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Abstract

Lebanon When Arab muslim started callinq for Islam
from their peninsuIa, Armenid was one of the province to
which the IsLamic Conguest armies had arrived after the
conquest of Syria Arabian peninsuIa.persia and Azerbaycan.

Armenia has had a m ilitary standing for arab musLims
as for cities of strategic importance within the Abasside
caliphate agauist theroman and to make use of its strategic
position to threat the byzantine empire. After the conquet of
Armenia,Arabs founded an administrative system under
which Armenid was considered a special administrative unit
called at that time (Armenia province)managed by those
held the title of "the prince of the Armenians".

"Willaya" means that the caliph selects a person who
has the demanded features for rulling to represent him in
rulling and managing the provinces .there was a need for the
assistance of rullers to administer Armenia , Eff icieny was
of the significant factors to identify the personality of the
ruller. The Euphrates peninsula province,Armenia and
Azerbaycan mostly were all put under the command of one
ruller or that the peninsula under a ruller,and that Armenia
and azerbaycan belong to another ruller.

Armenias RuIers Appointment
poIicY the Abasside first Aqe
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سیاسة تعیین عمال والة أرمینیا في العصر العباسي األول
:المقدمة

-١٣٢(تعد سیاسة تعین والة أرمینیا في العصر العباسي األول 
على جانب مهم من ،من المواضیع المهمة التي تسلط الضوء)م٨٤١-٧٤٩/ه٢٢٧

جوانب الحضارة العربیة االسالمیة أال وهو الجانب االداري وتحدیدا نظام الوالیة في 
أرمینیا ،فبعد توسع الدولة العربیة االسالمیة كان البد من وجود والة یدیرون شؤون 
المناطق المحررة بتفویض من الخلیفة ،ولقد أولى الخلفاء العباسیون اهمیة كبیرة 

.الوالة في أرجاء الدولة العربیة االسالمیة وخاصة أرمینیاالختیار

ومن هنا انبثقت فكرة دراسة تعیین والة أرمینیا في العصر العباسي األول ووقع 
اختیارنا على هذا المفصل المهم ،یدفعنا في ذلك هاجس علمي لتسلیط الضوء على 

وان ارمینیا لم تكن مدینة الیة اختیار العمال والوالة في تلك البقعة المهمة ،خصوصا
عادیة وانما مدینة لها تنظیمها االداري الخاص بها وذلك دلیل على مكانة هذه المدینة 
عند الخلفاء العباسیین ومن أجل اماطة اللثام عن تلك المدینة كان البد من افراد 

من وتأتي اهمیة هذه الدراسة.دراسة عنها لذلك تم اختیار هذا البحث وهذه الدراسة 
. ان ال توجد دراسة مستقلة عن هذا الموضوع

لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج العلمي التاریخي القائم على البحث 
والتقصي وربط األحداث التاریخیة ومناقشتها وتحلیلها واستنباط النتائج منها وذلك 

في تعیین لتقدیم صورة واقعیة وحقیقیة قدر االمكان عن سیاسة الخلفاء ألعباسیین 
في ارمینیا خالل العصر ألعباسي االول والذي یعد بحق جزاء من )الوالة ( عمال

الصورة المشرقة والراقیة عن حضارة الدولة العربیة االسالمیة والسیما أن أمتنا تمر 
بأصعب الظروف والتحدیات التي تحاول طمس معالم حضارتنا االسالمیة والتقلیل 

.ي قدم اعظم خدمة لإلنسانیة من الدور الفاعل لها والذ
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:الموقع- أوال

یصعب على الباحثین تثبیت حدود أرمینیا االداریة ،وذلك بسبب تعرض هذه 
الحدود لتبدالت عدیدة ،بسبب الحروب ألتي كانت تدور بین الفرس والروم ، فضال 

ت عن أن الجغرافیین العرب لم یزودونا بمعلومات كافیة عن المنطقة في تلك الفترا
.التاریخیة 

العاشر المیالدي ،قدم عدد من المؤرخین /اال ان في القرن الرابع الهجري 
والجغرافیین معلومات عن تلك المنطقة ،كانت لنا مصدرا مهما في رسم خارطة 

ومن هؤالء ألمؤرخین ابن الفقیه واالصطخري وغیرهم من المؤرخین المنطقة،
.الجغرافیین

متد أرمینیا من مدینة برذعة الى مدینة باب وبحسب توصیفات المؤرخین ت
االبواب شرقا ، ویحدها من الشمال جبل القبق ، ویحوي هذا الجبل عددا من الممالك 

ویحدها من ،)١(هي اللكز والسریر والالن وطبرستان ،ومن الغرب یحدها بالد الروم
.)٢(الجنوب العراق وبعض من حدود الجزیرة

رتفع تدریجیا من المنخفض األوسط الذي یجري فیه وأرمینیا عبارة عن هضبة ت
وتحتوي ،)٣(نهر الرس الى جهة الغرب ، وتكون القسم الشرقي من هضبة االناضول

هضبة أرمینیا مرتفعات جبلیة تشغل جزءا كبیرا منها ، وتمتد من الشمال الغربي الى 
،لبحر األسودالجنوب الشرقي بصورة متوازیة ،وخصوصا في القسم الغربي منها الى ا

، ویقطع )٤(اما نهایة السلسلة الجبلیة تمتد الى الجنوب الشرقي ،وتصل بحر قزوین
هذا الجبل ممران احدهما باتجاه مدینة باب االبواب ،والثاني عن طریق قلعة باب 

.)٥(الالن ، ویحرس هذه القلعة كل یوم الف رجل من اهلها مرتین باللیل والنهار

ب التقسیمات االداریة تقسم الى اربعة اقسام وعلى الشكل وكانت أرمینیا حس
،أرمینیا األولى وتتألف من السیاجان وآران وتفلیس وبردعة والبیلقان وقبالن )٦(اآلتي

.وشیروان 
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.أرمینیا الثانیة وتتألف من جزران وسوغدابیل وباب فیروز آباد واللكز

.ایر وبكریواند ونشوىأرمینیا الثالثة تتألف من البسفجان ودبیل وسیراجت

.أرمینیا الرابعة تتألف من سمیساط وخالط وقالیقیال وارجیش وباجنایس

ومن الجدیر بالذكر أن الجغرافیین العرب الذین یتحدثان عن التقسیمات 
وابن الفقیه )م٨٩٢/ه٢٧٩(االداریة ألرمینیا التاریخیة هما البالذري ت 

الصطخري  وابن حوقل والمقدسي فانهم بینما بقیة المؤرخین كا،)م ٩٠٢/ه٢٩٠(ت
،ان التنوع وعدم )٧(ال یتكلمون حول ذلك ألنه لم یكن ذلك التقسیم موجودا في عصرهم

الوضوح في المعنى ألحقیقي لتلك التعابیر كان نتیجة عدم استقرار اوضاع اقالیم 
بي الخالفة ،وكان النصف الجنوبي تابعا لبالد فارس ،وكان یحكم أرمینیا حاكم عر 

بشكل مباشر أو اغیر مباشر وكانت اذربیجان والجزیرة مع مقاطعات ما بین النهرین 
.)٨(ألشمالیة تحكم من قبل حاكم واحد

فتح أرمیني- ثانیا

كانت ألرمینیا مكانة عسكریة بالنسبة للعرب بسبب وجود مدن ومقاطعات لها 
ستفادة من موقعها أهمیة استراتیجیة في صراع الخالفة العباسیة ضد بیزنطة ، واال

ان عثمان كتب )٩(فیذكر البالذرياالستراتیجي في تهدید االمبراطوریة البیزنطیة ،
الى حبیب بن مسلمة الفهري یأمره بغزو ، فخرج في ستة آالف ، ویقال ثمانیة آالف 
من اهل الشام والجزیرة ،وامره بالسیر الى بالد أرمینیا ، فسار حبیب من الشام یرید 

.)١٠(جزیرة ، ثم رحل من بالد الجزیرة الى أرمینیابالد ال

، ان معاویة بن ابي سفیان دعا رجال )١١(وفي روایة اخرى البن اعثم الكوفي
من قریش یقال له حبیب بن مسلمة الفهري ،فضم الیه أربعة آالف فارس والفي راجل 

ذري وبن اعثم ویبدو ان هناك اتفاقا بین روایة البال،وامره بالسیر الى أرمینیا ،
الكوفي، ویتطابق هذا وسیاسة الخلفاء في اعطاء صالحیات وسلطات واسعة للوالة 

.للتصرف في تلك المناطق النائیة
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ان حبیب بن مسلمة الفهري  من االرجح انه بدأ حركته من )١٢(ویذكر البالذري
یرة واصبحت ، بعد ان اسكنها معاویة بن ابي سفیان أهل الشام والجز )١٣(مدینة ملطیة

طریقا للصوائف ،اذ ان موقع ملطیة الجغرافي یجعلها من أهم المنافذ المؤدیة الى 
هضبة االناضول الشرقیة لوقوعها في سهل على حوض نهر الفرات ألذي ینبع من 
جبال مدینة قالیقیال االرمینیة ،وهو یعد من المنافذ المهمة للوصول الى هضبة 

.)١٤(ارمینیا

مركزا إلقلیم ارمینیا البیزنطیة ،ومقرا للحامیات )١٥(قیالكانت مدینة قالی
وعندما سمع السكان بتقدم حبیب بن مسلمة الیها خرجوا لقتاله لكنه البیزنطیة ،

استطاع ان یدحرهم فانسحبوا الى المدینة ، وتحصنوا بها فحاصرها حبیب الى ان 
ى هذا الطلب ودخل ، فوافق عل)١٦(طلب منه اهلها االمان على الجالء او الجزیة

.)١٧(من أهلها مدینتهم والتجأوا الى الدولة ألبیزنطیة. المدینة فترك كثیرا

إن لسیطرة العرب على مدینة قالیقیال اهمیة كبیرة ،اذ ان موقع هذه ألمدینة 
االستراتیجي بالقرب من الحدود البیزنطیة وتحصیناتها القویة تجعلها قاعدة للجیوش 

الروم جیشا عظیما ، ویذكر المؤرخون ان قوات من الالن ،فجهز) ١٨(الفاتحة فیما بعد
ان هذه القوات تمركزت )٢٠(ویشیر ابن أعثم،)١٩(والخزر شاركت بقیادة بند االرمیناق

.)٢١(قرب مدینة شمشاط

لقد كان ألرمینیا مكانة عسكریة مهمة بالنسبة للعرب بسبب وجود مدن ومقاطعات 
.)٢٢(ي صراع الخالفة العباسیة ضد بیزنطة فیما بعدلها أهمیة استراتیجیة ف

: نظام الوالیة في الدولة العربیة االسالمیة-ثالثا

هو ان یقوم الخلیفة باختیار احد االشخاص ممن تتوفر فیه المواصفات : الوالیة
ولقد ظهرت ،)٢٣(المطلوبة لتولیته لیقوم مقامه في حكم الوالیات وتصریف شؤونها

ویعد عامل الكفاءة  والوالء من العوامل االستعانة بالوالة إلدارة أرمینیا ،الحاجة الى
وكان اقلیم الجزیرة الفراتیة وأرمینیا واذربیجان ألمهمة في تحدید شخصیة الوالي ،
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غالبا ما تجمع تحت أمرة وال واحد ،او ان یكون للجزیرة وحدها وال ، وألرمینیا 

.)٢٤(وأذربیجان وال آخر

قى العرب بعد فتح أرمینیا على االنظمة االداریة المحلیة التي كانت لقد اب
موجودة ووضعوا الى جانبها نظاما جدیدا سار جنبا الى جنب مع التنظیمات االداریة 
السابقة ،وتعد أرمینیا االقلیم الوحید في الدولة العربیة االسالمیة الذي احتفظ بإدارة 

ي یرأس االدارة العربیة والى جانبه الملوك او ثنائیة تتكون من االمیر العربي الذ
،)٢٥(البطارقة او الرئیس الذین یرتبطون به مباشرة ویكونون االدارة الفعلیة على أرمینیا

واعتمدوا عدة عوامل في اختیار الوالة منها

.االعتماد على السكان المحلین ومن المخلصین واصحاب الكفاءة -

.ین االكفاء واصحاب الوالء للخالفة العباسیة االعتماد على القادة العسكری-

.اعتمدوا على القادة من القبائل العربیة المنتشرة في المنطقة والتي لها وزنها وقوتها -

.كذلك االعتماد على افراد البیت العباسي -

:والة ارمینیا من الملوك والبطارقة- ١

ن وانما اطلقوا لقب إن المؤرخین العرب لم یذكروا لقب ملك في جمیع االحیا
وملك البیلقان ، صاحب مرة ومرة أخرى رئیس ، فعلى سبیل المثال ملك مسقط ،

وكان هذا في بدایة وملك شروان أو صاحب شروان او رئیس مدینة البلقان،
.)٢٦(االسالم

اما البطارقة في العصر العباسي فكانوا یعینون من قبل الخلیفة وبترشیح من 
،القاتهم تتحدد بقوة االمیر العربي وقدرته على مواجهة االحداثقبل االمیر وكانت ع

وعندما ان بطارقة االرمن بقوا في مناطقهم وقاموا بحمایتها ،)٢٧(ویذكر البالذري
ان رأوا منه عفة وصرامة وكان في قوة وعدة ادوا "یتولى مناطقهم وال عربي فأنهم 
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، ومن األمثلة " ا منه واستخفوا بأمره ألیه الخراج وأذعنوا له في الطاعة واال اغتمزو 
على ذلك عندما طلب یزید بن اسید السلمي من الخلیفة ابو جعفر المنصور تعین 

.ساهاك البرغتوني بطریق على أرمینیا 

انتز فاستي بطریقا على ) م٧٨٦-٧٧٥/ه١٦٩-١٥٨(وعین الخلیفة المهدي 
.أرمینیا 

اسوط بن سنباط بغرتوني بطریقا )م٨٠٦/ه١٩٠(وعین الخلیفة الرشید في سنة 
في حین عین الخلیفة المعتصم سهل بن سنباط بطریقا للبطارقة على أرمینیا ،

واعطاه تاج البطرقة نتیجة لتعاونه مع العرب في القبض على المتمرد بابك الخرمي 
.)٢٨(وجمع له كور آران وجورجیا وأرمینیا

المنصب الذي یعد من اولى یعد الخلیفة المعتصم اول من استحدث هذا 
محاوالت العرب المسلمین في توحید أرمینیا ،وجعلها تحت ادارة حاكم ارمني 
واحد،ویبدوان صاحب هذا المنصب كان یتمتع بنفوذ واسع وصالحیات كبیرة ویشرف 
على البطارقة ،ویقع على عاتقه تنفیذ السیاسة العلیا التي تقررها الخالفة وهو اداة 

.)٢٩(المیر العربي في أرمینیا وبقیة البطارقةاالتصال بین ا

):امیر االرمن(والة أرمینیا من االرمن ولقب -٢

كان یمنح لحكام أرمینیا في حقبة الهیمنة البیزنطیة ) میر االرمن( إن لقب
واستخدم هذا المصطلح بعد فتح أرمینیا من قبل م،٧موبدایة القرن٦بین نهایة القرن 

ا كان یسمى امیر االرمن ایضا بطریقا وهو تعبیر عن العرب المسلمین ،كم
.)٣٠(الكلمة

وكان تنصیب امیر االرمن یتم عبر بعض المراسیم فقد كان یدعو حاكم 
،أرمینیا وأذربیجان والجزیرة االمراء ویعلن عن االمیر الذي تقرر تسلیمه حكم أرمینیا

ر انه تم منح امیر آرآن ثم یمنح بعض الهدایا الثمینة من ثیاب وذهب وخیول ،ویذك



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٢٧٩

سیاسة تعیین عمال والة أرمینیا في العصر العباسي األول
سهل سمبادیان مبلغ ملیون درهم فضي وحزاما مطعما باألحجار الكریمة وتاجا لقاء 
خدماته ،ومن المحتمل ان امیر االرمن ایضا كان یحصل على تاج البطرقة ویخضع 

.)٣١(مبدئیا لحاكم أرمینیا العربي

ن مسؤوال امام وكان ألمیر االرمن بعض المهام من قبیل جبایة الضرائب ،وكا
الخالفة عن عصیان او عدم طاعة االمراء االرمن ،وهو الذي ینظم او یحل 
الصراعات التي تنشب بین االمراء االرمن واالمیر العربي ومن واجباته ایضا 
االشتراك مع قوات الفرسان في الحروب والمعارك التي تخوضها الخالفة ،وكان جمیع 

الد وعلى رأسهم قائد الجیش وكان االمیر یتبوأ االمراء األرمن یخضعون ألمیر الب
ایضا منصب قائد الجیش وفي اوقات أخرى كان قائد الجیش یدیر شؤون البالد عند 

.)٣٢(غیابه

ومن اآلراء السائدة في التاریخ األرمني واألوربي كان لكلمة األرمنیة أي عامل 
والعباسیة ،وتشیر بالعربیة معنى خاص في أرمینیا في عصر الخالفتین األمویة 

ایضا ،وأحیانا اخرى كان یذكر أنه )قائد(المصادر ان حاكم أرمینیا كان یحمل لقب 
.)٣٣(تم تعیین فالن على أرمینیا او حاكم او القائد الكبیر

إن جمیع التعابیر المستخدمة فیها داللة واضحة على أن الخلیفة هو من یقوم 
القائد او (والتي تعني )أمیر(تعابیر مثل بتعیین هؤالء، ویستخدم المؤرخون العرب 

التي )والي(والتي تعني موظف او مسیر األعمال أو كلمة )عامل(أو كلمة )االمر
یقصد بها حاكم أو رئیس ، ولم یكن في الخالفة تسمیة خاصة لهؤالء المعینین ،ما 
دفع المؤرخین الى استخدام تعابیر خاصة بهم ، فعلى سبیل المثال استخدم 

والیة (او)والي أرمینیا(تعبیر )٣٥(يوالبالذر )اقام والیا(مثال تعبیر )٣٤(عقوبيالی
صاحب (أي عین عامال أو )استعمل(كلمة )٣٦(واستخدم بن االثیر،)فالن

،ان التنوع وعدم الوضوح في المعنى الحقیقي لتلك التعابیر ربما كان یعبر عن )أرمینیا
.عدم االستقرار في تلك الفترة 



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

سناء عبداهللا عزیز الطائي. د

٢٨٠

كر المصادر انه في نهایة الخالفة االمویة ،وعندما كان مروان یحارب وتذ
مناوئیه غداة انهیار االمویین وصل الجیش األرمني الى بالد ما بین النهرین بقیادة 

وانفجر في ارمینیا عصیان في هذه الفترة بقیادة أألمیر آشود بقرادوني لمساعدته ،
،من عائلة المامیكونیانیین عوضا عن آشودوعین حاكما للبالدكریكور مامیكونیان ،

اال ان الخلیفة لم یعترف بهذا التعیین وأعاد تعین آشود بقرادوني في منصبه ،ووصلت 
،الصراعات بین العائلتین األرمینیتین الى درجة فقئ عیني آشود بعد القبض علیه

.)٣٧()م٨٤٨/ه١٣١(بینما توفي كریكور بعد مدة قصیرة وذلك في سنة

تم تعیین ساهاك بن عم آشود امیرا ألرمینا ونال )م٧٥٣/ه١٣٦(سنة وفي 
.لقب أمیر أرمینیا

تم اعادة تعیین آشود بقرادوني امیرا ألرمینیا )م٧٦٤/ه١٤٧(وفي سنة 
.)٣٨(عاما١٧وأستمر حكمه لمدة 

عام )٢٢(ونال سمباذ بن آشود منصب قائد الجیش ، وبقي في منصبه مدة 
.)٣٩()م٧٧٥/ه١٥٩(الى ان قتل سنة 

امیرا ألرمینیا وكان قد حارب قوات الخالفة )طازاد األرمني(وعین البطریق 
لسنوات طویلة الى جانب القوات البیزنطیة ،ونال شهرة كبیرة ، وبسبب خصومته مع 

انحاز الى العرب عندما كان هارون الرشید ولیا للعهد وكان ذلك ) ایریني  ( الملكة 
فكافأه هارون الرشید وعینه امیرا ألرمینیا لقاء ،)م٧٨٦-٧٨٠/ه١٧٠-١٦٤(سنة 

خدماته الكبیرة للجیش العربي ،وقد اعترض األمراء األرمن ألن طازاد كان عدوا سابقا 
للخالفة العربیة ،اال أن هارون الرشید أصر على تنفیذ اوامره ،وتم تعین طازاد امیرا 

.)٤٠(على أرمینیا ،بینما تم تعین بقرادوني قائدا للجیش



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٢٨١

سیاسة تعیین عمال والة أرمینیا في العصر العباسي األول
: الوالة من القبائل والقادة - ٣

خطط العباسیون لتوطید االستقرار في الجزیرة واألقالیم وتلبیة مطالبهم وتعیین 
بعضهم في مراكز مرموقة ،كما انشؤوا القالع والحصون العسكریة ،واولوا أهمیة 

ي تلك لتعیین الوالة ، وشحنوها بالمقاتلین وعملوا على تشجیع الجند على السكن ف
المناطق ، وقاموا بزیادة العطاء عشرة دنانیر وتخصیص معونة قدرها مائة دینار لكل 

.)٤١(منهم وبناء بیوت إلیوائهم  واستقرار عوائلهم فیها

-١٣٢(ومن اوائل الوالة الذین تم تعیینهم في خالفة ابو العباس ألسفاح 
ه أرمینیا وقد جمعت ل)المنصور(،هو عبداهللا بن محمد )م٧٤٥-٧٥٠-ه١٣٦

والجزیرة واذربیجان والموصل ،وأول ما قام به ألمنصور هو توجیهه محمد بن صول 
على رأس قوة من المقاتلین لقتال مسافر بن كثیر ألذي تغلب علیه فحاربه حتى تمكن 

.)٤٢(من قتله واستولى على أرمینیا

،وجاء اسمه على)م٧٥٠/ه١٣٢(كما تم تعیین اسحاق بن مسلم العقیلي سنة 
.)٤٣(وقد انفجرت ثورة أرمینیا ألكبرى في عهدهالنقود وال تحتوي على تاریخ ضربها ،

تم تعیین محمد بن صول حاكما على أرمینیا ،كما )م٧٥١/ ه١٣٣(وفي سنة 
.)٤٤(تم تعیین صالح بن صبیح الكندي اال أنه ابعد من منصبه في السنة التالیة

واستمر في تولیه والیة أرمینیا )م٧٥١/ه١٣٤(وتم تعیین ابو جعفر في سنة 
) م٧٧٥-٧٥٤/ه١٥٨-١٧٣(الى أن استلم منصبه كخلیفة في الدولة العباسیة 

.)٤٥()عبداهللا أآلخر(،ویسمیه المؤرخون ب

ویذكر ان والدته )م  ٧٥٢-ه١٣٤(كما تم تعیین یزید بن اسید السلمي سنة 
.)٤٦(كانت أرمینیا ،وهي ابنة بطریق

لمنصور ،عین الحسن بن قحطبة الطائي على وبعد مجيء ابو جعفر ا
،ولقد استطاع هذا القائد بقوته ان یخضع أرمینیا،) م-٧٥٥/ه١٥٨-١٣٦(أرمینیا 



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

سناء عبداهللا عزیز الطائي. د

٢٨٢

.)٤٧(واستخدم مع السكان القسوة ،وخاصة في جبایة الضرائب ،وفرض ضرائب جدیدة

وفي خالفة المنصور تم تعیین یزید بن اسید السلمي أمیرا على أرمینیا ،ولقد 
ستمر لفترة طویلة ثم طلب من البطارقة عزله وذلك لقسوته وقد أستجاب المنصور ا

.)٤٨()م٧٧٠/ه١٥٣(الى طلبهم ،فعزله وكان ذلك سنة 

وعین بكار بن مسلم العقیلي الذي لم یستمر أكثر من سنة حیث تم عزله 
وواجه الحسن بن ،)م٧٧١/ه١٥٤(وتعین ألحسن بن قحطبة ألطائي بدال منه سنة

تمردا كبیرا منذ تولیه أرمینیا ولقد تطلب القضاء على هذا التمرد جهدا كبیرا قحطبة
وأرسل له عشرین الف مقاتل ،وطلب من الخلیفة المنصور ان یمده بالمقاتلین،

،الى ان تم القضاء علیه وتمكن الحسن بن )م٧٧٢/ه١٥٥(واستمر التمرد الى سنة 
.)٤٩(یاقحطبة من اعادة األمن واالستقرار الى أرمین

وقام یزید ببناء ،)٥٠(ثم أعاد المنصور یزید بن ابي السلمي الى ادارة أرمینیا
وهي أرجیل الكبرى وأرجیل الصغرى وأسكنها مدن في أرمینیا خصصها للعرب ،

،)٥١(ألهل فلسطین ،كما أنه فرض الضرائب على النفط المستخرج من منطقة شروان
خالفة المهدي الذي عین عثمان بن عمارة ولقد استمر یزید بن ابي السلمي حتى

.)٥٢(على امارة أرمینیا

وهذا آخر حاكم على أرمینیا تم )م٧٧٥/ه١٥٩(وتم تعین ودیع العباسي سنة 
.)٥٣(تعینه من قبل الخلیفة المنصور ،وقد حكم فترة قصیرة ،وهو عم المؤرخ الیعقوبي

التمیمي ومن االمراء البارزین في خالفة الهادي خزیمة بن خازم
الذي قام بتعبید الطرق الحربیة التي تصل الى دوین ونخجوان التي ،)م٧٨٦/ه١٧٠(

وكان من اشد الوالة في أرمینیا ،واستحدث نظام جدید ،)٥٤(تعد مدخال الى قلب أرمینیا
وذلك في أرمینیا وهو تقدیر الضریبة المفروضة على السكان على اساس المساحة ،

.  )٥٥(ستیفاء الضرائب المقررة وبشكل یضمن سالمة التطبیقلضمان حق الدولة في ا



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٢٨٣

سیاسة تعیین عمال والة أرمینیا في العصر العباسي األول
/ ه١٧٢(وفي خالفة الرشید تم تعیین یزید بن مزید الشیباني والیا على أرمینیا 

،ولقد كان له دور بارز في ضبطها ،وعم فیها االستقرار بعد قضائه على )م ٧٨٨
.)٥٦(الخارجین عن سلطة الخالفة

تعیین عبید اهللا بن المهدي حاكما على أرمینیا تم )م٧٩٠/ه١٧٤(وفي سنة 
.)٥٧(،ولقد جاء ذكره على النقود

عبد الكبیر بن عبد الحمید العدوي حاكما )م٧٩١/ه١٧٥(كما عین الرشید سنة
.)٥٨(وحكم لمدة اربعة اشهرألرمینیا ،

تم تعیین الفضل بن خالد البرمكي حاكما على )م٧٩٢/ه١٧٥(وفي سنة 
.)٥٩(جان وطبرستان والجبال وضرب أسمه على النقود فیهاأرمینیا وأذربی

عین الفضل بن یحیى البرمكي خالد بن یزید بن أسید )م٧٩٣/ه١٧٧(وفي سنة
. )٦٠(السلمي حاكما على أرمینیا ، وجاء ذكر اسمه على النقود

تم تعیین عمر بن ایوب الكناني حاكما على أرمینیا من )م٧٩٤/ه١٧٨(وفي سنة
.)٦١(بن یحیىقبل فضل 

قام الخلیفة الرشید باستدعاء یزید بن مزید الشیباني )م٨٠٠/ه١٨٣(وفي سنة 
وأعاد تعیینه على أرمینیا بعد ان اوقع الخزر بالمسلمین وأهل الذمة في أرمینیا وقاموا 

وفعلوا افعاال لم یسمع بمثلها ،وضم الیه إقلیم اذربیجان بسبي المسلمین وأهل الذمة ،
وتمكن یزید بن مزید الشیباني من قتال الخزر وطردهم من أرمینیا بعد د ،ومده بالجن

.)٦٢(ان عاثوا فیها فسادا

وبعد وفاة یزید بن مزید قام الخلیفة الرشید بتعیین ابنه أسد وكان ذلك سنة 
).م٨٠١/ه١٨٥(

والیة أرمینیا ،والذي اقدم )م٨٠٦/ه١٩١(وتولى خزیمة بن خازم التمیمي سنة 
،)٦٣(ام البطارقة وأبناء الملوك ، وذلك بسبب اعطاء والءهم للروم البیزنطیینعلى اعد



)٢٠١٨األولكانون (العدد الخامس العشرون

سناء عبداهللا عزیز الطائي. د

٢٨٤

وعندما تولى األمین الخالفة قام بإعادة تعیین یزید بن مزید 
وبقي على امارة أرمینیا )٦٤(الذي تمیز بحسن سیرته وسخائه) م٨١٠/ه١٩٥(سنة

.)٦٥(حتى مقتل األمین

الصغاني أمیرا على أرمینیا وبعد تولي المأمون الخالفة عین طاهر
كما تولى عبد األعلى بن أحمد بن یزید بن أسید السلمي )م٨١٣/ه١٩٨(سنة
اال نه قلة خبرته بالحرب ،اجبرت المأمون على تعیین خالد بن )م٨٢٤/ه٢٠٩(سنة

.)٦٦(یزید بن مزید الشیباني بدال عنه

عیسى بن محمد وبعد تمرد بابك الخرمي تم تعیین عدد من الوالة لقتاله وهم 
والحسن بن علي ،)٦٨(ثم تم تعیین علي بن صدقة بن زریق ،)٦٧(بن أبي خالد

ثم قام االفشین بتعیین كل من محمد بن خالد بن بخارا وعلي بن ،)٦٩(البادغیس
وكتب االفشین الى لبطارقة عند قتاله بابك الخرمي ،)٧٠(الحسین بن سباع القیسي

بلغ ملیون درهم ،وبالفعل تمكن البطریق سهل أبن وضمن لهم الصفح عن بالدهم وم
.)٧١(سنباط من القبض علیه وأرسله الى االفشین

وبعد تولي المعتصم الخالفة ، قام بتعیین خالد بن یزید على أرمینیا فضال 
عن جزء من دیار ربیعة ،اال ان البطارقة ابدوا تخوفهم منه وأظهروا ذلك ،ووصل 

تصم باهللا فاضطر الى الغاء أمر التعیین ،وتم تعیین علي بن الخبر الى الخلیفة المع
.)٧٢(الحسن بدال عنه

تم اعادة تعیین علي بن الحسن على )م٨٢٤/ه٢٢٧(وفي عهد الواثق 
.)٧٣(أرمینیا مرة اخرى



)٢٠١٨األولكانون (العشرون الخامسالعدد 
٢٨٥

سیاسة تعیین عمال والة أرمینیا في العصر العباسي األول
:الخاتمة

تمكن األمراء العرب خالل حكمهم ألرمینیا من الدفاع عن أرمینیا وصد 
والروم البیزنطیین وحفظ امنها واستقرارها وتحملوا اعباء الدفاع هجمات الترك والخزر 

العاشر /عن المالیة والبشریة ،وقد استمرت هذه الهجمات حتى القرن الرابع الهجري 
المیالدي ،كما اهتموا باإلصالحات المالیة وتنظیم الضرائب وطرق جبایتها ووحدوا 

ها أرمینیا ،وعنوا باإلدارة ونظمو المكاییل والموازین وسنوا المساحة في بعض مدن 
،،كما عملوا على توطین العرب في األماكن المهمةعلى نسق ما في العراق وخراسان

وقاموا بتوزیعهم على المدن الرئیسة للدفاع عنها ، وال شك أن هذه األعمال اقترنت 
ى باألمراء والذین برزت مقدرتهم في الحرب وادارة اإلقلیم وضبطه ، وهذا یرجع ال

حسن اختیار الخلفاء لألمراء وهذا ال یعني أن هناك والة ضعاف تولوا ادارة أرمینیا ، 
إن الخلفاء قاموا بمنح والة األقالیم سلطات وصالحیات واسعة في تقریر الفتوح في 
مناطق والیتهم ،الن الوالة یكونون أكثر اطالعا على تفاصیل األوضاع واتخاذ 

لك المدن وادارتها ،وذلك لبعد المسافات بینهم وبین القرارات المناسبة عند فتح ت
الخلفاء ، ولقد كان لتصرفات بعض الوالة اثر كبیر في خلق مشاكل للخالفة 
ووضعت عراقیل أمام استقرارها وكان األمیر العربي یشرف على ادارة أرمینیا المحلیة 

واجباتهم ،لقد كان والتي تتكون من بطارقة أو أمراء األرمن الذین یساعدونهم في أداء
للعرب المسلمین دور كبیر في توحید أرمینیا بعد تجزئة وانقسام دام حقبة طویلة من 

.الزمن اذ عدها العرب المسلمون اقلیما اداریا واحدا

لقد تطورت اإلدارة العربیة ألرمینیا بصورة تدریجیة حتى اصبحت في أوج 
ربیة حیث ظهرت تنظیمات اإلدارة قمتها في العصر العباسي خاصة بعد الهجمات الع

فیها، على الرغم من اختالف األلقاب التي حملوها أال أنهم كانوا یمارسون سلطات 
ألحكم في أرمینیا خالل العصور اإلسالمیة ، وأن حدود مناطقهم كانت تتوقف على 
مدى قوتهم ، وان ابقاء العرب ألي منهم كان یخضع لعدة عوامل أهمها العوامل 

.  ة ألتي كانت موجودة آنذاكالسیاسی
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الهوامش
،مختصر كتاب )م٩٠٢/ه٢٩٠ت (ابو بكر أحمد بن ابراهیم الهمذاني: ابن الفقیه)١(

ت (ابراهیم بن محمد :،؛االصطخري٢٨٦م،١٨٨٥البلدان ،لیدن مطبعة بریل ،
محمد جابر عبد العال،مراجعة محمد شفیق :،المسالك والممالك ،تحقیق)م٩٥٧/ه٣٤٦

:القلقشندي؛١٩٦١،١٨١،وزارة الثقافة واالرشاد القومیة:هوریة العربیة المتحدةغربال،الجم
حمد م:صبح االعشى في صناعة االنشا شرح وتعلیق،)م١٤١٨/ه٨٢١(احمد بن علي

وللمزید عن ؛٤/٣٥٣م،١٩٨٧دار الكتب العلمیة،بیروت،،١ط .حسن شمس الدین وآخرون
یاة العامة في ارمینیا دراسة في اوضاعها االداریة أرمینیا ینظر صالح الدین امین طه ،الح

،م رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد٨٦٢-٢٤٧/ه٦٥١-٣٠واالجتماعیة واالقتصادیة 
.م١٩٧٩

.١٨١المسالك والممالك،االصطخري،)٢(
الدكتور ابراهیم ،الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاریخه العام حتى الفتح :شریف)٣(

.٢٩٥د ت،بغداد،مطبعة شفیق،مي،االسال
.٢٩٩الموقع الجغرافي للعراق وأثره في تاریخه العام حتى الفتح االسالمي،شریف،)٤(
معجم البلدان ،بیروت ،)م١٢٢٨/ه٦٢٦(شهاب ألدین ابي عبداهللا بن یاقوت:ألحموي)٥(
.١/٣٥١دار الكتاب العربي،د ت ،:
)٦(Ibn miskawaih "the Eelipes of the Abbasid Caliphat"1920 ,II_150.

,liberepugn ationis reqionum,auetore aIbaIadsori ,p 193 4 s  Luqd
Bat 1866 نقال عن دراسات استشراقیة حول العالقات األرمنیة العربیة ،أرام تیر

.١،٥٨،ط٢٠٠٧ترجمة ألكسندر ،ترجمة الكسندر كشیشان،حلب ، دار النهج ،،غیفونیان
.٦٧دراسات استشراقیة ،للمزید ینظر أرام تیرغیفونیان ،) ٧(
.٦٥أرام تیرغیفونیان ،دراسات استشراقیة ،) ٨(
رضوان :تحقیقفتوح البلدان ،،)م٨٩٢/ه٢٧٩ت (احمد بن یحیى بن جابر :البالذري) ٩(

.١٨٥م،١٩٧٨دار ألكتب العلمیة ،بیروت،محمد رضوان ،
. ١٩٧فتوح البلدان ،)١٠(
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،الفتوح ،حیدر )م٩٢٦/ه٣١٤ت(احمد بن عثمان الكوفي الكندي :بن اعثم الكوفي ا)١١(

.٢/١٠٨م،١٩٧٠آباد ،الدكن ،
.١٨٥فتوح البلدان ،) ١٢(
وهي مدینة من أكبر مدن الثغورالجزریة وأسمها بالرومیة ملطیا وتقع دون جبل :ملطیة ) ١٣(

كري بین الدولتین العربیة أللكام على نهر الفرات االعلى على الطریق التجاري والعس
ابن العدیم ،كمال الدین عمر بن احمد بن ابي . االسالمیة والبیزنطیة من منطقة الثغور

دار بیروت،.سهیل زكار:بغیة الطلب في تاریخ حلب ،تحقیق،)م١٢٦١/ه٦٦٠(جرادة 
طه خضر،،وللمزید عن ملطیة ینظر عبید،١/٢٥١م،١٩٥١المطبعة الكاثولیكیة ،الفكر،

،سنة ٤،ع ١٢مج مجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیة ،طیة ثغر الجزیرة االول ،مل
.٢-١م ،٢٠٠٥

للمزید ینظر ،الجنزوري ،علیة عبد السمیع ،الثغور البریة االسالمیة على حدود الدولة )١٤(
.م ٢٠٠٣الهیئة المصریة العامة للكتاب،:البیزنطیة في العصور الوسطى ،مصر 

بلد بأرمینا العظمى وكانت تسمى قالي فبنیت مدینتها وسمیت :یقال قیلیقیةقالیقیال و ) ١٥(
.٤/٢٩٩قالي قالة ثم عربت ،الحموي معجم البلدان ،

عز الدین ابي الحسن علي بن ابي الكرم :؛ابن االثیر ١٩٧فتوح البلدان ،البالذري،) ١٦(
.٣/٨٤م،١٩٧٨دار الفكر ،،الكامل في التاریخ،بیروت ،)م١٢٣٢/ه٦٣٠ت (
.٣/٨٤؛ابن االثیر ،الكامل في التاریخ،١٩٧فتوح البلدان ،البالذري،) ١٧(
طه ،صالح الدین امین ،الحیاة  العامة في ارمینیا ،اطروحة دكتوراه للمزید ینظر،) ١٨(

.م١٩٧٩غیر منشورة ،جامعة بغداد ،
.١٩٧فتوح البلدان ،البالذري،) ١٩(
.٢/١٩٧الفتوح،) ٢٠(
،من مدن الثغور الجزریة تقع على نهر الفرات في طرف بالد ارمینیاوهي :شمشاط ) ٢١(

. ٣/٣٦٢؛الحموي معجم البلدان،٤٦وهي ثغر الجزیرة ،االصطخري،المسالك والممالك ،
.دراسات استشراقیة للمزید ینظر ،ارام تیر غیفونیان،) ٢٢(
،القاهرة ،دار الماوردي ،ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب ،االحكام السلطانیة) ٢٣(

د دار الحدیث ،وللمزید عن الوالیة في الدولة العربیة االسالمیة ،؛٦٢د ت،ألحدیث ،
،قیصر سعدي یاسرعبداهللا،:وللمزید عن الوالیة في الدولة العربیة االسالمیة ینظر؛٦٢ت،
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-٦٣٢/ه١٣٢-١١(االموي الوالیة في الدولة العربیة االسالمیة خالل العصرین الراشدي و 
،اطروحة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة الموصل كلیة التربیة للعلوم االنسانیة،)م٧٤٩

٢٠١٤.
،ماجد،عبد المنعم ،التاریخ ألسیاسي للدولة العربیة ،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصریة) ٢٤(

.٢/٢٤٦م،١٩٦٧
.١٨٦،)م٨٦٢- ٢٤٧/ه٦٥١-٣٠(صالح الدین امین طه،الحیاة العامة ارمینیا ) ٢٥(
.١٨٧صالح الدین امین طه ،الحیلة العامة في ارمینیا ،) ٢٦(
.٢١١-٢١٠فتوح البلدان ،) ٢٧(
٦ابن االثیر الكامل،؛٨/٣٥٣؛ ابن اعثم الكوفي الفتوح ،٢/٥٧٩تاریخ،الیعقوبي،) ٢٨(
/٤٧٤.
.١٩١صالح الدین امین طه ،الحیاة العامة في ارمینیا ،) ٢٩(
.٧٥دراسات استشراقیة ،غیفونیان،آرام تیر ) ٣٠(
-١٠،٤٧ألفصل .١٩٣٩بریفان ملخاصیان ،.سیبیوس تاریخ ألمطران سیبیوس ،س ) ٣١(

.٧٦دراسات أستشراقیة ،قال عن آرام تیرغیفونیان ،،ن١٥٥- ١١٠
.٧٧- ٧٦دراسات استشراقیة ،آرام تیرغیفونیان ،) ٣٢(
.٦٤-٦٣دراسات أستشراقیة ،ارام تیرغیفونیان ،) ٣٣(
.٢/٤٣٠،٥٦٢،٥٨٠الیعقوبي ،) ٣٤(
.٢١٠،٢١١البالذري ، فتوح البلدان،) ٣٥(
.٣٦٢،٣٩٠ابن أالثیر ،الكامل ،) ٣٦(
.١٨٨٧،١١٣،١٢٠،١٢٤بطرسبورغ ،،تاریخ مطران االرمن الكبیر ،)٣٧(
،نقال عن آرام تیرغیفونیان١٦٦، ١٩١٣تفلیس ،،كتاب قوانین االرض ،غلدجیان.أ) ٣٨(

.٧١ت استشراقیة ،دراسا
.١٦٦غلدجیان ،كتاب قوانین أألرض،.أ ) ٣٩(
-٧٢دراسات استشراقیة ،وللمزید ینظر آرام غیفونیان ،؛٤١٣غیفوند ،تاریخ االرمن ،) ٤٠(

٧٣.
نشر دار العلم للطباعة ،بحوث في التاریخ ألعباسي ،فاروق عمر فوزي ،. د) ٤١(

.١٥٢-١٥١م،١٩٧٧لبنان ،بیروت
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سیاسة تعیین عمال والة أرمینیا في العصر العباسي األول
،دار صادربیروت ،احمد بن یعقوب بن واضح الكاتب،تاریخ الیعقوبي ،:قوبي الیع) ٤٢(

ابو جعفر محمد بن جریر ؛ الطبري،٢٠٩؛البالذري ،فتوح البلدان ،٤٣٠-٢/٤٢٨.م١٩٦٠
:القاهرة محمد ابو الفضل ابراهیم ،:تحقیقتاریخ الرسل والملوك ،،)٩٢٢-٣١٠ت (

. ٥/٤٣٥یر ، الكامل ،؛ابن األث٧٢-١٩٦٧،٣/٥٧دارالمعارف ،
.٨/٢٣٣؛ابن اعثم الكوفي،الفتوح،٢/٤٣٠تاریخ،الیعقوبي،) ٤٣(
دراسات وللمزید ینظر آرام غیفونیان ،؛٨/٢٣٣اعثم الكوفي ،الفتوح ،الفتوح،)٤٤(

.٣٨،أستشراقیة
.٢١٠البالذري ،فتوح البلدان ،)٤٥(
،تاریخ الموصل )م٩٤٥/ه٣٣٤ت (أبو زكریایزید بن محمد بن ایاس بن القاسم :أألزدي)٤٦(

،أبن خلكان؛٢٥٩م،١٩٦٧للطباعة والنشر ،دار التحریرعلي حبیب،القاهرة ،:،تحقیق
وفیات االعیان وانباء ابناء ،)م١٢٨٢/ه٦٨١ت (شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر 

.٣٢٢- ٦/٣٢١ت ،.یروت ،دار صادر،داحسان عباس ،ب:الزمان،تحقیق
.٢١٠بلدان،البالذري،فتوح ال)٤٧(
.٢/٤٣٠تاریخ،الیعقوبي،) ٤٨(
.٢١٠فتوح البلدان ،البالذري،)٤٩(
.٢٥٩تاریخ الموصل،االزدي،) ٥٠(
.٢١٠فتوح البلدان،البالذري،) ٥١(
.٢١٠فتوح البلدان ،البالذري،)٥٢(
.٤١آرام تیر غیفونیان ،دراسات استشراقیة ،) ٥٣(
)٥٤ (vasmer:op.c.t,p.47.) الدین امین طه،الحیاة العامة في نقال عن صالح

.٢٢٢أرمینیا ،
.صالح الدین امین طه ،الحیاة العامة في ارمینیا ) ٥٥(
.٢/٥١٦؛الیعقوبي ،تاریخ ،٢١٠البالذري ،فتوح البلدان ،) ٥٦(
.٤٣دراسات استشراقیة ،آرام تیر غیفونیان ،)٥٧(
.٤٣دراسات استشراقیة ،آرام تیر غیفونیان ،) ٥٨(
.٤٣دراسات استشراقیة ،ام تیر غیفونیان ،آر ) ٥٩(
.٤٣دراسات استشراقیة ،تیر غیفونیان ،) ٦٠(
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.٤٣دراسات استشراقیة ،آرام تیر غیفونیان ،) ٦١(
.٢/٥٦٢تاریخ ،الیعقوبي ،)٦٢(
.٢/٥١٩تاریخ ،الیعقوبي ،) ٦٣(
.٢/٥٢٨البلدان ،الیعقوبي ،) ٦٤(
.٢/٥٢٨،البلدان ، الیعقوبي ،) ٦٥(
.٥٦٥- ٢/٥٣٦البلدان ،الیعقوبي ،) ٦٦(
.٦/٣٦٢؛ابن االثیر ،الكامل ،٣٥٦تاریخ الموصل ،االزدي ،) ٦٧(
.٦/٣٩٠؛ابن االثیر ،الكامل ،٣٥٦تاریخ الموصل ،االزدي ،) ٦٨(
.٢١١فتوح البلدان ،البالذري ،) ٦٩(
.٢/٥٨٠البلدان ،الیعقوبي ،) ٧٠(
.٢/٥٧٩البلدان ،الیعقوبي ،) ٧١(
.٢/٥٨٠الیعقوبي البلدان ،) ٧٢(
.٢٤٣-٦/٢٤٢وفیات االعیان ،؛ابن خلكان ،٢/٥٨٨البلدان ، الیعقوبي ،) ٧٣(


