasty was the court of the Seljuks. Before the Zangids, the 

Seljuks were present in the Levant. Therefore, the army of Zangid 

Atabegs has similarities with the Seljuk army. However, the Zangid 

dynasty made some changes in the old Seljuk army based on the 

geographical conditions of the Levant and the island, other forces 

present in the region, and encounters with enemies like the Byzantines 

and the Crusaders. This paper seeks to explain how the Zangid Atabegs' 

army looked like, and the changes it went through until the year 569 

A.H. The findings of this research show that the Zangid Atabegs held 

the majority of Seljuk military positions, but the main difference was 

their military forces. The Turkomans formed the core force of the army, 

and Turkish slaves, Bedouin Arabs, Kurdish warriors, Ahdath and 

Khorasani infantry completed them. The army's financial resources 

came from Iqta', cash, and booty. As the crusaders became the main 

enemy of the Zangid Atabegs, there were changes in both the warfare 

and the forces they used, mainly to repel the attacks of heavy-armed 

crusaders. 
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 وپاه اجابکاو ليگی و جعىالت جاقیؽی آو 

  *الفههؿی هعمؿی
  ایكاو، جهكاو، بیى المللی اهل بیث ، ؾايٍگاههغالقات اوالهی ، ؾايٍکؿهجاقیػ اوالم ، گكوهاوحاؾیاق الف

 چکیذه  واژگان کلیذی

 ،یاتابکان سنگ

 ،انیسلجوق

 ،تزکمانان

 ،انیبیصل

 شام

قو يیكوی يؾاهی ¬های ٌام افن ال ِلیبی و هىلماو شًگیؿيؿ ال ایى¬اجابکاو ليگی ؾق جمام ظکىهث ؼىؾ با ظکىهث    
ليگیاو ؾقباق ولصىلیاو بىؾ. پیً ال آيها يیم والشمه ؾق ٌام بؽً ههمی ال ظکىهث آيها بىؾ. ؼاوحگاه هإوىاو ولىله 

ظال، ليگیاو بك اوان ٌكایغی  هایی ؾاقؾ. باایى¬قو وپاه اجابکاو ليگی، با وپاه ولصىلیاو ٌباهث¬ظضىق ؾاٌحًؿ الایى
یاو، جغییكاجی  یبچىو شغكافیای ٌام و شمیكه، يیكوهای هىشىؾ ؾق هًغمه و هىاشهه با ؾٌمًاو هحفاوت هايًؿ بیمايه و ِل

ؾق وپاه ولصىلی ایصاؾ کكؾيؿ. ایى هماله به ؾيبال پاوػ به ایى وىال اوث که وپاه اجابکاو ليگی چگىيه بىؾ و چه جعىالجی 
های پژوهً، اجابکاو ليگی اغلب هًاِب يؾاهی ولصىلیاو قا ؾق هكاجب وپاهی  ه.ق گفقايؿ؟ بك اوان یافحه569قا جا وال 

ؾاؾيؿ و ایى يیكوی  فاوت اِلی ؾق يیكوهای يؾاهی آيها بىؾ. جكکماياو يیكوی اِلی وپاه قا جٍکیل هیؼىؾ قا ؾاٌحًؿF اها ج
ٌؿ. هًابـ هالی ¬يؾام اظؿاخ و ؼكاوايی جکمیل هی اِلی به وویله بكؾگاو جكک، افكاب بؿوی، شًگصىیاو کكؾ، پیاؾه

ٌؿو، ِلیبیاو به ؾٌمى اِلی اجابکاو ليگی، هن  با جبؿیلِىقت الغاؿ، پىل يمؿ و وهن ال غًائن بىؾ.  جأهیى وپاه غالبًا به
وشىؾ آهؿ که فمؿجًا بكای ؾفـ يیكوهای وًگیى اولعه ¬ها جغییكاجی به ؾق ابماق شًگ و هن ؾق يیكوهای هىقؾاوحفاؾه آو

 ِلیبی بىؾ.

 718/47/1041 افتیدر خیتار

 716/45/1041 زشیپذ خیتار

 مقاله علمی پژوهشی

 

 همؿهه
م. به ؾوث فماؾالؿیى ليگی ؾق ظلب، وكلهیى ٌام جعث جىلظ 5527ه.ق./525ليگی ؾق وال پیً ال جأویه ولىله اجابکاو 

وكفث يیكوی يؾاهی افكاب  جكکماو پیً ال فحىظات ولصىلیاو، ؼىؾ قا به ٌاهات قوايیؿه و بهD هحصًؿهEولصىلیاو بىؾ. يیكوهای 
(. ؾولحهای فكب ٌام يیم فىقًا جكکماياو قا ؾق وپاه 5/272: 5996فؿین،و ابى 2/232جا:  بىؾيؿ )همكیمی، بیبؿوی قا همهىق ؼىؾ کكؾه

(. با جىلظ کاهل ولصىلیاو بك ٌام ؾق 5/292: 5996فؿین، )ابى ;ؼىؾ واقؾ کكؾيؿ و ایى اهك لوال هلک فكب قا ٌاهات جىكیـ کكؾ
ثF و هكچًؿ ٌكایظ شغكافیایی و واالقی ولصىلیاو لكاقگكفم. ایى هًغمه هىحمیمًا لیك يفىـ يؾاهی و ؾیىاو5289ه.ق./485وال 

جكی ؾق وپاه ولصىلیاو ٌام يىبث به ولصىلیاو بمقگ ؾاٌحه باًٌؿ،  کكؾ که افكاب شایگاه ههن ی فكب، ایصاب هیشمقیث فمؿه
ایى هًغمه  >های هحقؿؾ ظکام ولصىلی ؾق ٌام هإذكجكیى يیكوی ٌام، يؾاهیاو ولصىلی یقًی جكکماياو و غالهاو جكک بىؾيؿ. ؾقگیكی

م.، 5296ه.ق. /489ها کكؾ و با وقوؾ يیكوهای ِلیبی ؾق وال  گكی ظکىهثی يؾاهیی ولغه افكاب ظمؿايی فكِهقا بیً ال ؾوقه
های جاقیؽی بؿویاو فكب ؾق بكابك يؾاهیاو ِلیبی يیكوهای ياکاقآهؿی بىؾيؿ.  يیكوهای يؾاهی اهمیث بیٍحكی یافحًؿ. بك اوان ؾاؾه

                                                           
 (C/>:ACجا:فؿین، بی)ابى  فیکىو ـله هىببًا لموال هله القكب ;
 (.<C= :A=-C=;ق.ک: )هعمؿی لًاجغىحايی، >
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های  ظال آيکه پیكولی =کًؿ. ؼىبی جأییؿ هی ی ِلیبیاو ایى يکحه قا بهوویله ٌکىث لبایل غكب به های هحقؿؾ جاقیؽی ال گماقي
: 5996فؿین،اوث )ابىؾاؾهی يیكوهای جكک قغوویله بمقگ هىلماياو بك ِلیبیاو پیً ال جأویه ولىله اجابکاو ليگی، هٍؽًّا به

اجابکاو ليگی،  يیكوی غالب هىلماياو ٌام، جكکاو و جكکماياو بىؾيؿ. قو، پیً ال جأویه ظکىهث اجابکاو ليگی، (. الایى5/392
ی وپاه ولصىلیاو ؾق ٌام قو وپاه اجابکاو ليگی اؾاهه (F الایى49جا:ائحالفی ال يیكوهای جكک ؾق هًغمه ٌام و شمیكه بىؾ )باقکك،بی

های هعلی ؾق  های ؼىؾ قا ِكف ايمكاْ ؾولث جاليظال، اولیى اهیك شًگصىی ليگی، فماؾالؿیى، بیٍحك  ٌؿ. باایىهعىىب هی
ی گىحكؾه با ِلیبیاو ی ظکىهث ؼىؾ به همابله( و جمكیبًا ال يیمه227-223: 5395ٌام کكؾ )ؼاکكيؿ و هعمؿی لًاجغىحايی،

بحىايؿ چًؿ  ی فماؾالؿیى با هىلماياو هماو واؼحاق يؾاهی ولصىلی به هیماو کافی هفیؿ بىؾ که اهیك ليگیپكؾاؼث. ؾق هىاشهه
فكهایی فكليؿاو او یقًی  ها هحعؿ کًؿ. اها ال لهاو ظکن ؾولث هعلی قا هًمكْ کكؾه و شمیكه و ٌمال ٌام قا په ال هؿت

وشىؾ قو، جغییكاجی ؾق وپاه ليگیاو به قفحًؿ. الایىالؿیى غالی و يىقالؿیى هعمىؾ، ؾٌمى اِلی ليگیاو ِلیبیاو به ٌماق هی ویف
ی يؾاهی های ِلیبی، آفحی ههن بكای يیكوهای هىلماياو بىؾ. به همیى وبب هحًاوب با ٌیىهی ٌىالیهگیى اولعهيؾام وً آهؿ. وىاقه

ی جىِیفی وشىؾ آهؿ. ایى پژوهً ؾق گام يؽىث به ؾيبال اقائههای ِلیبی جغییكاجی ؾق جىلیعات و يیكوهای يؾاهی ليگیاو به ٌىالیه
ها اوث و ؾق گام بقؿ به ؾيبال بكقوی جعىالت وپاه ليگیاو ال لهاو جأویه ایى ولىله جا  ال واؼحاق يؾاهی ليگیاو و جىلیعات آو

اوث ال هیاو هكگ يىقالؿیى هعمىؾ ليگی اوث. يؾك به هىئله ایى پژوهً، قویکكؾ ایى هماله جىِیفی بىؾه و يىیىًؿه کىٌیؿه
های  ه ليگیاو اقائه ؾهؿ. بایؿ بیاو ؾاٌث که گماقي( هىشىؾ، جىِیفی ال وپاHistorical Trace) <ها و قؾهای جاقیؽی گماقي

جىاو قؾهای وبب اهمیث يیكوی يؾاهی ؾق ایى بكهه ال جاقیػ ٌام، هیايؿ. اها بهشمئیات وپاه اجابکاو ليگی پكؾاؼحه جاقیؽی، کمحك به
های غیك لهايمًؿ وشىؾ ؾاٌحه  ماقيهای جاقیؽی یافث. البحه بایؿ هؿيؾك ؾاٌث که بكؼی ال ایى قؾها، ؾق گ هحقؿؾی ؾق ؼالل گماقي

اوث جا لهاو کمی ایى قؾها قا اوحؽكاز کًؿ جا بحىايؿ جعىالت وپاه ليگیاو قا گك بك اوان لكائى و لهاو کیفی جالي کكؾه و پژوهً
  Dیػ ظلبلبؿه العلب هى جاقD  ،Eبغیه الغلب فی جاقیػ ظلبEهای هعلی هايًؿ  ههمحكیى هًابـ ایى پژوهً جاقیػ ?بكقوی يمایؿ.

لهايی  ؾهًؿ. هن ی هىئله ایى پژوهً ؾق اؼحیاق پژوهٍگك لكاق هیهىحًؿ که يکات هحقؿؾی قا ؾق لهیًهD لاليىیجاقیػ ؾهٍك ابىEو 
کًؿ.  های جاقیؽی ایى هًابـ قا بیٍحك هی بكقوی و غیك فاهؿايه قوایث کكؾو قویؿاؾها، اهکاو اعمیًاو به ؾاؾه ایى هًابـ با قویؿاؾ هىقؾ

هفكز الکكوب في أؼباق بًي أیىب Eو D الحاقیػ الباهك فی الؿوله االجابکیه بالمىِلEای هايًؿ  های جاقیػ ولىله ال آو کحاب  په
الکاهل فی Eاعالفات هًعّك به فكؾی قا ؾق اؼحیاق لكاقؾاؾه که جىاقیػ فمىهی هايًؿ D )جاقیػ ایىبیاو جكشمه پكویم اجابکی(

هایی هايًؿ  ها هىحًؿ. همچًیى ؾق کحاب های آو ی ؾاؾهکًًؿه ، جکمیلDالىلىک لمقكفه الؿول الملىکE وD الًصىم الماهكهD ،Eالحاقیػ
Eالکىاکب الؿقیه فی ویكه الًىقیه Dاوث که ؾق وایك ، هغالبی ؾق هىقؾ وپاه اجابکاو ليگی اقائه ٌؿهٌؿه که به وحایً ليگیاو پكؾاؼحه

گاهی ال آيها وشىؾ يؿاقؾ. الآيصای جىاو  های ِلیبی ؾق ایكاو ابقاؾ گىحكؾه و فمك لیاؾی يؿاقؾ، يمی که پژوهً ؾقباقه شًگ یهًابـ آ
های هىشىؾ ؾق ایى  قو بیٍحك پژوهً جىلـ ؾاٌث که ؾق هىضىؿ شمئی وپاه اجابکاو ليگی هماله یا اذكی به لباو فاقوی یافث. الایى

( 2222جا( و فىْ )(، فحاض فاٌىق )بی5994ِلیبی هايًؿ ٌباقو )های  ايؿ. يىیىًؿگاو هٍهىق شًگباقه به لباو فكبی و ايگلیىی
( هىائلی 2257( و فیىاوه )2222ايؿ. کاقهای هىحملی چىو  هعمىؾ اظمؿ) کكؾه های ؼىؾ به هىائل يؾاهی اٌاقه ضمى پژوهً

                                                           
 (.=@=/;: @CC;فؿین،ق.ک: )ابى =
 لكاق ؾاؾه ٌؿه اوث.D قوي ًٌاوی جاقیؽیEجىوظ اظمؿ پاکحچی ؾق کحاب  Traceهقاؾل D قؾEواژه  <
 (39-36: 5395بكای اعالؿ بیٍحك ال جفاوت قؾ جاقیؽی با گماقي جاقیؽی ق.ک: )پاکحچی،  ?
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( ال 2225ی هؿیماو )الهايؿ. ؾق هیاو جعمیمات غكبی همهای ِلیبی قا بكقوی کكؾه های يؾاهی و هغكبیاو ؾق شًگ چىو جاکحیک
ای ؾاقؾF اها ایى يىیىًؿه يیم ؾغؿغه جاقیػ يؾاهی يؿاٌحه اوث.  های ٌایىحه شهث بكقوی الحّاؾ يؾاهی اعالفات ؾلیك و جعلیل

حیاق ( يیم ـیل بكقوی شایگاه يؾاهیاو بكؾه اعالفاجی ؾق هىقؾ بكؾگاو ؾق وپاه ليگیاو و اقجباط آو با ولصىلیاو قا ؾق اؼ5996ایالىو )
بكای پكؾاؼحى به هىضىؿ ایى پژوهً يىیىًؿه ابحؿا به هغالبی چىو هقكفی ولىله اجابکاو ليگی، اقجباط با ولصىلیاو،  گفاقؾ. هی

های جاقیؽی و جعىالت وپاه اجابکاو ليگی عكض پكؾالؾ جا لهیًهقويؿ به لؿقت قویؿو و جىوقه للمكو آيها ؾق شمیكه، ٌام و هّك هی
ٌىؾ. ؾق جكیى لىمث وپاه اجابکاو ليگی به وپاه ولصىلی بكقوی هیفًىاو ٌبیهيؾاهی ؾق وپاه اجابکاو ليگی بهگكؾؾ. وپه هكاجب 

فًىاو اوث جا هكاجب يؾاهی ال هكاجب کالو جا ؼكؾ به جكجیب جىضیط ؾاؾه ٌىؾ. ٌیىه پكؾاؼث هىحمكی وپاه بهایى لىمث وقی ٌؿه
اوث. ها اوث که يىیىًؿه په ال هكاجب به آو پكؾاؼحه او ليگی با ؼىاوحگاه ولصىلی آوظال جفاوت وپاه اجابکظؿ اٌحكاک و ؾق فیى 

ٌیىه پكؾاؼحی یکی ال هحغیكهای وپاه ليگیاو بىؾ که هحأذك ال ویژگی شغكافیایی ٌام بىؾ. هغلب بقؿ ٌماق وپاهیاو اوث که هىحمیمًا 
F و ؾق يهایث، به جكکیب يژاؾی يیكوهای يؾاهی وپاه اجابکاو ليگی به اوثال ٌكایظ ویاوی و شغكافیایی اجابکاو ليگی جأذیك پفیكفحه

 اوث.ٌؿهفًىاو اوحمكاق و جغییك جاقیؽی پكؾاؼحه

 گیكی اجابکاو ليگی  چگىيگی ٌکل

های شايٍیًی  ها ؾق ٌام جأویه ٌؿ. ایى آٌفحگی بیٍحك هعّىل قلابثای ال آٌىب ظکىهث اجابکاو ليگی په ال ولىله
م.( ظاکن هىِل ؾق 5294جا5287ه.ق./487جا479وًمك )(. اهكای ٌام، هايًؿ اجابک آق59و58: 5377صهىل،هلکٍاه بىؾ )ه
های عىاليی و لیاؾ با  (. شايٍیًاو جحً، ؾق قلابث5/56: 5383واِل،ٌؿت جًبیه ٌؿيؿ )ابى ؼىقؾه و به ٌکىث @ؾقگیكی با جحً

-وًمك، هقكوف به ليگی )ابیالؿوله آقجا ایًکه فماؾالؿیى بى لىین یکؿیگك و قویاقویی با ِلیبیاو قول به قول جضقیف ٌؿيؿ.

( که ال غالهاو جكک ولصىلی بىؾ، ؾق هىِل با ؾقیافث ومث اجابکی ال عكف ولغاو هعمىؾ ولصىلی 5/583: 5995ٌاهه،
كه قا جعث جابقیث ی ٌام و شمیم.( ظکىهحی جٍکیل ؾاؾ که په ال وه ؾهه جىايىث جماهی هًغمه5535جا5558ه.ق./525جا555)

م.( جىايىث هكلهای ؼىؾ قا ال لیبی جا 5574جا5547ه.ق./569جا545ؼىؾ ؾقآوقؾF و ؾق لهاو شايٍیى وی يىقالؿیى هعمىؾ ليگی)
 آياعىلی گىحكي ؾهؿ.

ی کكؾيؿF لیكا ال یک وى، ؼاؾهاو اهپكاعىق اجابکاو ليگی ؾق ظکىهث ؼىؾ به هیماو بىیاق لیاؾی ال الگىی ولصىلی جبقیث هی
ی ولصىلی بىؾ. ظحی همام ٌؿ، هماو فًاِك ؾوقه کاق گكفحهها به  ولصىلی بىؾيؿ و ال وىی ؾیگك، فًاِكی که ؾق ظکىهث آو

ٌؿ و همیى بافد  ؾاؾه هی های ؾقباقی ؾق ؾوقه ولصىلی بىؾ که ؾق اواؼك ؾوقه ولصىلی به فكهايؿهاو يؾاهیاجابکی یکی ال ومث
(F و بقؿ ال ایىبیاو 4/39جا:ِىقت الگىیی بكای ؾولث ایىبیاو هّك ؾقآیؿ )للمًٍؿی، بیی بهٌؿ ظکىهث ليگیاو با عكظی ولصىل

(. فماؾالؿیى Ayalon,1996:30و  36جا:F فباؾی، بی45و38: 2223ایى الگىی اؾاقی و يؾاهی به همالیک بكوؿ )هعىى ظىیى،
 Fیافث يؾاهی که جا لهاو ایىبیاو و بقؿ ال آو همالیک اؾاههليگی کىی بىؾ که يؾام ظکىهحی ولصىلی قا به ٌام و هّك ايحمال ؾاؾ

 (.5: 2224)اِفهايی،

ؾلیل (. يؾاهیاو به24:5385و کلىليك، 36جا:واالقی و يیكوی يؾاهی بىؾ )فباؾی، بیی ؾیىاوظکىهث ولصىلی هبحًی بك ؾو پایه

                                                           
 جحً بى آلپ اقوالو که جىوظ هلکٍاه به ظکىهث ؾهٍك هًّىب ٌؿ. 6
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واالقی قو، ایى يیكو اهمیث بیٍحكی يىبث به ؾیىاو ولغه و ظفؼ لؿقت ولصىلیاو بك وایك لٍكها اهمیث بیٍحكی ؾاٌحًؿF و الایى
واالقی قا ؾق ظفؼ اقجباط و کًحكل هًاعك ؾق اقجباط با هكکم ال (. هكچًؿ يبایؿ جىاو يیكوی ؾیىاو223: 5387پیؿا کكؾ )بىیل وؾیگكاو،

 یاؾ بكؾ.
ؿا جىوظ غالهاو يؾاهی جكک ظکىهث اجابکاو ليگی يیم اواوًا یک ظکىهث يؾاهی بىؾ. چكاکه ؾق اِل ایى ظکىهث ابح

( و همچًیى هٍكوفیث ایى ظکىهث بقؿ ال اجابکی ولصىلیاو، ال شهاؾ با ِلیبیاو بىؾF و 372:5385بىؾ )باوىقخ،ٌؿه بًا 
های هعلی هؿفی لؿقت ؾق  کكؾ. ال عكفی ؾیگك، همىایگی با ظکىهث ومایی پیؿا هیها اهمیث به قو، يیكوی يؾاهی بكای آو الایى

 کكؾ. ها ایصاب هی ىلی و فكاق يیم همىاقه ضكوقت جمىیث يیكوی يؾاهی قا بكای آوٌام، آياع
ها پكؾاؼث و  فماؾالؿیى ليگی جىشه لیاؾی به وپاه ؾاٌث و بكای يؾاقت بك اهىق وپاه و يؾن ؾاؾو به آو، به جىلیـ هًاِب و قجبه

الصیً ای ايصام ؾاؾ که ؾیىاوگىيه(. او ایى کاق قا به83جا:، بیاذیكالصیً قا جًؾین کكؾ )ابىبكای يؾن ؾاؾو به ظمىق لٍکكیاو، ؾیىاو
یافحه  الؿیى غالی به فلث ایًکه ؾق ؾقباق ولغاو ولصىلی جكبیث وی با ؾیىاو ولصىلیاو همایىه ٌؿ )هماو(. په ال وی پىكي ویف

ای ال آو بالی چىگاو بىؾF  ی والشمه بىؾ و يمىيههبىؾ هماو ویىحن اؾاقی قا اؾاهه ؾاؾ. جكبیث يؾاهی اجابکاو ليگی يیم بكگكفحه ال ٌیى
چًايکه فماؾالؿیى يیم به فلث ایًکه هؽؿوهً، ولغاو هعمىؾ ولصىلی به چىگاو فالله لیاؾی ؾاٌث ایى بالی قا آهىؼث 

اهك هىقؾ افحكاْ  ای که ایىگىيه( به568جا:اذیك،بیی آو هصبىق بىؾ )ابى ( و وپاه يىقالؿیى به جمكیى هكقوله286: 2227)ِالبی،
 (.29: 5975لاضی ٌهبه،فلمای ظلب والـ ٌؿ )ابى

 هكاجب يؾاهی ؾق وپاه اجابکاو ليگی
هكاجب وپاه ليگی يیم کمابیً هماو ولىله هكاجب وپاه ولصىلی بىؾF با ایى جفاوت که به فلث کىچک بىؾو وپاه ليگیاو ؾق 

 ب يؾاهی اجابکاو ليگی ال ایى لكاق بىؾ:همایىه با ولصىلیاو بكؼی ال ؾقشات ظفف ٌؿ. ههمحكیى هكاج
( و ظاشب بمقگحكیى هكجبه يؾاهی ؾق 3/978: 5374اهیك ظاشب: همام ظاشب ال عكیك غميىیاو به ولصىلیاو قویؿ )بیهمی،

ؾاؾ و به ایى جكجیب ِاظب اهك و يهی بىؾ کكؾ و به ولیك ايحمال هی فهؿ ولصىلی بىؾ وی ؾوحىقات قا ال ولغاو ؾقیافث هی
: 5385ٌؿ که لؿقت يؾاهیاو ؾق ظکىهث بیٍحك ٌىؾ و هًٍاء وىءاوحفاؾه گكؾؾ )کلىليك، (. ایى اهك بافد هی534:5356)بًؿاقی،

( فماؾالؿیى ليگی اهیك ظاشب قا بك ؾیىاو شیً گماقؾ و ال وؽایف او ایى بىؾ که به اهىق وكبالاو و اهكاء ؾق وه يىبث به 32و29
ؾیؿ و هًاِب قا ی يایب قویؿگی کًؿF و ال عكفی بایؿ ال وپاه واو هیوویله باق يیم به یک ِىقت ٌؽّی، با همكاهی ولغاو و

(. ال ؾیگك وؽایف وی قویؿگی به اؼحالفات اهكا ؾق اهىق الغاؿ و هايًؿ آو بىؾ 4/22جا:کكؾ )للمًٍؿی،بی هیاو افكاؾ جمىین هی
 (.2/277: 5458)همكیمی،

قو فماؾالؿیى ليگی، هًّب اهیك ظاشبی  ٌؿ و الایى ی ظکىهحی اجابکاو ليگی ٌمكؾه هیها اهیك ظاشب یکی ال بمقگحكیى همام
(. بؿیى جكجیب او ؾق جمام 35الؿیى یاغیىیايی ؾاؾF کىی که هىشب به لؿقت قویؿو فماؾالؿیى ٌؿه بىؾ )ابى اذیك،بیحا: قا به ِالض

های لیاؾی که با ِلیبیاو  ؾلیل ٌأو باال، لٍکك بمقگ و شًگؾوقاو ظکىهث فماؾالؿیى هًّب اهیكظاشبی قا ؾق اؼحیاق ؾاٌثF و به
 (.474: 5983کكؾه بىؾ، يىقالؿیى هعمىؾ يیم همام او قا بمقگ ؾاٌث و ؾق هماهً ابماء يمىؾ )ابى لاليىی،

ی ؿه(، فكهاي352:5378الملک،اوث )يؾاميیم آهؿهD وىباٌیEياهه با يام  وپهىاالق )اوفهىاالق(: ایى هًىب که ؾق ویاوث
اوث. وپهىاالق فكهايؿهی وپاه قا ؾق غیاب ظاشب بك فهؿه ٌؿه فكهايؿهاو یا فكهايؿه کل بىؾه که جماهی اهىق وپاه به وی هكبىط هی

اوثF اها ؾق ِىقت ظضىق ظاشب، ظلمه اجّالی هیاو فكهايؿهاو ؾیگك و ظاشب بىؾه ؾیؿهؾاٌحه و ال آو واو هی
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جىايىث هممهاو چًؿ وپهىاالق ؾق یک اوث، هیىاالق فكهايؿه لٍکك افماهی بىؾه(. الآيصاکه وپه234: 2227اوث)ِالبی،
(. ال ؾیگك وؽایف وپهىاالق يیابث ظکىهث و فكهايؿهی پاؾگاو ٌهكی 528و523: 5983لاليىی،باٌؿ )ابىظکىهث وشىؾ ؾاٌحه

جىاو به اهیك وپهىاالق  ىهث اجابکاو ليگی، هی(. ال شمله وپهىاالقاو ظک443بىؾ )هماو:فًىاو الغاؿ به وی واگفاق ٌؿهبىؾ که به
: 5997ایىبی )ابى اذیك، الؿیى ( و ِالض523(، اوؿالؿیى ٌیكکىه )هماو:528هصؿالؿیى ابىبکك يائب يىقالؿیى ؾق ظلب )هماو:

 ( اٌاقه کكؾ.5/224: 5383و ابى واِل، 253:5992القبكی،، ابى355:5996فؿین،، ابى9/344

-همؿم کىی بىؾ که فكهايؿهی گكوهی ال وپاه قا بكفهؿه ؾاٌث و بقضًا به فكهايؿهی للقه يیم گماقؾه هی همؿم: ؾق وپاه ولصىلی

(. همؿم ؾق وپاه ليگی یکی ال ؾقشات يؾاهی بىؾ که 235:2227گفحًؿ )ِالبی،ٌؿF که ؾق آو ظالث به وی ؾژؾاق يیم هی
 (.442:5983لاليىی،بماو بى هاهیى همؿم االکكاؾ )ابىفكهايؿهی گكوهی ؼاَ قا بكفهؿه ؾاٌثF هايًؿ اهیك هصاهؿالؿیى 

آوقی وپاه بىؾ ای ال ؾقشات يؾاهی اجابکاو ليگی بىؾ که ال شمله وؽایف آو ظکىهث بك ٌهك و شمـ قئیه: هكجبه
(و 322: 5983لاليىی،جىاو به قئیه ظلب )ابى( و باالجك ال ٌعًه لكاق ؾاٌث. ال شمله افكاؾ ؾق ایى همام هی235: 2227)ِالبی،

کكؾ. ؾق ؾوقاو يااهًی پیً ال ليگیاو ؾق ظلب، قئیه ٌهك فكهايؿهی يیكوهای يؾاهی قا بكفهؿه ( اٌاقه365قئیه ؾهٍك )هماو:
 (.568: 5422ٌىؾ )هعمؿی، ؾاٌثF اها با اوحمكاق ليگیاو ؾق ٌام اؼباق ال يمً قؤوای ٌهكها به هیماو لیاؾی کن هی

: 5988ؼلؿوو،ؾاق يؾن و اهمیث ٌهك و فكهايؿه يیكوی ـؼیكه ٌهك بىؾ )ابى و فهؿهٌعًه: ایى هًّب ؾق لهاو ولصىلیا
-(. ؾق ظکىهث اجابکاو ليگی اهمیث و شایگاه ایى همام بقؿ ال قئیه بىؾ که يیكوی يؾاهی ٌهك قا ؾق اؼحیاق ؾاٌث )ابى3/596

 (.254: 5983لاليىی،

کكؾ یا والض ولغاو قا ؾق  ٌؿ،ال لقاؾؼايه )ايباق اولعه( هعافؾث هی ؾاق: ِاظب ایى همام که اهیك والض يیم ياهیؿه هیوالض
( و والشمه يیم ال آغال 2/527: 5374کكؾ. ایى همام ال ؾوقه غميىی به ؾوقه ولصىلی ايحمال یافث )بیهمی، وفكها و هكاون ظمل هی

اوث. همام با هماو کاقکكؾ وشىؾ ؾاٌحه (F ؾق وپاه اجابکاو ليگی يیم ایى7: 5386، ظکىهث ؼىؾ ایى هًّب قا ؾاٌحًؿ )همؿايی
ؾاق يىقالؿیى به اواقت شىولیى ؾقآهؿ و وی ؾاؾ، والضم. ؾق يبكؾی که بیى يىقالؿیى و شىولیى قغ5552ه.ق./ 546چًايکه ؾق وال 

واقت ایى همام بلًؿ ؾاؾو ا( جا با يٍاو5383:5/68واِل،های يىقالؿیى قا بكای هىقىؾ بى للیچ اقوالو فكوحاؾ)ابىيیم والض و شاهه
 ها قا جعمیك کًؿ.  پایه ظکىهث ليگی، آو

ی للقه اعالق ٌىؾ، ال هًاِب ولصىلی بىؾ و به فكهايؿه ايؿ و ؾق فكبی ؾلؾاق يىٌحه هیؾژؾاق: که بقضًا وی قا ؾژباو يیم ياهیؿه
F و ؾق ظکىهث اجابکاو (5/286 : 5428ؾق ظلب وشىؾ ؾاٌث )عباغ، 426(. ایى هًّب ؾق وال 572:5382ٌؿ )ظىیًی، هی

( لیكا 2/87: 5459و ظلبی، 5/223: 5995ٌاهه،ليگی به فلث ٌكایظ شغكافیایی و وشىؾ لالؿ لیاؾ ؾاقای اهمیث بیٍحكی بىؾ )ابی
ها بكای شبكاو کمبىؾ  های آوها، جّكف هًاعك قاهبكؾی یکی ال اوحكاجژی فلث للث يیكوهای آوال لهاو ظضىق ِلیبیاو ؾق ٌام به

قو  ِلیبی بىؾ. با افمایً هعاِكه ٌهكها به ؾوث ِلیبیاو همام ؾلؾاق که ِاظب للقه ٌهك بىؾ اهمیث بیٍحكی یافث. الایى يیكوی
(. وشىؾ لالؿ و فكهايؿه آو )ؾلؾاق( ال شهحی اهًیث يیكوی 5/375: 5428اهیك ؾلؾاق، الغاؿ هؽّىَ به ؼىؾ قا ؾاٌث )عباغ،

، Aك، وابىحگی ٌهكهای کالو ٌام به قووحاهای اعكاف ؼىؾ هايًؿ وابىحگی ظلب به اذاقبکكؾF و ال وىی ؾیگ ايىايی قا جأهیى هی

                                                           
A  (5/529: 5382بىؾ.ق.ک.)ظمىی بغؿاؾی،آباؾی ؾق وه فكوًگی ظلب که به جىلیؿ غالت هٍهىق 
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کكؾF جا ؾق ظیى ظمالت هکكق ِلیبیاو بكای کٍحاق و غاقت لموم وشىؾ لالفی هىحعکن ؾق کًاق ایى ايباقهای غله قا ایصاب هی
 mohamadi andو  5/399: 5996یكه يمایًؿ.)ابى فؿین،بحىايًؿ يؽىث ال يیكوی ايىايی ؼىؾ ؾفاؿ کًًؿ و وپه هًابـ غفایی قا ـؼ

khakrand,2020:16) 

 ٌیىه پكؾاؼث هىحمكی وپاه 
( و 534:5378الملک،ظمىق يمؿی )يؾام -2الغاؿF  -5ٌؿ:  هىاشب وپاه ؾق ؾوقه ولصىلی فمىهًا به وه ٌکل پكؾاؼث هی

اهكا و وكبالاو ذابث لٍکك بىؾ و وهن ال غًاین يىیب وكبالاو (. الغاؿ و ظمىق بكای 557: 5983لاليىی،وهن ال غًاین )ابى -3
وبب هًؾن که بهٌؿ. الغاؿ بكای فكهايؿهاو وپاه بىؾ. الآيصا ٌؿF و ؾق ِىقت اهکاو هیاو وكبالاو ذابث يیم جمىین هیهمؾوق هی

الملک ال قون ٌؿ، ؼىاشه يؾامِىقت هًؾن هیىك يمیيبىؾو گكؾآوقی هالیات ؾقآهؿ ذابث هٍؽُ يبىؾ و پكؾاؼث هىاشب يیم به
(F و ؾق ؾوقه هلکٍاه جقؿاؾ 67: 5356بكؾ )بًؿاقی،ؾاؾو والیات به ِىقت الغاؿ بكای پكؾاؼث هىاشب وپاه و آباؾايی هًاعك بهكه

. لىمحی (535:5364ٌؿ)قاويؿی، اوث، ؾق ؾفاجك ؾیىايی ذبث هیيؾام ـکك ٌؿه هماق وىاقه 42ها  ها که جقؿاؾ آو وپاهیاو و الغاؿ آو
فًىاو ظمىق پكؾاؼث ٌکل آـوله و ؾق لهاو ِلط بهها به ال ظمىق يیم ؾق لالب بهكهای شًىی بىؾ که ؾق لهاو لٍکكکٍی

ها هىحمیمًا به  ٌؿه و غالهاو ؼاِه بىؾ جا وابىحگی آو (. ظمىق ذابث يیم بكای غالهاو ؼكیؿاقی225:5387ٌؿ)بىیل و ؾیگكاو، هی
 (.534: 5378الملک،ولغاو باٌؿ )يؾام

ی پكؾاؼث ظمىق وپاهیاو اجابکاو ليگی جاظؿ لیاؾی ٌبیه يؾام پكؾاؼث ظمىق ولصىلیاو بىؾF و اواوًا ظکىهث اجابکاو يعىه
(. وپاهیاو ليگی يیم به وه ٌکل 5/582: 5995ٌاهه،ليگی ؾق اذك واگفاقی الغاؿ هىِل به فماؾالؿیى ليگی ٌکل گكفحه بىؾ )ابی

 کكؾيؿ: هىاشب ؼىؾ قا ؾقیافث هی
 Fالغاؿ که بكای فكهايؿهاو ایالت بىؾ جا فالوه بك جأهیى هىاشب وپاه ال وكلهیى جعث الغاؿ ؼىؾ، ؾق بكابك ِلیبیاو يیم ؾفاؿ کًًؿ

(. يؾام الغاؿ بیٍحكیى اوحفاؾه قا ؾق ظکىهث 547: 5983الؿیى بىؾ )ابى لاليىی،هايًؿ الغاؿ ظكاو که هحقلك به اهیك وپهىاالق لیى
هن ؾق ؾوقاو يااهًی لغـ ٌؿه بىؾF و بًابكایى،  ليگی ؾاٌث. لیكا اوان ؾقآهؿ ٌام ؼظ جصاقی ٌكق به غكب بىؾ که آواجابکاو 

ی ٌام جىاو الحّاؾی لیاؾی يؿاٌث که بحىاو ال عكیك هالیات هًؾن ظمىق جماهی وپاه قا پكؾاؼث کكؾ. جًها ؾق اواؼك هًغمه
که های لٍکكکٍی فكاهن آهؿ. ظحی هًگاهیًبـ هالی کافی بكای جاهیى همیًهظکىهث يىقالؿیى هعمىؾ بىؾ که با فحط هّك ه

لؾه بىؾ که هیچ یک ال اهكای اعكاف ظاضك به جّكف آو يبىؾيؿ  فماؾالؿیى بك ظلب هىلظ ٌؿ، ظلب ٌهكی لعغی
ظال اهًیث ليگیاو  ایىهای الغاؿ قا ؾق ٌام و شمیكه وؼین کكؾه بىؾ. با (. غاقات ِلیبیاو وضقیث وكلهیى557: 2256)ًٌمیغی،

ای که وابىحه به الغاؿ بىؾ هٍکلی اواوی ؾاٌث که ؾق ؾوقه ایىبیاو يیم بافد جغییكاجی ؾق کٍاوقلی ٌام ٌؿ. لیكا يیكوی يؾاهی
گىيه يیمی ال وال وپاه گٍث و ایىهًؿ بىؾ ؾق لهاو بكؾاٌث هعّىل به هعل الغاؿ ؼىؾ بالهی اؾاهه یافثF وپاهی که ال الغاؿ بهكه

 (.Heidemann,2001:208ؾق اؼحیاق يبىؾ )
(. ایى بؽً ال وپاه به فلث اٌحغال 83جا:اذیك،بیپكؾاؼث ظمىق ذابث که جًها بكای غالهاو ؾقباق و وپاه ذابث پایحؽث بىؾ )ابى 

پاه ایى بىؾ که ظال هٍکل اِلی ایى بؽً ال و جكیى لىمث وپاه يىبث به ؾاقيؿگاو الغاؿ و لبایل بؿوی بىؾيؿ. باایىؾائن هغمئى
الؿوله شهث (F ظحی بكؼی ال ظکام ٌام هايًؿ لىینHeidemann,2001:204های ٌام غالبًا يمؿیًگی کافی يؿاٌحًؿ ) ظکىهث

( جا بحىايًؿ ال عكیك 5/326: 5996فؿین،و ابى 5/52: 5383افمایً جصاقت بكای ایصاؾ اهًیث ؾق ٌام الؿام کكؾيؿ )ابى واِل،
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های  همیًه (F اها ایى هالیاتHeidemann,2001:211آوقيؿ )ؾوثؿ جصاقی )هکىن( يمؿیًگی اللم قا بههالیات بك هىیكهای بلً
قو، ظکام ليگی بكای شلب جصاق و فلما هالیات هکىن  بكؾ. الایى ؾاؾ و ؾق بلًؿ هؿت قويك جصاقت قا ال بیى هیجصاقت قا افمایً هی
 (.5/458: 5996فؿین،قا ظفف کكؾيؿ )ابى

اوث کكؾهىاشب ذابث ؾق لهاو ِلط و شًگ يیم هحفاوت بىؾه و بىحه به هیماو وؽحی شًگ همؿاق ظمىق يیم جغییك هیپكؾاؼث ه
بكؾيؿF و پیاؾه  (. يیكوی همؾوق که فمىهًا هحٍکل ال جكکماياو و افكاب بؿوی بىؾ ال غًاین بهكه هی229و5/225: 5383واِل،)ابى

ٌؿيؿ ولی فمىهًا ؾاقای  هًؿ هی ٌؿ، ؾق ِىقت فحط و لیاؾی غًیمث،کمی ال غًاین بهكه ل هیيؾام يیم که فمىهًا ال هكؾم ٌهكها جٍکی
کكؾ،  ها جضمیى هی که وپاه فكب وابىحه به وىؾی بىؾ که قئیه لبیله یا فكهايؿه بكای آو (. الآيصا66: 5993ظمىق يبىؾيؿ )ليکی،

(. اجابکاو ليگی، بیٍحك بك وپاه جكکماو و غالهاو اجکا ؾاٌحًؿ Heidemann,2001:204ها يیم جابقی ال شكیاو غًیمث بىؾ ) وفاؾاقی آو
های پیٍیى قا  قو اجابکاو ليگی يىالُ يؾاهی ؾولث کكؾيؿ. الایى و ؾق هىالقی چىو لٍکكکٍی به هّك ال يیكوهای بؿوی اوحفاؾه هی

 ؾق هىقؾ ؼیايث بؿویاو يؿاٌث.

 ٌماق وپاهیاو ؾق لٍکك اجابکاو 
باٌؿ. ایى بؽً ال  کًًؿه اهؿاف اِلی و اؾبیات پژوهً ٌما هی ٌىؾ چكا که هقكفی ب هماله ؾق يؾك گكفحه هیهمؿهه به فًىاو لل

ٌىؾ و وپه  ٌىؾ، ابحؿا با یک جىضیط کىجاه ال اؾبیات پژوهٍی هىضىؿ هماله آغال هی هماله که بالفاِله بقؿ ال چکیؿه يىٌحه هی
ٌىؾ. هكوق اؾبیات  ای ال هىضىؿ هماله بیاو هی ٌىؾ و وپه پیٍیًه هی وىال اِلی پژوهً و فلث ايحؽاب ایى هىضىؿ هغكض

پژوهٍی به ایى هقًی اوث که لبل ال ٌما چه جقؿاؾ هغالقه هكجبظ با هىضىؿ ٌما ايصام گكفحه اوث و ؼأل هىشىؾ ؾق ایى لهیًه 
وىال ؼىؾ بیاوقیؿ و ایًکه با پاوػ ٌىؾ. بایىحی ؾق ایى بؽً ؾلیل قوًٌی بكای عكض  چیىث و ؾق يهایث فكضیه پژوهً هغكض هی

 ؼىاهیؿ به چه چیمی بكویؿ.  ؾاؾو به ایى وىال و یا ظل آو هٍکل هی
يؾام ؾاٌث، اوان وپاه بك ایًکه لؿقت بیٍحكی يىبث به پیاؾهيؾام بىؾF لیكا فالوه وپاه ولصىلی فمىهًا هحٍکل ال وىاقه

يؾام که ٌاهل ؾیلمیاو و هایی ال پیاؾه ( و شم لىمثF8:5386 همؿايی،5/295: 5374يؾام بىؾ )بیهمی، ولصىلی ال جكکماياو وىاقه
: F5382 لمویًی،32-24: 5386ؾاؾيؿ )همؿايی، جكیى لىمث قا جٍکیل هیيؾام بىؾ که لبؿه ؼكاوايیاو بىؾ، اکرك وپاه وىاقه

 (.535: 5364هماق يفك وىاقه جٍکیل ٌؿه بىؾ )قوايؿی، F)42 و هقكوف اوث وپاه هلکٍاه ال 4/2523
شم هکايهای  جك بىؾ و به فلث ٌكایظ شغكافیایی ٌام که به وپاه اجابکاو ليگی با ايؿکی جفاوت هماو وپاه واشمه ؾق ابقاؾ کىچک

جىايىث با  يؾام جًها يیكویی بىؾ که هی يؾام بیٍحكیى کاقایی قا ؾاٌثF همچًیى وىاقه هٍؽّی جماهًا ؾٌث و همىاق بىؾ، وىاقه
ها قا همؾوقاو و هغىفیى جٍکیل  يبكؾ کًؿ. جقؿاؾ وپاهیاو ليگی ؾائمًا ؾق يىواو بىؾF چكاکه فؿه لیاؾی ال آوهای ِلیبی  ٌىالیه

(. ضمى ایًکه، ؾاٌحى وپاه هًؾن ذابث همیًه لیاؾی ؾق بكؾاٌثF اها با وشىؾ  لبایل فكب، جكکمى و 66: 2226ؾاؾيؿ )ِالبی، هی
 .ٌؿکكؾ ضقف ياٌی ال کمی وپاه ؾائن شبكاو هی

يؾام ولصىلی که ال ؾیلمیاو و ؼكاوايیاو بىؾ هعكوم ها قا ال به ؼؿهث گكفحى پیاؾه هعؿوؾه شغكافیایی ظکىهث ليگیاو آو
ها به يیكوی کكؾ ٌمال هًغمه ؼىؾ ؾوحكوی ؾاٌحًؿ. اقلام وپاه ليگیاو چه ؾق ؾوقاو اولیه جٍکیل ظکىهث و چه ؾق  کكؾF اها آو هی

هیاو به ظلب ؾق وال هماق وىاق بىؾ. ؾق لهاو ظمله قو52اوز و چه ؾق لهاو جربیث آو یقًی لهاو يىقالؿیى هعمىؾ ؾق ظؿوؾ 
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( و ؾق 5/559: 5383واِل،ها فكوحاؾ )ابى هماقيفكی به شًگ فلیه آو های پًسم. فماؾالؿیى ؾه هماق وىاق ؾق ؾوحه5538ه.ق./532
م. ؾق ظمله ِلیبیاو به قها وپاه هىلماو بكای ؾفاؿ ال هًغمه بیى ؾوالؾه جا ویمؾه هماق شًگصى بىؾ 5547ه.ق./545وال

: 5997اذیك،قویؿ )ابىيؾام به هٍحاؾ هماق يفك هی (F و ؾق ظمله وىم اوؿالؿیى ٌیك کىه به هّك جقؿاؾ وىاقه2/222: 5992)ظمیؿه،
ايؿ وپاه ايؿ و بقضی ال هًابـ هحأؼك گفحهقغن جقؿاؾ لیاؾٌاو اٌاقه يکكؾهيؾام وی فلی (. البحه هًابـ ؾوث اول به جقؿاؾ وىاقه9/327

(. جقؿاؾ وپاه يىقالؿیى بیى ؾه 38: 2223قوؿ )هعمؿظىیى،يؾك هیجك به اوث که ؾقوثو پیاؾه بىؾه وی هحٍکل ال هفحاؾ هماق وىاق
هایی جعث فكهايؿهی هكؾايی ها وپاهیاو گاقؾ ٌؽّی و بمیه ٌاهل ؾوحه اوثF که ؾو هماق يفك ال آوجا پايمؾه هماق وىاق بكآوقؾ ٌؿه

ی ٌام يبىؾ بلکه يیمی ال  (. ایى وپاه جماهًا ال هًغمه532: 5375ٌؿ )ابكهاقؾهایك،هیها الغاؿ ؾاؾه  ای به آو بىؾيؿ که هالکیث هًغمه
الؿیى ایىبی قا به فکك  (F همیى اهك یکی ال فىاهلی ٌؿ که بقؿها ِالض572جا:ٌؿ )باقکك،بی آو ال هًغمه شمیكه و ؾیاق بکك جأهیى هی

 (.66: 5382)عمىي،بكؾاقی ال يیكوی يؾاهی آو ايؿاؼث جّكف ایى هًغمه و بهكه

 جكکیب يژاؾی يیكوهای يؾاهی وپاه اجابکاو ليگی
(. په ال 7-4: 5356ولصىلیاو جكکمايايی ال آویای هكکمی بىؾيؿ و ؾق فحىظات ؼىؾ هحکی بك يیكوی جكکماو بىؾيؿ )بًؿاقی،

ایى جكکماياو که لبایل ٌبايکاقه های گٍىؾه ٌؿ بكقوی ولصىلیاو اؾاهه ؾاٌث و غالب  وقوؾ والشمه وقوؾ جكکماياو يیم به وكلهیى
ای ؼىؾ هًٍاء  وبب ؼىی بؿوی و لبیله(F و به587: 5387بىؾيؿ، ؾق هكلهای لفمال آياعىلی و ٌام اوکاو یافحًؿ )بىیل و ؾیگكاو،

 (. بقؿ ال اوحمكاق ظکىهث، والشمه الؿام به ایصاؾ وپاه2/655: 5374ٌؿيؿ )بیهمی، ؾقؾوكهای لیاؾی بكای ظکىهث هكکمی هی
: 5378الملک،ؾائن کكؾيؿ جا ال اجکای ؼىؾ به لبایل جكکمى بکاهًؿ. اقجً شؿیؿ ولصىلیاو هحٍکل ال فًاِك هؽحلف بىؾ )يؾام

(F اها 538ٌؿ)هماو: ها، کكؾها و اقهًیاو هی ها هايًؿ ؾیلمیاو ؼكاوايیاو، فكب ( که ٌاهل يژاؾهای هؽحلف جعث ظاکمیث آو536
جؿقیس به هماهات باال ؾوث پیؿا کكؾيؿ. جٍکیل (. ایى غالهاو به539ٌؿ )هماو: ک جٍکیل هیی اِلی وپاه ال غالهاو جك هىحه

(. په ال 545:5389پىل،وویله ایى غالهاو بىؾ )لیى های هىحمل و يیمه هىحمل ؾق لهاو لوال ظکىهث ولصىلی بقضًا به ظکىهث
(. Ayalon,1996:327ٌؿيؿ ) و فمكات وپاه هعىىب هیهای ليگیاو، ایىبیاو و همالیک وحى ولصىلیاو، غالهاو جكک ؾق ولىله

 5356های ياهًؾن و پاقجیمايی ههاقجی جام ؾاٌحًؿ )بًؿاقی،يؾام جكکماو بىؾ که ؾق شًگ ی وپاه ولصىلی وىاقهظال يیكوی فمؿه باایى
 (.223: 5387و بىیل و ؾیگكاو، 8:

کكؾ. فماؾالؿیى ليگی ؾق هیاو غالهاو  الگىی ولصىلی جبقیث هیفًاِك وپاه اجابکاو ليگی با جىشه به ٌكایظ هکايی، کاهاًل ال 
(F به همیى وبب اِل 5/583: 5995ٌاهه،های ؾهٍك و ٌام با يٍاو ؾاؾو قٌاؾت به همام اجابکی هىِل قویؿ)ابیجكک ؾق شًگ

. اها ایًاو جماهی وپاه قا جٍکیل ها ليؿگی کكؾه بىؾ ( که ؾق هیاو آو83جا:اذیك،بیوپاه وی ال غالهاو جكک و ؼكاوايیايی بىؾ )ابى
فًىاو يیكوی فًىاو يیكوی ذابث و ال جكکماياو و افكاب بؿوی بهبك غالهاو جكک و ؼكاوايی، ال کكؾها بهؾاؾيؿF وپاه ليگی فالوه يمی

ها اوحفاؾه  وهایی بىؾيؿ که ؾق هىالـ اضغكاق ال آ(. هغىفه و اظؿاخ يیم ال گكوه525:5983لاليىی،ٌؿ )ابى همؾوق جٍکیل هی
ٌؿ. وپاه اجابکاو ليگی به ؾو ؾلیل يؾام يیم ال کٍاوقلاو هًغمه و بقضًا ال اقهًیاو جٍکیل هی(. پیاؾه225: 5993ٌؿ )ليکی، هی

-يؾاهاو لىی ؾیلن ؾوحكوی يؿاٌثF و ؾوم ایًکه پیاؾهکكؾ: يؽىث ایًکه والشمه به پیاؾه يؾام جأکیؿ هی بیٍحك ال ولصىلیاو بك وىاقه

های ٌکىث چًؿیى باقه فاعمیاو ؾق  (F و جصكبه72جا:الٍیمقی، بیيؾام ِلیبی یاقای هماوهث يؿاٌث )کلبی ؾق بكابك وىاقه يؾام
(. فًاِك وپاه ليگی با کمی جغییك ؾق ظکىهث ایىبیاو يیم 554و2/29: 5386بكابك ِلیبیاو ایى هغلب قا اذبات کكؾه بىؾ )قايىیماو،

ؾاق فكب، ٌمٍیك و گكلؾاق کكؾ و کمايؿاقاو جكک اوان وپاه ایىبی قا جٍکیل  يؾام يیمه که وه فًّك وىاقهاؾاهه پیؿا کكؾF بؿیى جكجیب 
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 (.5/85: 5987االِبهايی،ؾاؾ )کاجب هی
 فًاِك وپاه اجابکاو ليگی بؿیى لكاق بىؾ:

ٌام و آویای ِغیك آهؿه و جأذیك جكکماياو: جكکماياو په ال ههاشكت ال آویای هكکمی به ؼكاواو ، فكاق و شمیكه، به بالؾ  -5
-که ؽاهك ظاکماو هًغمه يیم ٌباهث لیاؾی به جكکماياو ؾاٌث )ابیشایی(F جا226و225: 5993فمیمی بك ٌام گفاٌحًؿ )ليکی،

لّؿ شهاؾ با ِلیبیاو یا ؾق شىحصىی هًافـ الحّاؾی  (. فًاِك غیك فكب لیاؾی به5/565: 5383واِل،F ابى5/233: 5995ٌاهه،
لوؾی به قکى اِلی  كق فكبی اوالهی و هؽّىًِا ٌام واقؾٌؿه بىؾيؿF ال شمله ایى فًاِك جكکها کكؾها و جكکماياو بىؾيؿ که بهبه هٍ

 (.526: 5994ؾق شهاؾ با ِلیبیاو جبؿیل ٌؿيؿ )ٌباقو،

ِلی بكای هباقله ها، جكکماياو فاهل ا م. و جّكف ٌام و شمیكه به ؾوث آو5596ه.ق./489های ِلیبی ؾق وال با ٌكوؿ شًگ 
ؼّىَ په ال يبكؾ هاللگكؾ بافد ٌؿه بىؾ که (. فحط ٌام و شمیكه به ؾوث والشمه و به5/59: 5995با ِلیبیاو بىؾيؿ )ـکاق،

جىاو به آل بىقی ؾق ؾهٍك، آل اقجك ؾق ظّى کیفا و ها هیچًؿیى ظکىهث جكک ؾق ایى هًغمه به وشىؾ آیؿ. ال شمله ایى ظکىهث
ه ؾق ویىان، والشمه ٌام و وپه اجابکاو ليگی ؾق ظلب اٌاقه کكؾ. اشحماؿ بیٍحك جكکماياو ؾق ٌهك ظلب بىؾF هاقؾیى، ؾايٍمًؿی

: 5996آوقی غًائن ظاِل ال غاقت بیمايه و اقهًىحاو يیم بىؾ )ابى فؿین، جك بىؾ و هکايی بكای شمـ چكاکه به آویای ِغیك يمؾیک
م هًگام جكن ال چیكگی ِلیبیاو ال فكليؿاو اقجك، ایلغالی و وکماو ؾق هاقؾیى و (. پیً ال جأویه ليگیاو ؾق ظلب هكؾم ٌا5/595

(. هًغمه جعث جىلظ اقجمیاو، هعل اشحماؿ جكکماياو بىؾ و جكکماياو ؾق هباقلات ؼىؾ با 585:5422گكفحًؿ )هعمؿی، آهؿ کمک هی
جىاو به يبكؾ واظة الؿم )ؾٌث به ِىقت ؼاَ هی ؼىبی ذابث کكؾه بىؾيؿ که لاؾق به چیكگی بك ِلیبیاو هىحًؿF که ِلیبیاو به

 (.Gibb,2011:160( به قهبكی ایلغالی اٌاقه کكؾ )Battle of Ager Sanguinisؼىو، 

بىؾيؿ، ؾق ٌهكها اوکاو ؾاٌحًؿ و وپاه ٌؿه  بكؾگاو جكکی که يمؿًا ؼكیؿاقی -5وپاه ٌام ؾق ایى ؾوقه به عىق کلی بك وه لىن بىؾ: 
 Fوپاه افكاب بؿوی که ال لبایل اعكاف جأهیى  -3ٌؿيؿ و  ِىقت همؾوق به ؼؿهث گكفحه هیکماياو فٍایكی که بهجك 2ؾائمی بىؾيؿ

های هًغمه گكفحه  فًىاو فًّك يؾاهی به ؼؿهث ظکىهث(. ال لهاو عغحگیى فماًل جكکماياو به358:5983لاليىی،ٌؿ )ابى هی
هايًؿ یاقولیه، ياوکیه و لكلى ؾق هًاعك هؽحلف ٌام همچىو ظلب و ِىق های هؽحلفی ال جكکماياو  (. فكله243و254ٌؿيؿ )هماو:

-شًگیؿيؿ )ابى های اوالهی هی فًىاو همؾوق بكای ظکىهثجٍکیل ٌؿ که ِكفًا به اهك شًگ و شهاؾ با ِلیبیاو هٍغىل بىؾيؿ و به

 (227: 5993و ليکی،5/532: 5987االِبهايی،F کاجب5/352: 5996فؿین،
ؾاؾ. فماؾالؿیى ليگی بكای هباقله با ِلیبیاو ؾق وهله اول ال جكکماياو  حكیى يیكوی اجابکاو ليگی قا جٍکیل هیيیكوی جكکماو ههم

: 5383کكؾ )ابى واِل، فًىاو هكکم ظکىهث ليگیاو اهکاو ؾوحكوی آواو به لبایل جكکماو قا فكاهن هیکكؾ و ظلب به اوحفاؾه هی
(. 525:5983لاليىی،ٌؿ )ابى ليگیاو يیكوی جكکماو ؾق ظصن باال به کاق گكفحه هی(. جمكیبًا ؾق جماهی يبكؾهای ظکىهث 5/568

ها جیك و کماو بىؾ که ؾق ظال جاؼث به  ها يیم بىؾF والض غالب آو ؼاعك يىؿ والض آوبك همایای یاؾٌؿه بهاهمیث جكکماياو فالوه
-بىؾ )ابى –لًغاقیات  -ی ِلیبی يؾام وًگیى اولعه اقهکكؾيؿ و ایى هإذكجكیى والض بكای قویاقویی با وى ومث ؾٌمى پكجاب هی

وبب ؼىی بؿوی قو ؾق فحط هّك و ظفؼ آو بكای اجابکاو ليگی يمً ههمی ایفا کكؾيؿ. جكکماياو به ( و الایى5/234: 5383واِل، 
-کكؾيؿ )ابى قا وكکىب هیها قو اجابکاو ليگی گاهی آو کكؾيؿF و الایىگكؾی بقضًا ٌهكهای اوالهی قا يیم غاقت هی و بیاباو

هًمف اوث )ابىقوایاجی ليؿه ال بكجكی جىلیعاجی جكکماياو بك افكاب آهؿه االفحباق(. ؾق کحاب 44: 5983لاليىی،
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های لیاؾی ٌؿيؿF و با وشىؾ جالي بىیاق، (. ایى جكکماياو ال ابحؿای وقوؾٌاو به ٌام هىشب کٍحاقها و غاقت89:5394ٌیمقی،
های ٌام به آيها ی لكو پًصن ؾق هغیـ کكؾو آيها ياکام بىؾيؿ. ال وىی ؾیگك، جىاو يؾاهی آيها وبب جمایل ظکىهثاهكای ٌام ال ابحؿا

 ٌاو بىؾ.بكای همابله با ؾٌمًاو
های آغالیى ظکىهث ايؿالی و جعمل ٌكایظ وؽث ال هماو والوبب ههاقت ؾق يیمهکكؾها: وكبالگیكی ال هیاو کكؾها به

: 5984بكؾيؿ )ظلی، هیهای ؼىؾ بهكه(. ظکام شمیكه هقمىاًل ال ایى يیكوی يؾاهی ؾق شًگ256: 5993يکی،والشمه آغال ٌؿ )ل
(. 532:5375ؼىقؾ )ابكهاقؾهایك، (. ؾق ایى ؾوقه يفىـ لابل جىشه وكبالاو کكؾ ؾق گكوه افىكاو و يؾاهیاو فاؾی به چٍن هی5/52

-5/398: 5385ای،)ٌبايکاقه -م.5535جا5559ه.ق. /529جا552-باوی کكؾها بقؿ ال ٌکىث فماؾالؿیى ال ؼلیفه المىحكٌؿ ف
ها و لیك ولغه  پیمايی با آو (. فماؾالؿیى با شفب کكؾها و هن5/82: 5383واِل،عىق آٌکاق واقؾ وپاه ليگیاو ٌؿيؿ )ابى( به399

يؿاو ایىبی و ٌاؾی ههمحكیى گكوه (. ؼا68: 5995پىل،ؾقآوقؾو ٌهكهای اٌب و ٌهكلوق يیكوی يؾاهی ؼىؾ قا جمىیث کكؾ )لیى
(F و جىايىحًؿ بقؿ ال هكگ يىقالؿیى هعمىؾ ليگی هیكاخ 5/549: 5458ها ؾق ظکىهث ليگیاو بىؾيؿ )همكیمی، کكؾ و بايفىـجكیى آو

و ؾق های ٌمالی شمیكه و ٌام هعل ليؿگی کكؾها بىؾ  (. وكلهیى72:5994ٌؿاؾ،آوقيؿ)ابىؾوثاجابکاو ليگی قا ؾق ٌام و هّك به
(. په 5/583: 5383واِل،يٍیى ِلیبی قها بىؾيؿ )ابىی اول ظکىهث ليگیاو کكؾها فًّك ههمی ؾق يبكؾ با کًثؾوقه بیىث واله

م. با شمقی ال کكؾها بكای شًگ با ظاکن ايغاکیه و یاقی يىقالؿیى به 5552ه.ق./544ال فحط قها، اهیك هصاهؿالؿیى ايك ؾق وال 
 (.482و472: 5983ی،لاليىظلب لٍکكکٍیؿ )ابى

يؾام  ٌؿ و وىاقه يؾام فكب بیٍحك ال هًاعك ٌهكی جٍکیل هیٌؿF پیاؾههای وىاقه و پیاؾه اوحفاؾه هیافكاب: وپاه فكب ؾق ؾوحه
-کكؾ )ابى ٌؿ و بیٍحك ؾق يىاظی شًىبی ٌام يبكؾ هی فًىاو همؾوق به ؼؿهث گكفحه هیيؾام فكب به ال افكاب بؿوی. وىاقه

کكؾ.  ( و ایى اهك وپاه ليگیاو قا کاقآهؿجك هی55:5987(. افكاب ؾق اوحفاؾه ال يیمه ههاقجی جام ؾاٌحًؿ )هعفىػ،278:5983لاليىی،
ها اوحفاؾه کكؾيؿ. ال  الؿیى ایىبی ؾق جٍکیل وپاه به افكاب افحماؾ کكؾيؿ و ؾق يبكؾ با ِلیبیاو ؾق شیمه ال آو اوؿالؿیى ٌیكکىه و ِالض

جىاو به االٌكاف الصقفكیىو، علعیىو، المكٌیىو، عی، وًبه، ظًیفه و  ؿهث ليگیاو ؾقآهؿيؿ هیشمله عىایف فكب که به ؼ
ٌؿ و وؽیفه ؼؿهث يؾام فكب ال کٍاوقلاو ٌهكها جٍکیل هی(. پیاؾه2/356جا:F همكیمی،بی56: 5847هؽموم اٌاقه کكؾ )همكیمی،

کكؾ و شم همؿاقی ال  يؾام په ال شًگ وپاه قا جكک هی(. پیاؾه8/3852جا،فؿین،بیبه وپاه و هعاِكه لالؿ قا بكفهؿه ؾاٌث )ابى
ی يؾاهی افكاب کاهً یافث ولی  ٌؿ. اگكچه با وقوؾ جكکاو به وكلهیى ٌام ولغه ها پكؾاؼث يمی غًائن و اقلاق چیمی به آو

 کكؾيؿ. فًىاو همؾوق و هغىفیى ؾق وپاه ؼؿهث هیهمچًاو به
ی جكک، فكب و کكؾ، ٌهكی ٌام يیم ؾاقای يیكوهایی يؾاهی و ٌبهه يؾاهی بىؾيؿ که هغىفیى و اظؿاخ: غیك ال يیكوی يؾاه

ها قا ال ظمایث فلما ؾیًی و يیكوی  ی ؾائمی اجابکاو ليگی با ِلیبیاو و بیمايه آوها هغىفیى و اظؿاخ بىؾيؿ. هباقله ههمحكیى آو
ها جکیه کًؿ  جىايىث ؾق ظفؼ ٌهكها بك يیكوی آوؾاٌث و هیی ؼىبی  کكؾ. يىقالؿیى هعمىؾ با هحّىفه قابغه هغىفیى بكؼىقؾاق هی

ویژه اظؿاخ ظلب و ؾهٍك يمً ههمی ؾق هىائل يؾاهی ایى ٌهكها  (. پیً ال ليگیاو اظؿاخ ٌام به57:5975لاضی ٌهبه،)ابى
لـ هماو اهل فحىت ؾق هقًی شىاو هٍحك ٌؿه و ؾق وابهD َظَؿخE(. اظؿاخ ال هاؾه 339و  357، 267: 5983لاليىی، ؾاٌحًؿ )ابى

ویک(. شمقیث اظؿاخ جٍکلی هكؾهی و بكای ؾفاؿ ال هًافـ :وی5352وبمواقی،ٌؿيؿ )کاٌفی گىيه ياهیؿه هیٌام بىؾيؿ که ایى
ؼٍاب ؾق کكؾيؿ. يمىيه باقل آو ؾق يبكؾ لاضی ابىها فلیه ِلیبیاو شًگ هی ی فلما و فكاؼىاو یا جأییؿ آوهكؾم ٌام بىؾ که ؾق وایه

ها همكاه با فمیه هالکی یىوف فًؿالوی ؾق هعاِكه ؾهٍك ؾق  علبايه آو م. با ِلیبیاو و يیم الؿاهات ٌهاؾت5525ه.ق./558 وال
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گكی اظؿاخ ؾق هىائل يؾاهی جا ظؿ (. با جىلظ ليگیاو بك ظلب، ال ک464ًًو  335: 5985لاليىی،شًگ ؾوم ِلیبی اوث )ابى
ها جأهیى  ای آو ٌؿ، با اوحمكاق ليگیاو جىوظ وپاه ظكفهی هكؾم ٌهك جأهیى هیوویله پیٍحك بهلیاؾی کاوحه ٌؿF لیكا اهًیث ٌهكها که 

يؾام ٌهكی فقالیث ؾاٌحًؿ، يمً ههمی ؾق ظفاؽث ال فًىاو يیكوی پیاؾهظال، اظؿاخ که به(. باایى567: 5422ٌؿ )هعمؿی،
الؿیى هعمىؾ جالي لیاؾی کكؾ جا اظؿاخ ؾهٍك قا به وىی ؼىؾ قو بىؾ که يىق ٌهكها ؾق هىالـ هعاِكه و ٌهكبًؿاو ؾاٌحًؿ. الایى

( ؾق هعاِكه ظلب ؾق وال 5/579: 5383واِل،ٌىؾ )ابىشلب کًؿF و با اوحفاؾه ال کمک اظؿاخ ؾهٍك جىايىث بك ایى ٌهك چیكه
ظال  (. باایى5/554ویؿ )هماو:ها همابله کكؾيؿ جا يیكوی فماؾالؿیى ال شمیكه ق م. به ؾوث قوهیاو فحیاو ظلب با آو5539ه.ق./533

 يؾام بىؾ کاقایی ايؿکی ؾاٌث. های بیكوو ال ٌهكها که غلبه با وىاقه يؾام ٌهكی ؾق شًگفًىاو پیاؾهيیكوی اظؿاخ به
وبب هىلقیث ی ٌمال ؼلیس اوکًؿقوو و شًىب ٌكق آياعىلی هعل ليؿگی اقهًیاو بىؾ. ایى هًغمه بهاقهًیاو: هًغمه

الووو ظاکن اقهًی هًغمه بك ایى بى ؾاؾو هلیط ه.ق. جىايىث با پًاه568، هىقؾ يؾك يىقالؿیى بىؾF و ؾق وال اوحكاجژیک ظىان ؼىؾ
م. بك ایى هًغمه جىلظ 5585ه.ق./576الؿیى ؾق وال  (. بقؿ ال هكگ يىقالؿیى، ِالض5/327: 5995ٌاهه،وكلهیى هىلظ ٌىؾ )ابی

(، اظحمال ایًکه يىقالؿیى هعمىؾ يیم ال 5/47: 5987ی ؾق وپاه ؼىؾ )کاجب االِبهايی، یافث و با جىشه به اوحفاؾۀ او ال يیكوی اقهً
جغكی بكؾيؿ )ابىهی اقهًیاو ؾق وپاه اوحفاؾه کكؾه باٌؿ يیم لیاؾ اوث. هضاف بك ایًکه والشمه يیم ال يیكوی اقهًی ؾق وپاه ؼىؾ بهكه

کكؾيؿ. لبل ال يىقالؿیى يیم فماؾالؿیى ال عكیك  هیبله با ِلیبیاو اوحفاؾهها ؾق هصىم به آياعىلی و هما (F و ال آو5/93جا:بكؾی،بی
 (.68:5995پىل،پیماو کكؾ )لیىالؾواز، اقهًیاو قا با ؼىؾ هن

 يحایس
که ایى يؾن ی يؾام ولصىلی به ایى هًاعك بىؾF ؾقظالیؾهًؿه ظکىهث اجابکاو ليگی ؾق شمیكه، ٌام و هّك اؾاهه ؾاٌث و ايحمال

های هعؿوؾ به هًابـ هالی و ايىايی بكای ظکىهث جكک ٌام همؿوق ال ٌكایظ ویاوی و شغكافیایی ٌام بىؾ. با وشىؾ ؾوحكویهحأذك 
ها و يیالهای ؼىؾ جغییكاجی ؾق آو يبىؾ که هماو وپاه ولصىلی قا ؾق ٌام بالجىلیؿ کًؿ و ال آو بهكه ببكؾF بًابكایى، هحًاوب با ؽكفیث

جكجیب اهیك ظاشب، وپهىاالق، همؿم، قئیه، جب يؾاهی وپاه ولصىلی وبب ٌؿ جا هكاجب وپاه ليگی که بهایصاؾ کكؾ. کاقآهؿی هكا
ؾاق و ؾژؾاق بىؾ همگی اهاؼىـ ال هكاجب وپاه ولصىلی باًٌؿ. شغكافیای هعؿوؾ و کمبىؾ يمؿیًگی وبب ٌؿ جا هىاشب ٌعًه، والض

هًؿی ال غًائن بكای  ؿ باٌؿF هكچًؿ که هىاشب يمؿی و شًىی و بهكهی اِلی وپاه بیٍحك هحکی به الغاوپاه ليگیاو ؾق بؿيه
های الحّاؾی پیً ال ليگیاو و کمبىؾ يمؿیًگی اجابکاو ٌام  قجبه، غالهاو ؼاِه و بؿویاو يیم وشىؾ ؾاٌث. بعكاوفكهايؿهاو فالی

ی پكؾاؼحی غالب به وپاه اؾاهه ؾاؾيؿ. ایى ىاو ٌیىهفًوبب ٌؿ جا يحىايًؿ به وپاهی هحٍکل ال بكؾگاو هحکی باًٌؿ و اشباقًا الغاؿ قا به
های شغكافیایی جقؿاؾ وپاه  اهك وبب ٌؿ جا وپاه ليگی ؾق هًگام بكؾاٌث هعّىل ؾق اؼحیاق ليگیاو يباٌؿ. با جىشه به هعؿوؾیث

مال ٌام و شمیكه جمىیث های ؼاَ با يیكوی اظؿاخ، بؿویاو و جكکماياو ٌ هماق وىاق بىؾ که ؾق لهاو55جا  52اجابکاو ليگی بیى 
يؾام ِلیبی لؿقت قویاقویی يؿاٌث  يؾام ؾق همابل وىاقهؾاؾيؿF لیكا پیاؾه يؾام جكکماو جٍکیل هی ٌؿ. هىحه هكکمی وپاه قا وىاقههی

ی ًؿهؾه يؾام وًگیى اولعه ِلیبی بىیاق کاقآهؿ بىؾ. فًاِك جٍکیل فًىاو والض جؽّّی جكکماياو ؾق بكابك وىاقهو جیك و کماو به
ها اضافه ٌؿيؿ.  ی اول هحٍکل ال غالهاو جكک و لبایل جكکماو بىؾF و وپه يیكوهای کكؾ ٌمال ٌام و شمیكه به آووپاه ليگی ؾق وهله

افكاب فمؿجًا يیكوی کمکی بىؾيؿ. يیكوی اظؿاخ ٌهكها يیكوی ههمی بكای اجابکاو ليگی ؾق ؾفاؿ ال ٌهكها ؾق همابل ِلیبیاو به 
 جٍکیل ظکىهث ایىبیاو ؾق هّك واهاو يؾاهی ولصىلی که به ليگیاو قویؿه بىؾ به هّك يیم قاه یافث. قفث. با ٌماق هی
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 هًابـ 

 ، جكشمه فبؿالعىیى ٌاهکاق، ٌیكال: ؾايٍگاه ٌیكال.های ِلیبی شًگ(. ;A=;ابكهاقؾ هایك، هابم ) –
، جعمیك فبؿالماؾق اظمؿ علیمات، االجابکیه بالمىِلالحاقیػ الباهك فی الؿوله جا(. هعمؿ )بیهعمؿ بىبىاذیك شكلی، فلیابى –

 لاهكه: ؾاقالکحب العؿیرة.
 ، جعمیك فمك فبؿ الىالم جؿهكي، بیكوت: ؾاق الکحاب القكبي.الکاهل في الحاقیػ(. CCA;هعمؿ )بىاذیك، فلیابى –
ؾاق D ، جعمیك أيغىو ِالعايي الیىىفي، بیكوتجاقیػ هؽحّك الؿول(. >CC;القبكي، غكیغىقیىن ابىالفكز ابى أهكوو )ابى –

 الٍكق. 
 شا: ؾاق الفکك.جاقیػ ظلب، جعمیك وهیل لکاق، بیجا(. بغیة الغلب فياظمؿ القمیلي )بیالقؿین، فمك بىابى –
 لمیة.جاقیػ ظلب، جعمیك ؼلیل المًّىق، بیكوت: ؾاق الکحب الق(. لبؿة العلب في@CC;أظمؿ القمیلي )القؿین، فمك بىابى –
جا(. الًصىم الماهكة في هلىن هّك و الماهكة، لاهكه: ولاقة الرمافة واإلقٌاؾ المىهي، ؾاق جغكي بكؾي، ابىالمعاوى یىوف )بیابى –

 الکحب.
ؾیىاو المبحؿأ و الؽبك في جاقیػ القكب و البكبك و هى فاِكهن هى ـوي (. CBB;بى هعمؿ بى هعمؿ )ؼلؿوو، فبؿالكظمىابى –

 جعمیك ؼلیل ٌعاؾة، بیكوت: ؾاق الفکك. ،الٍأو األکبك
، الؿیى األیىبي(الًىاؾق الىلغايیة و المعاوى الیىوفیة )ویكة ِالض(. <CC;قافـ ) بىٌؿاؾ، ابىالمعاوى بهاءالؿیى یىوفابى –

 الؿیى الٍیال، لاهكه: هکحبة الؽايصي.هعمك شمال
جعمیك هعمىؾ الًىقیه الكیػ الىلغاو يىقالؿیى هعمىؾ ليکی،  الکىاکب الؿقیه فی الىیكه(. ;CA;لاضی ٌهبه، بؿقالؿیى )ابى –

 لایؿ، بیكوت: ؾاقالکحب الصؿیؿ.
 ، جعمیك وهیل لکاق، ؾهٍك: ؾاق ظىاو للغبافة و الًٍك.الماليىيجاقیػ ؾهٍك البى(. =CB;أوؿ )لاليىي، ظممةبىابى –
(، به کىًٌ >;های ِلیبی)هحىو اوالهی شلؿ  ، ال هصمىفه جاقیػ شاهـ شًگاالفحباق(. <C=;هًمف ٌیمقی، اواهه )ابى –

 فبؿالله ياِكی عاهكی، هحكشن بهاؾق لین، لن: ظىله و ؾايٍگاه.
 ، جكشمه پكویم اجابکی، جهكاو: فلمی و فكهًگی.جاقیػ ایىبیاو(. =B=;بى والن)الؿیىواِل، شمالابى –
،  جّعیط ابكاهین المیبك، ولحیى الًىقیه و الّالظیهفیىو الكوضحیى فی اؼباق الؿ(. ;CC;الؿیى فبؿالكظمى )ٌاهه، ٌهابابی –

 بیكوت: هإوىة الكوالة.
، لاهكه: فیى للؿقاوات و البعىخ االيىايیه و العكوب الّلیبیه القاللات بیى الٍكق و الغكب(. :::>اظمؿ فىْ، هعىى ) –

 االشحمافیه.
 ، جّعیط یعیی هكاؾ، بیكوت: ؾاقالقلمیه.صىقجاقیػ ؾوله آل ول(. <::>ظاهؿ ) ، فماؾالؿیى هعمؿبى هعمؿ بى اِفهايی –
 ، جكشمه ویؿ البال القكیًی، بیكوت: ؾاقالًهضه القكبیه.العكوب الّلیبیهجا(. باقکك، اقيىث )بی –
ای، ، جكشمه فكیؿوو بؿقههای اوالهی شؿیؿ قاهًمای گاهٍماقی و جباقًٌاوی ولىله(. ;B=;باوىقخ، اؾهىيؿ کلیفىقؾ ) –

 . ًٌاوی اوالم و ایكاوجهكاو: هكکم باوحاو
 ، جهكاو: بًیاؾ فكهًگ ایكاو. جكشمه هعمؿ ظىیى شلیلی  ،جاقیػ ولىله ولصىلی(. @=?>فلی )بى، فحط بًؿاقی اِفهايی –
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، جكشمه ظىى ايىٌه، جاقیػ ایكاو کمبكیس ال آهؿو ولصىلیاو جا فكوپاٌی ؾولث ایلؽايیاو(. BA=;بىیل، شی.آ و ؾیگكاو ) –
 جهكاو: اهیكکبیك.

 ، جّعیط ؼلیل ؼغیب قهبك، جهكاو: ههحاب.جاقیػ بیهمی(. <A=;ظىیى )، ابىالفضل هعمؿبى همیبی –
و   ، جكشمه و جّعیط قهضاو فلی قوض الهیلبؿة الحىاقیػ، اؼباق االهكاء و الملىن الىلصىلیه(. :B=;ياِك )بىظىیًی، فلی –

 .، جهكاو: ایل ٌاهىىو بغؿاؾی هعمؿ يىقالؿیى
 ، ظلب: ؾاق الملنيهك الفهب في جاقیػ ظلب(. C;<;البالي ) ظىیىبىظلبي، کاهل –
، جعمیك هعمؿ فبؿالماؾق ؼكیىات و المًالب الممیؿیة في أؼباق الملىن األوؿیة(. <CB;يما )ظلي، أبىالبماء هبة الله هعمؿبى –

 األقؾو: هکحبة الكوالة العؿیرة. -ِالط هىوی ؾقاؾکة، فماو
 ، جهكاو: هیكاخ فكهًگی. يمی هًموی، جكشمه فلیالبلؿاو هقصن(. :B=;ظمىی بغؿاؾی، یالىت ) –
 ، بغؿاؾ: ؾاقالٍىوو الرمافه القاهه.العكوب الّلیبی فهؿ الصهاؾ المبکك(. :CC;ظمیؿه، والن هعمؿ ) –
هصكی  C@?جا  ;>?های اجابکاو ليگی ال وال  جبییى آهاقی شًگ(. C?E=;ؼاکكيؿ، ٌکكالله و لًاجغىحايی، ههؿی هعمؿی ) –

 .<(، ٌماقه B@)هىلىل  A;، پژهٍی جاقیػ اوالم -فّلًاهه فلمی، Dلمكی
 ، ؾهٍك: ؾاق الفکك.هؿؼل ئلی الحاقیػ العكوب الّلیبیه(. ?CC;ـکاق، وهیل ) –
 ، جكشمه هًىچهك کاٌف، جهكاو: فلمی فكهًگی.های ِلیبی جاقیػ شًگ(. @B=;) قايیىماو، اوحیىو –
، جعمیك و جّعیط هعمؿ البال و الىكوق ؾق جاقیػ آل ولصىقالّؿوق و آیةقاظة(. <@=;ولیماو )فلی بىقاويؿی، هعمؿبى –

 هصحبی هیًىی، جهكاو: اهیك کبیك.
 يا..، کىیث: بیهBB- ?>C<جالمكظله المبکكه للعكوب الّلیبیهاهاقه ؾهٍك فی (. =CC;هعمؿ ظىى ) ليکی، شمال –
 ، بیكوت: ؾاق الًهضه القكبیه.الىالعیى فی المٍكق القكبی هقالن ؾوقهن الىیاوی و العضاقی(. <CC;ٌباقو، فّام هعمؿ ) –
 ك.، جهكاو: اهیكکبی ، جكشمه هیكهاٌن هعؿخهصمـ االيىاب(. ;B=;) بى هعمؿ ای، هعمؿبى فلیٌبايکاقه –
 ، بیكوت: ٌبکه القكبیه لالبعاخ و الًٍك.العكوب الّلیبیة فلی القاللات الىًیة الٍیقیة(. @;:>هؽحاق )ًٌمیغي، هعمؿبى –
، ِیؿا: هکحبه الؿوله الىالشمه و بكول هٍكوؿ اوالهی لمماوهه الحغلغل الباعًی و الغمو الّلیبی(. A::>ِالبی، فلی هعمؿ ) –

 القّكیه.
الؿوله الميکیه و يصاض المٍكوؿ االوالهی بمیاؾه يىقالؿیى هعمىؾ ٌهیؿ فی هماوهه جغلغل (. @::>ِالبی، فلی هعمؿ ) –

 ، بیكوت: ؾاق المقكفه.الباعًی و الغمو الّلیبی
 . ، ظلب: ؾاق الملن القكبيئفالم الًبالء بحاقیػ ظلب الٍهباء(. B:<;) عباغ، هعمؿ قاغب  –
 فبؿالله ياِكي عاهكي، لن، ظىله و ؾايٍگاه.(ؾولث ایىبیاو، جكشمه :B=;عمىي، هعمؿ وهیل،) –
 ، بیكوت: ؾاقالًهضه القكبیه.هّك و الٍام فی فّك االیىبییى و الممالیکجا(. فاٌىق، ن. )بی –
 ، بیكوت: ؾاق الًهضه القكبیه.فی الحاقیػ االیىبییى والممالیکجا(. فباؾی، اظمؿ هؽحاق )بی –
العكوب الّلیبیه فی المٍكق االوالهی ؼالل فهؿیى الفاعمی و ه فیالؿوق القىکكی للمغاقب(. AE;:>فیىاوه، هعمؿ ) –

 ، وًه القاٌكه، فؿؾ الىابـ و الرالذىو.ؾوقیه کاو الحاقیؽیه، Dم.(;A;;-ه.C@?م/=CA-هC@=الميکی)
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  فكهًگی.جّعیط غالم قضا عباعبایی هصؿ، جهكاو: فلمی و   ،جاقیػ الفي(. >B=;آِف ؼاو و جحىی، لاضی اظمؿ ) لمویًی،  –
 ، بیكوت: ؾاق الکحب القلمیة.ِبط األفٍی في ًِافة اإليٍاءجا(. فلي )بیاظمؿبى، للمًٍؿي –
 کىًٌ هعمؿ شقفك هعصىب، جهكاو: بًیاؾ فكهًگ ایكاو.، بهياهه ولغايیفحىت(. :?=;کاٌفی وبمواقی، ظىیى وافؼ ) –
 آژيؿ، جهكاو: اهیكکبیك.، جكشمه یقمىب ؾیىايىاالقی ؾق فهؿ ولصىلی(. ;B=;کلىليك، کاقال ) –
األقؾو: هإوىة فبؿالعمیؿ  -، جعمیك فالط ظىیى، فماوالبكق الٍاهي(. CBA;هعمؿ )کاجب األِبهايي، فماؾالؿیى هعمؿبى –

 ٌىهاو.
 ، جّعیط فیلیب ظحي، هّك: هکحبة الرمافة الؿیًیة.الفحباقجا(. اکلبي الٍیمقي، أبىالمؾفك هإیؿ الؿولة )بی –
 (. عبمات والعیى اوالم، جكشمه فبان البال، جهكاو: اواعیك.BC=;پىل، اوحايلی )لیى –
، جكشمه فاقوق وقؿ ابىشابك، لاهكه: االهكام للًٍك و الؿیى و الىمىط المملکه المؿن ِالض(. ?CC;پىل، اوحايلی  )لیى –

 الحىضیـ.
 هکحىب.، جّعیط ياؾقه شاللی، جهكاو: هیكاخ  ولصىق ؾق آياعىلی جاقیػ آل(. AA=;هصهىل ) –
الؿیى جكکیبه جًؾیمه اولعحه بعكیحه و ابكل المقاقک الحی  الصیً االیىبی فی فهؿ ِالض(. =::>هعىى ظىیى، هعمؿ ) –

 ، اقبیل: ؾاق ئاقان لغبافه و الًٍك.ؼاضها
واإلوالهیة، ، هغبىؿ ضمى هىوىفة العضاقة القكبیة فى العكب فًؿ القكب في الصاهلیة و اإلوالم(. CBA;هعفىػ، شمال ) –

 شا: المإوىة القكبیة للؿقاوات و الًٍك.بی
های ِلیبی ال  بكقوی يىبث جقؿاؾ ظکىهث ٌام با هیماو پیكولی هىلماياو ؾق شًگ(. C=E=;هعمؿی لًاجغىحايی، ههؿی ) –

 ، وال یالؾهن، ٌماقه اول.ؾو فّلًاهه فلمی پژوهٍی جاقیػ ؾق آییًه پژوهً، Dق.C@?ق. جا وال :C<وال 
کیؿ بك ٌمال ٌام ٌیقیاو اهاهی ؾق شًگ(. ::<;ههؿی ) هعمؿی، – ، جهكاو: ؾايٍگاه بیى المللی اهل های آغالیى ِلیبی با جأ

 بیث.
الکمائى االوالهیه و ؾوقها فی القملیات فىکكیه ضؿ الّلیبییى فی الٍكق الالجیًی (. E>>:>هعمىؾ اظمؿ، یاوك کاهل ) –
(;:C@-;;C=/.م>BC-?BC)هD ،القؿؾ  ،ولایـ الحاقیؽیه=@. 
، جعمیك هعمؿ ظلمي هعمؿ أظمؿ، لاهكه: اجقاػ العًفاء بأؼباق األئمة الفاعمییى الؽلفاءجا(. فلی )بیهمكیمی، اظمؿبى –

 لصًة ئظیاء الحكاخ اإلوالهي. -المصله األفلی للٍئىو اإلوالهیة 
 فكؾياؾ واوغىو فیلؿ، ألمايیا: شىجًصى.، جعمیك البیاو و اإلفكاب فما بأقْ هّك هى األفكاب(. B>A;فلی )همكیمی، اظمؿبى –
 ، جعمیك هعمؿ فبؿ الماؾق فغا، بیكوت: ؾاق الکحب القلمیة.الىلىن لمقكفة ؾول الملىن(. CCA;فلی )همكیمی، اظمؿبى –
 ، به اهحمام هیىبكت ؾاقک، جهكاو: فلمی فكهًگی.ياههویاوث(. AB=;الملک، ؼىاشه ابىفلی ظىى عىوی )يؾام –
 ، جهكاو: هیكاخ هکحىب. ، جّعیط هعمؿ قوٌى شاهـ الحىاقیػ، جاقیػ آل ولصىق(. @B=;الله )یى فضل، قٌیؿالؿ همؿايی –
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