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ثلخيص:
ٌػني هظا البدث بضعاؾت جُىع بضاًت الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن مً زالُ نغاءة مؿهبت
لههت الهُهغ الغوماوي ًىلُاهىؽ (خٌم بحن الؿىىاث  )161 -162في اإلاهاصع والحىلُاث
الخاعٍسُت الٌالؾٌُُت ،وجدبؼ الضواقؼ الهخمام اإلااعزحن اإلاؿلمحن بهظه الغواًت .وحػخمض هظه
الضعاؾت غلى جدلُل غغى اإلااعزحن اإلاؿلمحن لههت ًىلُاهىؽ مً خُث اإلاهاصع (الػغبُت،
والكاعؾُت ،والؿغٍاهُت ،والُىهاهُت) اإلاؿخسضمت ،وألاؾالُب ،والخهىُاث الؿغصًت اإلاخبػت في صمجها
في الؿغص الخاعٍخي ؤلاؾالمي .ومً هىا قةن هظا البدث ًلهي الًىء غلى زلكُاث وصواقؼ اإلااعزحن
اإلاؿلمحن لالهخمام بههت ًىلُاهىؽ والطُا جالحخما ي الظي ؤزغ غلى غغيهم الخاعٍخي .باإلياقت
بلى طلٌَ ،ػٌـ هظا اإلاهاُ اإلاغاخل ألاولى للىهل اإلاػغفي مً اإلاهاصع الُىهاهُت-الغوماهُت بلى الثهاقت
ؤلاؾالمُت ،وبهظا قهى ًىقغ ػاوٍت حضًضة لخدؿحن قهمىا ليكإة الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن
بكٍل غام ،وغملُت جكاغل اإلااعزحن اإلاؿلمحن مؼ زهاقاث ؾحر-بؾالمُت بكٍل زام.

حػٌـ وكإة يخابت الخاعٍش غىض اإلاؿلمحن خاحاث صًيُت واحخماغُت ،وهؼغاث ؾُاؾُت،
قؿلذ باُ الػلماء وألاصباء اإلاؿلمحن مىظ وقاة الغؾىُ ،ﷺ؛ قالطُىاث ألاولى في الٌخابت
الغواًاث الككىٍت لؿحرة
الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن ،جمدىعث في ألاؾاؽ ،خىُ جضوًٍ ِّ
الغؾىُ ،ﷺ ،ومؿاػٍه ،وخكظ جغحماث الصحابت والخابػحن الظًً لػبىا صوعا هاما في ههل
ٰ
الؿىت الىبىٍت وحػالُمها لؤلحُاُ الالخهت .بلى حاهب طلًَ ،ان جالهخمام بخضوًٍ جاعٍش
الهباثل الػغبُت وؤوؿابها نبل ؤلاؾالم ،نض لػب صوعا باعػا في ٰهظه اإلاغخلت مً جُىع الٌخابت
الؿحرة ،واإلاؿاػي ،والُبهاث ،وألاوؿا  ،قٍلذ الهىالب
الخاعٍسُت .ومً هىا ،قةن ِّ
الؿغصًت ألاولى للٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن)1(.ومؼ ِّاحؿاع عنػت الضولت ؤلاؾالمُت ،وظهىع
جدضًاث احخماغُت وؾُاؾُت حضًضة صازل اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي ،بضؤث جظهغ ؤقـٍاُ حضًـضة
ِّ
للضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهُت
 -1ناؾم غبضه ناؾم ،نغاءة الخاعٍش :جُىع الكٌغ واإلاىهج (الجحزة :غحن ِّ
وجالحخماغُت;212-222 ،)1009 ،
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للٌخابت الخاعٍسُت غٌؿذ ٰهظه اإلاؿخجضاث؛ وًان ِّللهاء الحًاعي بحن اإلاؿلمحن والكػى
ألازغي ،ألازغ البالـ في جُىع الٌخابت الخاعٍسُت ،بما ًان له مً ؤبػاص يبحرة في بؾىاء اإلاجخمؼ
مخىىغت ،وٍظيغ في ٰهظا اإلاهام ما ًان ِّللهاء الحًاعي بحن
ؤلاؾالمي في مُاصًً غلمُت وؤصبُت ِّ
الػغ والكغؽ ،مً ؤزغ يبحر غلى جُىع الثهاقت ؤلاؾالمُت ،خحن قخذ آقانا غلمُت حضًضة،
ؤؾىذ الحًاعة ؤلاؾالمُت ،وَىعتها في مجاالث غلمُت غضًضة.
ٰ
الضعاؾت بلى جدبؼ الػغى الخاعٍخي لههت الهُهغ الغوماوي ًىلُاهىؽ (خٌم
حؿعى هظه ِّ
بحن الؿىىاث 161-162م) ،في اإلاهاصع والحىلُاث الخاعٍسُت ؤلاؾالمُت الٌالؾٌُُت
ٰ
الغواًاث ،واإلاهاصع اإلاؿخسضمت
وجمدُهها ،مً خُث جدلُل ِّ
الخهىُاث الؿغصًت في هظه ِّ
ٰ
اإلااعزىن
قحها .وبٍلماث ؤزغيٌ ،ؿعى هظا البدث إلاىانكت ألاؾئلت الخالُت :إلااطا اهخم ِّ
اإلاؿلمىن بههت ًىلُاهىؽ ،وزانت بما ًخػلو باعجضاصه غً الىهغاهُت وعحىغه بلى
ٰ
اإلااعزىن في غغيهم ل ٰهظه
ؤي مضي جسخلل ألاؾالُب التي اجبػها هاالء ِّ
الىزيُت؟ وبلى ِّ
الغواًت؟ وما الظي ٌػٌؿه ٰهظا الخباًً غً جُىع الؿغص الخاعٍخي؟ وما هي اإلاهاصع والهىىاث
ِّ
ٰ
ؾحر ؤلاؾالمُت التي مً زاللها اؾخهى الػلماء اإلاؿلمىن مػلىماتهم غً هظه الههت؟.
ٰ
الغواًاث
ولئلحابت غلى هظه ألاؾئلت ،ؾِىهج الباخث ههجا جدلُلُا مهاعهاً ،دىاوُ قُه ِّ

اإلااعزحن الثهاقُت
ؤلاؾالمُت التي حػالج نهت ًىلُاهىؽ ،في مداولت للٌكل غً زلكُاث ِّ
ٰ
ٰ
الضعاؾتً ،جضع بىا بلهاء
وصواقػهم في الخػغى ل ٰهظه الههت .ولًٌ نبل الكغوع في هظه ِّ
()2

هظغة ؾغَػت غلى بضاًاث اوػٍاؽ الخاعٍش الغوماوي-البحزهُي في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت.

Chase Robinson, Islamic Historiography (Cambridge: Cambridge University Press,
2003), 18-38; Fred Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic
;Historical Writing (Princeton: Darwin, 1998), 26-35

غبضالػؼٍؼ الضوعي ،وكإة غلم الخاعٍش غىض الػغ

(الػحن :مغيؼ ػاًض للترار والخاعٍش.88-21 ،)1000 ،

ٌ -2كمل حػبحر "الغوم" الظي ًترصص في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت الؿغبُت ،التي ًان مهغها
ٰ
عوما (اجهاعث في ؾىت 676م) ،ويظلَ ؤلامبراَىعٍت البحزهُُت التي ًان مهغها الهؿُىُُيُت .وختى ؤن
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البحزهُُت-  ؤلاؾالمُت والغوماهُت،الؿُاس ي والػؿٌغي بحن ؤلامبراَىعٍخحن
ِّ للهغاع
ِّ ًان
-الظي بضؤ مىظ الهغن الؿابؼ اإلاُالصي ألازغ البالـ في اهخمام اإلاؿلمحن بالخاعٍش الغوماوي
،بالبحزهُُحن
 قػلى الغؾم مً جمًٌ اإلاؿلمحن مً بلحام هؼاثم غؿٌغٍت غضًضة،البحزهُي
ِّ
 بال ؤن الضولت البحزهُُت اؾخمغث في حكٌُل،ويم مىاَو قاؾػت ًاهذ جدذ ؾُُغتهم
ِّ
ٰ
حزهُُحن ًان
ِّ الب- لظلَ قةن بضاًت اهخمام اإلاؿلمحن بخاعٍش الغوم،جدض غؿٌغي صاثم لهم
 وهى ما ًظهغ حلُا في الٌخب، صواقؼ غؿٌغٍت واؾتراجُجُت،مغصه في الضعحت ألاولى
) وفي ٰهظه اإلاغخلت ألاولُت حاء غغى جاعٍش ٰهظه ألامت في اإلاهاصع3(.الجؿغاقُت ؤلاؾالمُت
 بمكهىمها،" وبهما لكظت "البحزهُُىن" ظهغث ألوُ مغة،البحزهُُحن ؤَلهىا غلى ؤهكؿهم اؾم "الغوم
ِّ
:الضعاؾاث الخالُت
ِّ  إلاؼٍض مً اإلاػلىماث ًىظغ في. في الهغن الؿابؼ غكغ،الحضًث
N. El-Cheick, Byzantium Viewed by the Arabs (Harvard University Press, 2004), 21-71;
C. E. Bosworth, “Rūm,” EI, viii (1995), 602-606; R. Browning, The Byzantine Empire
(Washington D. C.: Catholic University of American Press, 1992), XIII; A. Abel, "Un
d t sur la Prise de Rome dans la Tradition Eschatologique de l'Islam," Arabica
(1958), 1-14, 8 no. 2.

ًٌ البحزهُي في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ألاولى ًم- إلاؼٍض مً اإلاػلىماث غً اوػٍاؽ الخاعٍش الُىهاوي والغوماوي-3
:الضعاؾاث الخالُت
ِّ الىظغ في
N. El-Cheikh, Byzantium viewed by the Arabs,5-54; M. Fierro, “

-

f r,” Studia

Islamica, 77 (1993), 169-173; A. Shboul, Al-M s‘ūd & His World, A Muslim Hum nist
and his Interest in Non-Muslims, 113-120; 245-262; T. Khalidi, Islamic
Historiogr phy, The Histories of M s‘ūd , 94-98;

. Dietrich “He

s und Rom in der

is mischen Geschichtsschreibung,” in Festschrift für Hermann Heimpel zum 70.
Geburtstag am 19. September 1971, I (Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 1971), 81101; L. De

Vid , “The „Bronze

ge‟ in Mos em Sp in,” Journal of the American

Oriental Society [1943], 63, 183-191; idem, “L Tr duzione

r b De

Storie di

Orosio,” M. G. Galbiati [Fontes ambrosiani, No. 27, Millano, 1952], III,. 185-203);
Ignazio Guidi, “L Discrizione Di Rom Nei Geogr fi

r bi,” Archivo Della Societa

Romana di Storia, Partia 1 [1878], 173-218.
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للضنت في بػٌ
ؤلاؾالمُت مسخهغا ،وَؿلب غلُه الُابؼ الههص ي ؾحر الىانعي ،واإلاجافي ِّ
للماعزحن اإلاؿلمحن الحهىُ غلى مهاصع حضًضة غً
ألاخُان .ومؼ مغوع الؼمً حؿنى
ِّ
الخاعٍش الغوماوي -البحزهُي ،ألامغ الظي حػل مػغقتهم ب ٰهظا الخاعٍش ؤوضح وؤصم وؿبُا.
ٰ
الضعاؾت غلى جدبؼ الػغى الخاعٍخي لكترة مػُىت مً الخاعٍش الغوماوي-
وجهخهغ هظه ِّ
اإلابٌغة ،هي قترة خٌم الهُهغ ًىلُاهىؽ ،التي جدخل غلى
البحزهُي في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ِّ
الغؾم مً ِّنه ِّغها ،مٍاهت هامت في الخاعٍش الغوماوي-البحزهُي ،جٌكل غجها اإلاهاصع
والؿغٍاهُت ،التي وايبذ جلَ الكترة .ولػل الؿبب الغثِس ي في ٰهظا
الُىهاهُت ،والغوماهُتِّ ،
جالهخمام الكضًض بههت ًىلُاهىؽ ٌػىص بلى غاملحن ؤؾاؾُحن :ؤولهما ،اإلاداولت التي نام بها
الضًاهت الىزيُت غلى خؿا الىهغاهُت في الهغن الغابؼ اإلاُالصي ،بُض ؤهه قكل في
إلخُاء ِّ
ٰ
ٰ
الضًني باهخهاع الىهغاهُت )4(،ؤما زاهحهما ،قُػىص بلى ؾؼوه
الهغاع ِّ
طلَ ،بػض ؤن اهخهى هظا ِّ
لبالص الكغؽ وبلحام الهؼٍمت بهم .وٍبضو ؤن ٰهظه هي الطلكُت التي جٌمً وعاء جالهخمام الٌبحر
الظي خظُذ به شطهُت الهُهغ ًىلُاهىؽ وقترة خٌمه لضي الثهاقاث اإلاسخلكت ،ومً
ٰ
الضعاؾت.
حكٍل مىيىع هظه ِّ
بُجها الحًاعة ؤلاؾالمُت التي ِّ

4- S. Tougher, Julian the Apostate (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 4462; A. Murdock, The Last Paga: Julian the Apostate and the Death of the Ancient
World (Sutton Publishing, 2003), 1-8, 152-201; M. Giebel, Kaiser Julian Apostata: Die
Wiederkehr der alten Götter (Düsseldorf and Zürich, 2002), 142-201 (especially 193201); R. Smith, Juli n’s Gods: Religion nd Philosophy in the Thought and Action of
Julian the Apostate (London and New York, 1995), M. P. Athanassiadi-Fowden, Julian
and Hellenism: an Intellectual Biography (Oxford, Oxford University Press, 1981),
161-232; 1-22, 179-218;G. W. Bowersock, Julian the Apostate (Cambridge:
Cambridge University Press, 1978), 79-119; R. Browning, The Emperor Julian
(Berkeley and Los Angeles, 1976), 145-218.
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غىض جدبػىا لبضاًت ظهىع عواًت ًىلُاهىؽ في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت هجضها جظيغ في الٌخاباث
الخاعٍسُت الػاإلاُت ؤلاؾالمُت التي بضؤث جدبلىع غلى ما ًبضو في الهغن الخاؾؼ اإلاُالصي )5(.والتي
ٰ
للغواًاث ؤلاؾالمُت الككىٍت ،ؤو اإلاضوهه التي ؾبهتها .ولظلَ قةن
ح ِّ
كٍل امخضاصا مػلىماجُا ِّ
الغواًاث ؤلاؾالمُت ًٌكل لىا غً عئٍت
جمدُو الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ في ِّ
حضًضة لكهم وكإة الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن .قػىض نغاءة الػغى الخاعٍخي لههت
ًىلُاهىؽ في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ،جبرػ لضًىا ؾخت مىايُؼ مدىعٍت:
 )1الػالنت بحن ؾابىع الثاوي (طو ألايخاف) والػغ .
 )2اعجضاص ًىلُاهىؽ غً الىهغاهُت وبخُائه للىزيُت.
 )3ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ.
 )4مكاعيت الهباثل الػغبُت في خغ ًىلُاهىؽ يض الكغؽ.
وجىلي ًىبُاهىؽ الحٌم مً بػضه.
 )5جهاًت ًىلُاهىؽ ِّ
َ )6بُػت صًاهت ًىلُاهىؽ الىزيُت.
ٰ
ٰ
الخهىُاث الؿغصًت التي
مً زالُ جىظُم هظه اإلاىايُؼ غلى هظا الىدىً ،دؿنى لىا جدلُل ِّ
اإلااعزىن اإلاؿلمىن في جهضًمهم لههت ًىلُاهىؽ ،يما ًمٌىىا جدبؼ اإلاهاصع التي
جبىاها ِّ
ٰ
الغواًاث ،مً خُث جضعحها
اغخمض غلحها هاالء ِّ
اإلااعزىن .لدؿهُل غملُت جمدُو هظه ِّ
الخاعٍخي واإلاهاصع اإلاؿخسضمت قحها ،والىنىف غلى الخباًً بحن ألاؾالُب التي اجبػها
ٰ
الغواًاث بلى زالر مجمىغاث عثِؿُت ،حكترى
اإلااعزىن اإلاؿلمىن ،قهض نىكىا هظه ِّ
 -5الخاعٍش الػالمي هى يغ ؤصبي حهخم بؿغص ألاخضار الخاعٍسُت مً بضاًت الطلُهت ختى الكترة اإلاػانغة
ٰ
الضعاؾاث الخالُت:
للماعر .إلاؼٍض مً اإلاػلىماث خىُ هظا اإلاىيىع ًمًٌ الىظغ في ِّ
ِّ
M. Sprinberg-Hinsen, Die Zeit vor dem Islam in arabischen Universalgeschichten des
9. Bis 12 Jahrhunderts (Würzburg: Telos Verlag, Altenberge, 1989), 9-16, 19-67; B.
Radtke, Weltgeschichte und Geschichteschreibung im Mittelalterlichen Islam (Beirut,
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1992), 1-7; C. Robinson, Islamic Historiography, 7479.
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ًل مجمىغت في ألاخضار ،والدؿلؿل الؼمني ،وؤؾلى الػغى الخاعٍخي ،واإلاهاصع
عواًاث ِّ
لدكٍل ًل مجمىغت وخضة ؾغصًت مىكهلت وهٌُال بزباعٍا ٌػٌـ مغخلت
اإلاؿخسضمت،
ِّ
مػُىت مً جُىع الؿغص الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ .ومً هىا ،ؾىػغى ٰهظه اإلاجمىغاث في
ؤَغ زالزت:
الغواًاث الػغبُت (الجاهلُت)-الكاعؾُت.
 )1بَاع ِّ

الؿغٍاهُت.
الغواًاث الكاعؾُتِّ -
 )2بَاع ِّ

الؿغٍاهُت -الُىهاهُت.
الغواًاث ِّ
 )3بَاع ِّ
في ٰهظا الخىظُم جدكٍل لضًىا ػاوٍت حضًضة لكهم جبلىع بضاًاث الكٌغ الخاعٍخي غىض
اإلاؿلمحن ،وزانت بما ًخػلو باهخمامهم بخاعٍش ألامم ألازغي بكٍل غام ،والخاعٍش الغوماوي-
الغواًاث ؤلاؾالمُت التي جىضعج جدذ ؤلاَاع
البحزهُي بكٍل زام؛ وؾىػمض آلان بلى جدلُل ِّ
ألاوُ.
إطار الروايات العربية (الجاهلية) -الفارسية
الغواًاث التي ًمًٌ جهيُكها جدذ ٰهظا ؤلاَاع ،بالتريحز غلى الظغوف التي ؤصث بلى
جخمحز ِّ
ونىُ ؾابىع الثاوي (خٌم بحن الؿىىاث 903-973م) بلى ؾضة خٌم الضولت الكاعؾُت
الؿاؾاهُت ومػاملخه الهاؾُت للهباثل الػغبُت هدُجت لضزىلها ؤعايُه .وهجض ٰهظا الػغى
الضًىىعي (ث 889 .م) ،وؤبي
الخاعٍخي في يخاباث ؤبي مدمض  -غبضهللا بً مؿلم ابً نخِبت ِّ
الضًىىعي (ث891 .م) ،وؤبي الػباؽ  -ؤخمض بً واضح الُػهىبي
خىُكت  -ؤخمض بً صاوص ِّ
(ث898 .م) ،وؤبي حػكغ  -مدمض بً حغٍغ الُبري (ث911 .م) ،وؤبي الحؿً  -غلي بً
الحؿحن اإلاؿػىصي (ث 916م) ،وؤبي غبض هللا  -خمؼة بً الحؿً ألانكهاوي (ث .خىالي
970م) ،ومُهغ بً َاهغ اإلاهضس ي (ث .بػض 970م) .وغلى الغؾم مً غضم طيغ ًىلُاهىؽ
الغواًاث ،التي جىضعج جدذ ٰهظا ؤلاَاع ،بال ؤجها حػخبر بمثابت ههُت جالهُالم الؿغصي
في ِّ
لههت ًىلُاهىؽ ،يما ؾجري الخها.
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ٰ
الغواًاث ؤن ؾابىع جىلى الحٌم غلى الكغؽ وهى ما ػاُ
ًخطح لىا مً زالُ نغاءة هظه ِّ
نبُا ،قإزظ ػغماء الكغؽ ٌؿخسكىن بٌكاءجه يملَ ،وَؿتهؼثىن به .وفي الىنذ طاجه،
ٰ
اؾخًػكخه الكػى اإلاجاوعةً ،الترى والغوم والػغ  ،وَمػذ في زحراث بالصه .ولًٌ
غىضما بلـ ؾابىع ؾً الغقض ؤنبذ َاؾُت ،وناع ًدٌم البالص بُض مً خضًض ،واهخهم قغ
اهخهام مً ؤقغاف الكغؽ ،الظًً خاولىا بؾهاٍ خٌمه .وما بن اؾخدب الحٌم لؿابىع،
همه مػانبت الهباثل الػغبُت التي
ختى ؤغض الػضة لالهخهام مً ؤغضاثه الطاعحُحن .وًان حل ِّ
صزلذ ؤعايُه .قهام بمهاحمت ٰهظه الهباثل وؤغمل قحهم الهخل وَم آباعهم؛ ولم ًهخهغ
اهخهام ؾابىع غلى ٰهظه الهباثل ،بل نُؼ البدغ وهاحم الهباثل الػغبُت ألازغي في البدغًٍ
والُمامت وبالص غبض الهِـ وبٌغ وحؿلب .وجظيغ ٰهظه اإلاهاصع ؤهه مً قضة سطُه غلى

الػغ ًان ًهُؼ ؤيخاف اإلاداعبحن الػغ بمػاها في مػانبتهم والخمثُل بهم .ولظلَ ؤَلو
اإلااعزىن اإلاؿلمىن اللهب البؿٌُ "ؾابىع طو ألايخاف"(.)6
غلُه ِّ
ٰ
الغواًاث في جهضًم نهت ؾابىع ،بال ؤن هىاى
غلى الغؾم مً الدكابه الٌبحر بحن هظه ِّ
بػٌ الخباًً بُجها في الػغى الخاعٍخي مً خُث البيُت الؿغصًت ،ومضي الخإزغ باإلاهاصع
 -6ؤبى مدمض غبضهللا بً مؿلم ابً نخِبت ،يخا اإلاػاعف ،جدهُو زغوث غٍاقت (الهاهغة :صاع اإلاػاعف
الُىاُ ،جدهُو غامغ غبض
بمهغ ; 161 ،)2960 ،ؤبى خىُكت ؤخمض بً صاوص ِّ
الضًىىعي ،يخا ألازباع ِّ
اإلاىػم (بؿضاص :مُبػت اإلاثنى ; 69 ،)2960 ،ؤبى الػباؽ ؤخمض بً واضح الُػهىبي ،جإعٍش (بحروث :صاع
ناصع ،)2960 ،الجؼء ألاوُ ; 261-262 ،ؤبىحػكغ مدمض بً حغٍغ الُبري ،جإعٍش الغؾل واإلالىى ،جدهُو
مدمض ؤبى الكًل ببغاهُم (الهاهغة :صاع اإلاػاعف بمهغ ،)2960 ،الجؼء الثاوي ; 17-11 ،ؤبى الحؿً غلي
بً الحؿحن اإلاؿػىصي ،مغوج الظهب ومػاصن الجىهغ ،جدهُو قاعُ بُال (بحروث :ميكىعاث الجامػت
اللبىاهُت ،)2961 ،الجؼء ألاوُ( 196-191 ،الكهغاث ; )601-602 ،ؤبى غبض هللا خمؼة بً الحؿً
ألانكهاوي ،جاعٍش ِّؾني ملىى ألاعى وألاهبُاء ،جدهُو ماعى ؾىجكلض (الًبدؿـ :بغٍل،

; 11-12 ,)2866

ومُهغ بً َاهغ اإلاهضس ي ،يخا البضء والخاعٍش (بحروث :مٌخبت زُاٍ ،بضون جاعٍش) ،الجؼء الثالث; 26 ،
ؤبى غلي -ؤخمض بً ٌػهى مؿٍىٍه ،ججاع ألامم ،جدهُو ابى الهاؾم بمامي (َهغان :صاع ؾغوف،)2987 ،
الجؼء ألاوُ ; 71-71 ،ؤبى مىهىع -غبضهللا بً بؾماغُل الثػالبي ،ؾغع ؤزباع ملىى الكغؽ وؾحرهم،
جدهُو هغمً ػوجىبرؽ (امؿترصام :مُبػت ؤبا ؤوعٍيخاُ.110-121 ،)2979 ،
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اإلااعزىن ببغاػها في ؾغصهم للههت .ولخػمُو قهمىا للمىهج
الكاعؾُت ،والجىاهب التي ؤعاص ِّ
ٰ
ٰ
اإلااعزحن وبلهاء الًىء غلى زلكُاتهم واهخماماتهم في هظه اإلاغخلت مً
الخاعٍخي لهاالء ِّ
الغواًاث اإلاىضعحت جدذ ؤلاَاع ألاوُ بلى زالر
الخهضًم لههت ًىلُاهىؽ ،اعجإًىا جهيُل ِّ
ٰ
قئاث زاهىٍت .وبىاء غلى طلًَ ،مًٌ جهيُل عواًاث ابً نخِبت ،الُػهىبي ،الُبري،
الضًىىعي ،الؾخثىاثِخه ،يما ؾجري الخها ،قئت
واإلاهضس ي جدذ الكئت ألاولى،
وَكٍل ونل ِّ
ِّ
مىكهلت .ؤما عواًخا اإلاؿػىصي وألانكهاوي قُمًٌ بصعاحهما في هُام الكئت الثالثت.
غىض مهاعهت الػغى الخاعٍخي لههت ؾابىع في عواًاث ابً نخِبت ،الُػهىبي ،الُبري
واإلاهضس ي هجض ،غلى الغؾم مً الدكابه الٌبحر بُجها ،بػٌ جالزخالقاث الُكُكت .قالُػهىبي
ًىقغ لىا ونكا مسخهغا ال ًظيغ قُه مثال ،الؿبب لٌغاهُت ؾابىع للػغ ومػاصاجه لهم،
ِّ
ٰ
الهغاع .ولػل الؿبب في
ختى ؤهه ال ًظيغ ؤؾماء الهباثل الػغبُت التي ًان لها يلؼ في هظا ِّ
ٰهظا الػغى الػابغ ٌػىص بلى مُ ِّل الُػهىبي بلى ؾغص جاعٍش ملىى الكغؽ بكٍل مسخهغ،
وجدكظه مً بػٌ اإلاهاصع الكاعؾُت ألجها جدمل في عؤًه َابػا زغاقُا )7(.ؤما عواًاث ابً
نخِبت ،الُبري واإلاهضس ي قخخهل بإجها مؿهبت وؿبُا وجبرػ قحها وحهت هظغ ؤهل الحضًث
الضًيُت )8(.ؤما عواًت الُبري ،قهي ؤيثرها جمثُال ل ٰهظا الخىحه في الٌخابت الخاعٍسُت .بط هجض
ِّ

 -7الُػهىبي ،جإعٍش ،الجؼء ألاوُ.218 ،
 - 8غً الطلكُاث الثهاقُت اإلاسخلكت ،التي ؤزغث غلى بضاًت الكٌغ الخاعٍخي ؤلاؾالمي والضوع الظي لػبه
ٰ
الضعاؾاث الخالُت:
الضًً وألاصباء في طلًَ ،ىظغ في ِّ
عحاُ ِّ
T. Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period (Cambridge: Cambridge
University Press, 1994), 83-104; M. C rter, “The Kātib in F ct nd Fiction,” Abr
Nahrain, X, (1971), 42-55; S. D. Goitein, Studies in Islamic History and Institutions
(Leiden: Brill, 1966), 169, 186-87; G. von Grunebaum, Medieval Islam, A Study in
Cultural Orientation (Chicago: Chicago University Press, 1953), 250-257; Ch. Pellat,
Le Milieu B srien et l Form tion de Ğ hiz (P ris: Libr irie d‟ mérique et d‟Orient,
1953), 65-66.
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الٍاجب ٌػخمض قٌغة الكؿاص بمكهىمها الهغآوي ) )9مدىعا ؾغصًا ؤؾاؾُا جضوع خىله ؤخضار
()10

الههت .قمثالٌ ،ؿخسضم الُبري غباعة "وؤيثروا قحها الكؿاص"

لىنل جهغف الهباثل

الػغبُت الجاثغ خحن صزلذ ؤعاض ي الكغؽ ،وؾابىع غىضثظً ،ان ملٍا نؿحرا ،مما ؤزاع
ٰ
ؾًب هللا غلحهم .ولخدهُو الػضُ ؤلالهي بمػانبت ٰهظه الهباثل ،ؾلِ هللا ؾابىع غلحهم.
جمثل في بيُتها الؿغصًت،
ؤما عواًت ِّ
الضًىىعي قهض ؤوعصهاها في مجمىغت مىكغصة ،ألجها ِّ
جىقغها لىا ،ههُت جدىُ في الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ.
ومهاصعها ،واإلاػلىماث التي ِّ
واإلااعزحن آلازغًٍ ًظهغ بىيىح غىض جدبػىا لُغٍهت ونكه
الضًىىعي
وؤبغػ جالزخالقاث بحن ِّ
ِّ
ٰ
الغواًت في نالب ؾغصي حضًض،
للػالنت الػضواهُت بحن ؾابىع والػغ ِّ .
قالضًىىعي ًًؼ هظه ِّ
والبحزهُُحن .قحروي لىا
بالهغاع الضاثغ بحن الكغؽ
خُث ًغبِ اإلاىاحهت بحن الػغ وؾابىع ِّ
ِّ
ٰ
ؤهه غىضما جىلى ؾابىع خٌم الكغؽ نبُا ،اؾخؿل بػٌ الؿؿاؾىت( )11طلَ الىيؼ وصزلىا
الؼعاغُت غىض الكغؽ ،واؾخىَىىا
مىُهت الؿىاص ،التي ًاهذ حػخبر مً ؤزهب ألاعاض ي ِّ
قحها .وغىضما ؤنبذ ؾابىع قابا نام بمهاحمت الؿؿاؾىت وؤغمل قحهم الؿُل ،وختى ؤهه
الضًىىعي ؤهه بؿبب بُل ؾابىع بالؿؿاؾىت ونُػه
نخل ػغُمهم ،الًحزن .وًٍُل ِّ
الضًىىعي ؤن اهخهام ؾابىع مً
ؾمي بـ "ؾابىع طي ألايخاف ".وٍغوي ِّ
ؤيخاف اإلاداعبحن ِّ

 -9اإلاكهىم الهغآوي للكؿاص ًهىع الؿلىى الكاؾو لبػٌ الكػى ؤو الحٍام؛ ٰ
وهظا ٌؿخض ي الػها
ِّ
ٰ
ٰ
ؤلالهي بكٍل مباقغ ،ؤو غً َغٍو حؿلُِ نىي ظاإلات غلحهم .إلاؼٍض مً اإلاػلىماث خىُ هظا اإلاىيىع ًىظغ

في :ؾىعة البهغة ;101 :ؾىعة اإلااثضة ;11-11 :ؾىعة الكجغ . 21 :وؤًًا الُبري ،حامؼ البُان غً جإوٍل
آي الهغآن (الهاهغة :مُبػت مهُكى البابي الحلبي ،)2916 ،الجؼء الؿاصؽ ;129-101 ،الجؼء الثالزىن،
.281-280
 -10الُبري ،جإعٍش الغؾل ،الجؼء الثاوي.11 ،
البحزهُُحن .ونض
 -11الؿؿاؾىت نباثل غغبُت ؾٌىذ في هُام الضولت البحزهُُت ،وًاهىا خلكاء وغماال غىض
ِّ
والبحزهُُحن ،زانت زالُ الهغهحن الطامـ والؿاصؽ
الهغاع بحن الكغؽ
لػب الؿؿاؾىت صوعا هاما في ِّ
ِّ
اإلاُالصًحن.
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البحزهُُحن لحماًتهم )12(.ومً هىا ًداوُ
الؿؿاؾىت ونخله ػغُمهم ؤصًا بلى جضزل خلكائهم
ِّ
ٰ
الهغاع لم ًًٌ مىاحهت بحن الػغ والكغؽ ،يما ًظيغ
ِّ
الضًىىعي الخإيُض غلى ؤن هظا ِّ
اإلااعزىن آلازغون ،بل ًان حاهبا مً اإلاىاحهت الػؿٌغٍت الضاثغة بحن قاعؽ والغوم-
ِّ
الضًىىعي والػغى الخاعٍخي لههت
البحزهُُحن .وهىاى ازخالف ؤؾاس ي آزغ بحن عواًت ِّ
ِّ
الغواًاث ؤلاؾالمُت اإلاظًىعة آهكا ،هى ؤن اؾم ًىلُاهىؽ ًظهغ ألوُ مغة ،خُث
ًىلُاهىؽ في ِّ
الضًىىعي يهاثض للحملت الػؿٌغٍت الغوماهُت-البحزهُُت يض الكغؽ .وججضع ؤلاقاعة
ًهكه ِّ
هىا ،بلى ؤن نهت ؾابىع والًحزن جغص في جاعٍش الُبري ،بُض ؤهه ًي ِّؿب ػمً خضوثها بلى غهض
ؾابىع ألاوُ (خٌم بحن الؿىىاث  )172-161ولِـ يمً نهت ؾابىع الثاوي (خٌم بحن
الضًىىعي .ومما ًثحر جالهخمام ؤًًا ؤهه لِـ هىاى غالنت
الؿىىاث 179 - 109م) ،يما قػل ِّ
()13

بحن الًحزن والؿؿاؾىت في عواًت الُبري.

ومً ألاؾئلت التي جُغح هكؿها هىا ،إلااطا

ؤي
حاءث عواًت ِّ
الضًىىعي مسخلكت غً ِّ
بهُت ِّ
الغواًاث ألازغي لههت ؾابىع والػغ ؟ وبلى ِّ
ٰ
الُىاُ؟.
مضي ًٌكل لىا هظا الػغى الخاعٍخي اإلامحز زلكُت ِّ
الضًىىعي في جإلُكه ألازباع ِّ
ٰ
الضًىىعي.
إلاػالجت هظًً الؿاالحن ،غلُىا ؤوال جدبؼ َبُػت اإلاهاصع اإلاؿخسضمت في عواًت ِّ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن الظًً اهخمىا بخاعٍش
ٌػخبر ِّ
الضًىىعي ،الكاعس ي ألانل ،مً ؤواثل ِّ
()14

الكغؽ وصمجىا اإلاهاصع الكاعؾُت في ؾغصهم الخاعٍخي.

الضًىىعي يثحرا في
ونض ؾاهم ِّ

خكظ مهاصع قاعؾُت ؤولُت في ألازباع ،لىاله إلاداها الؼمً )15(.وبما ؤن مهاصع نهت ؾابىع

الضًىىعي ،ألازباع.69-68 ،
ِّ -12
 -13الُبري ،جإعٍش ،الجؼء الثاوي.10-66 ،
 -14الهكُي ،بهباه الغواة غلى ؤهباه الىداء ،جدهُو مدمض ؤبى الكًل ببغاهُم (الهاهغة :مُبػت صاع
الٌخب والىزاثو الهىمُت ،)1001 ،الجؼء ألاوُ ; 66 -62 ،ألاهباعي ،هؼهت ألالباء في َبهاث ألاصباء ،جدهُو
للُباغت واليكغ.160 ,)2967 ،
مدمض ؤبى الكًل ببغاهُم (الهاهغة :صاع جهًت مهغ ِّ
الغواًت الكاعؾُت ألانلُت لههت بهغام
ً -15ظيغ لىا هىلضيه ،مثال ،ؤن ِّ
الضًىىعي ًان ؤوُ مً اغخمض غلى ِّ
حكىبحن.

Geschichte des Perser und Araber zur Zeit de Sasaniden (Leiden: Brill, 1979),

474-78.
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هي في ألاؾاؽ قاعؾُت ،ال بض لىا هىا ،مً بُان مضي جإزحر اإلاهاصع الكاعؾُت غلى الػغى
الضًىىعي ،غً َغٍو مهاعهت عواًخه بملحمت الكغصوس ي (ث-)2019 .
الخاعٍخي غىض ِّ
الكاهىامتٰ .هظا الػمل ألاصبي ،الظي ًغوي الخاعٍش الكاعس ي اإلالٍي مىظ الطلُهت وختى مجيء
ؤلاؾالم ،حهضف في ألاؾاؽ بلى ببغاػ ؤلاهجاػاث الحًاعٍت للكغؽ وبظهاع جكىنهم غلى
الػغ  )16(.ومً هىا فالكاهىامت جىضعج في هُام خغيت الخىاقـ جالزني -الحًاعي بحن
قػى ؤلامبراَىعٍت ؤلاؾالمُت ،وزانت بحن الػغ والكغؽ .وؤَلو غلى ٰهظه الظاهغة
خغيت "الكػىبُت" ،التي ؤزظث قٍل الخىاقـ ألاصبي -الػلمي مىظ الهغن الثامً اإلاُالصي.
ٰ
وًان لظه الحغيت ؤزغ بالـ غلى الحُاة ألاصبُت ؤلاؾالمُت ويخابت الخاعٍش ،وزانت بما ًخػلو
باهخمام اإلاؿلمحن بخاعٍش الكػى ألازغي وبهجاػاتها الحًاعٍت. (17(.
الضًىىعي اإلاظًىعة ؤغاله للمىاحهت الػؿٌغٍت بحن ؾابىع وٍىلُاهىؽ
غىض مهاعهت عواًت ِّ
مؼ ونل الكاهىامت للمكهض هكؿه ،هجض الٌثحر مً ؤوحه الدكابه؛ بل بهه في يثحر مً
الحاالثً ،مٌىىا الهىُ بن جالزخالف ًهخهغ غلى ؤؾماء الشطهُاث اإلاظًىعة في الههت.
قمثالً ،غوي الكغصوس ي ؤن اؾم ػغُم الؿؿاؾىت هى َاثغ ،بضال مً الًحزن يما وعص طيغه
الضًىىعي .وًٍُل الكغصوس ي ؤن َاثغا زُل غمت لؿابىع وولضث له بيخا اؾمها
غىض ِّ
16- K. Yamamoto, The Oral Background of Persian Epics: Storytelling and Poetry
(Leiden and Boston: E. J. Brill, 2003), 3-15,
r bic Liter ture,” The Cambridge History of

17 - H. T. Norris, “Shu„ūbiyy h in

Ar bic Liter ture,’ Abb sid Belles-Lettres, ed., Julia Ashtiany et el (Cambridge, New
Signific nce of the Shuubiyy ,” in

York, 1990), 31-47 H. .R. Gibb, “The Soci

Studies on the Civilization of Islam, eds. Stanford J. Shaw and William R. Polk
gius, “The Shu„ūbiyy Movement nd its Literary

(Princeton, 1982), 62-73;. D.

M nifest tion,” Islamic Quarterly, 24 (1980), 76-88; R. Mott hedeh, “The
History of E r y Is mic Ir n,” IJMES, 7

Shu„ūbiyy h Controversy nd the Soci

(1976), 161-182; I. Goldziher, Muslim Studies, trans. by S. M. Stern and C. R. Barber
(London, 1967-71), 176-198.
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ملٌُت .وغىضما هاحم ؾابىع َاثغا ،قغ ألازحر بلى نلػت في الُمً .وٍسبرها الكغصوس ي ؤًًا،
ؤهه غىضما خانغ ؾابىع الهلػت ،نامذ ملٌُت بالخػاون ؾغا مؼ ؾابىع وقخدذ له بىابت
(ٰ )18
الضًىىعي ،بال ؤهه ًخسظ الػغام
خبه .وهظه الههت جغص في عواًت ِّ
الهلػت بػض ونىغها في ِّ
مٍاها لحضوثها .ال بض لىا مً ؤلاقاعة مغة ؤزغي بلى ؤن نهت الًحزن وابيخه جغص في جاعٍش
ًهضم الههت في ؾُام غغيه لػهض ؾابىع بً ؤعصقحر (خٌم بحن الؿىىاث
الُبري ،بال ؤهه ِّ
 .)172-161يما ؤهه ًهل الًحزن غلى ؤهه قُش نًاغت ولِـ ػغُم الؿؿاؾىت ،وٍظيغ
ؤًًا ؤن اؾم ابىت الًحزن هى الىًحرة ولِـ ملٌُتٰ )19(.
وهظا الخىظُم الؿغصي الظي ًخبىاه
الُبري ًضُ غلى جإزغه الٌبحر باإلاهاصع الكاعؾُت ،بال ؤن اؾخسضامه لها ًسخلل ،مً خُث
الضًىىعي.
الؿُام وألاهضاف والبيُت الؿغصًت ،غً يُكُت صمجها في عواًت ِّ
ِّ
الضًىىعي حػٌـ بكٍل يبحر اإلاهاصع الكاعؾُت ،التي نام
ومً هىا ًمًٌ الهىُ بن عواًت ِّ
بضمجها في ؾغصه بكٍل مػحن ،بدُث جه ِّضم مػاصاة ؾابىع الكضًضة للػغ غلى ؤجها جهخهغ
الضًىىعي
الهغاع الضاثم بحن الكغؽ والغوم-
البحزهُُحن .وازخُاع ِّ
غلى الؿؿاؾىت يجؼء مً ِّ
ِّ
ل ٰهظه اإلاهاصع وَغٍهت اؾخػمالها في عواًخه ًلهُان بػٌ الًىء غلى الؿاًت مً يخابخه
قالضًىىعي ٌػالج هىا الطُا الكػىبي بكٍل مؿاًغ ،بدُث ًداوُ حاهضا ؤن
الخاعٍسُتِّ .
ًسكل مً خضة الخىاقـ بحن الػغ والكغؽ .قبضال مً ؤن ًظهغ غلى ؤهه قػىبي ؤو
ِّ
الضًىىعي َغٍها وؾُا ًداوُ قحها جسكُل الخىجغ بحن الػغ
مىاهٌ للكػىبُتٌ ،ؿلَ ِّ
الضًىىعي الػالنت
اإلااعزحن اإلاؿلمحن آلازغًٍ،
والكغؽ .قػلى الػٌـ مً
ًهىع لىا ِّ
ِّ
ِّ
الهغاع
الػضواهُت بحن ؾابىع والػغ غلى ؤجها هؼاع بِىه وبحن الؿؿاؾىت ،ؤي يمً ِّ
الكاعس ي-البحزهُي .و ٰهظا اإلاىهج في مػالجت الطُا الكػىبي هجضه حلُا في يخاباث جاعٍسُت
ٰ
جإزغث باإلاهاصع الكاعؾُت .وزحر مثاُ غلى طلَ يخا جهاًت ألاع في ؤزباع الكغؽ والػغ ،

18- Firdousi, Abou'lKasim. Le Livre de Rois, ed., and trans. M. Jules Mohl (Paris: Jean
Maisonneuve, 1976), Vol., 5, 426-435 (book 29, verses 40-136).
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مالل ٰهظا الٌخا ما ػاُ
الظي جمذ يخابخه في بضاًت الهغن الخاؾؼ اإلاُالصي ،بُض ؤن ِّ
مجهىُ الهىٍت. (20(.
ؤما عواًخا اإلاؿػىصي وخمؼة ألانكهاوي ،قةن بصعاحهما في مجمىغت مؿخهلت ٌػىص بلى
ًهضم
الخىظُم اإلاسخلل لئلَاع الؿغصي الظي اهخهجاه .قػلى غٌـ بهُت
اإلااعزحنِّ ،
ِّ
اإلاؿػىصي وألانكهاوي نهت ؾابىع والػغ في هُام غغيهما لخاعٍش ملىى الكغؽ ،بِىما
لهضام الػؿٌغ ِّي بحن ؾابىع وٍىلُاهىؽ جىضعج يمً ونكهما للخاعٍش
هجض مػالجتهما ل ِّ
ٰ
الغوماوي-البحزهُي ،ولِـ في هُام الخاعٍش الكاعس ي .ومؼ طلَ ،هىاى بػٌ جالزخالقاث بحن
عواًتي اإلاؿػىصي وألانكهاوي .قغواًت ألانكهاوي الكاعس ي ألانل ،والظي ًىػخه بػٌ ألاصباء
()21
جؼوصها بىنل مسخهغ للػالنت بحن ؾابىع
اإلاؿلمحن بجزغخه الكػىبُت اإلاػاصًت للػغ ،
ِّ

والػغ ً ،الخظ قُه جالغخماص الٌبحر غلى اإلاهاصع الكاعؾُت .قىجضه غلى ؾبُل اإلاثاُ ،غىضما
ًخُغم بلى وػذ ؾابىع بـ "طي ألايخاف"ٌ ،ؿخسضم غباعة "هىبا ؾمبا" التي حػني في الكاعؾُت
"طا ألايخاف" .و ٰهظه الػباعة حكحر ،غلى ما ًبضو ،بلى مداولخه غغى الخاعٍش الكاعس ي مػخمضا
(ٰ )22
ًدضص ،غلى ما ًبضو بهضف الخهلُل مً
غلى مهاصعه ألاولى .يظلَ قةن ألانكهاوي ال ِّ
اإلاخىعَت في اإلاىاحهت مؼ ؾابىع ،بل ًخُغم بلحها
مٍاهت الػغ  ،ؤؾماء الهباثل الػغبُت
ِّ
()23
بكٍل حما ي باؾخسضامه ًلمت "الػغ ".
20- M. Grign schi, “La Nihāy tu-L-Arab fi Ahbari-l-furs wa-l-‘Ar b”, Bulletin
d’etudes Orient les, Institut Fr nc is de D m s, 22 (1969), 15-67; idem, “La
Nihāy tu-L-Ar b fi Ahbāri-l-furs wa-l-‘Ar b et les Siy ru mulūki-l-‘ ĝ m du Ps. Ibn
al-Muq ff „”, Bulletin d’etudes Orient les, Institut Francais de Damas, 26 (1973),
168-169; E. G. Brown, “Some ccount of the r bic Work entit ed „Nihāy tu‟ -Irab fi
khbāri‟ -Furs w ‟ -„ r b,” JRAS (1900), 195-259.
-I f hān ,” Encyclopedia of Islam, III, (1971), 156.

mz

“ 21- F. Rosenth ,

ٌ -22كغح لىا ألانكهاوي َغٍهخه في يخابت جاعٍش الكغؽ اإلابني غلى مهاصعه ألاولى ؾػُا للىنىُ بلى
مػلىماث صحُدت .جإعٍش.11 ،27 ،
 -23هكـ اإلاهضع.11-12 ،
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ؤما عواًت اإلاؿػىصي قجاءث مؿهبت ،وجٌمً ؤهمُتها بكٍل زام في صمج اإلاهاصع
الػغبُت الجاهلُت قحها .قحروي اإلاؿػىصي ؤن نبُلت بًاص صزلذ الػغام وؾُُغث غلى مىاَو
واؾػت مىه ،مما ؤزاع خكُظت ؾابىع الظي نام بدملت غؿٌغٍت لُغصهم ومػانبتهم .وٍظيغ
اإلاؿػىصي قاغغا لهبُلت بًاص اؾمه لهُِ )24(،الظي خظع نىمه مً غضم صزىُ الػغام
ٰ
زىقا مً ؾًب ؾابىع ،ولٌىه لم ًكلح في بنىاغهم .وًٍُل اإلاؿػىصي ؤن ؾابىع ونل
بلى البدغًٍ وخاع نبُلت بني جمُم .وٍمط ي اإلاؿػىصي في ؾغصه لُهل خىاعا بحن ؾابىع
وػغُم نبُلت جمُم ،غمغو بً جمُم بً مغ ،الظي ٌؿخكؿغ مً ؾابىع غً ؤؾبا مػاصاجه
لهبُلخه .وٍجُب ؾابىع غلى ٰهظا الؿااُ مكحرا بلى ؾببحن :ؤولهما ،ؤن الػغ اغخضوا غلى
ؤعايُه وؤقؿضوها ،وزاهحهما ،ؤهه مظًىع في الٌخب الكاعؾُت الهضًمت ؤن جهاًت بمبراَىعٍت
الكغؽ ؾخٍىن غلى ًض الػغ  .وٍىهي اإلاؿػىصي ٰهظا الكهل مً عواًخه بىجاح غمغو في
()25
اللهاء بحن ؾابىع وبني
بنىاع ؾابىع بالػضوُ غً قٌغجه وبجهاء خملخه يض الػغ  .ونهت ِّ

جمُم ًغص طيغها غىض اإلاهضس ي والثػالبي ،بال ؤجهما ٌكحران بضال مً غمغو بً جمُم بً مغ بلى
()26

الغواًخحن.
امغؤة عجىػ ،يما ؤن اؾم نبُلتها ؾحر واعص في هاجحن ِّ
إطار الروايات الفارسية-السريانية

اإلااعزىن اإلاؿلمىن في غغيهم لههت ًىلُاهىؽ،
في جدبػه للمهاصع التي اغخمض غلحها ِّ
ٌكحر الباخث ألاإلااوي ،جُىصوع هىلضيه ،بلى غضة مهاصع ،بال ؤهه ًظيغ باهخمام يبحر مهضعا
وَكضص غلى الضوع الطُحر الظي لػبه ٰهظا اإلاهضع
ؾغٍاهُا ٌػغف باؾم عوماوؿت ًىلُاهىؽ،
ِّ
في غغى عواًت ًىلُاهىؽ في اإلاهاصع ؤلاؾالمُت الٌالؾٌُُتٰ .هظا اإلاهضع ،الظي يخب غلى
 -24غلى ما ًبضو ؤن لهُِ ؤلاًاصي غاف في الىهل ألاوُ مً الهغن الؿاصؽ اإلاُالصي وًان مؿدكاعا
اؾاهُحن لكاون الهباثل الػغبُت .إلاؼٍض مً اإلاػلىماث اهظغوا:
لبػٌ ملىى الكغؽ الؿ ِّ
.al-Iyād ,” Encyclopaedia of Islam, V, (1978), 639-640.
 -25اإلاؿػىصي ،مغوج ،الجؼء ألاوُ ( 792-792 ،الكهغاث .)206-207
 -26اإلاهضس ي ،البضء ،الجؼء الثالث ;261 ،الثػالبي ،ؾغع.112-110 ،
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت216 ،
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ما ًبضو في الهغن الؿاصؽ اإلاُالصي ،طو هؼغت صًيُت واضحت جسضم في الضعحت ألاولى وحهت
()27

الىظغ الٌيؿُت الضًيُت الغامُت بلى ببغاػ اهخهاع الىهغاهُت غلى الىزيُت.

باليؿبت
ؤما ِّ

لٌُكُت اهخهاُ مًمىن الغوماوؿت بلى اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ،قهىاى مً ٌػخهض بىحىص جغحمت
ٰ
غغبُت لظا اإلاهضع ،جم بهجاػها زالُ الهغن الخاؾؼ اإلاُالصي )28(.بُض ؤهه ال ًمًٌ الخإيض مً
ٰ
ٰ
الؿغٍاوي اهخهل بلى
صحت هظه اإلاهىلت ،ال ؾُما وؤن هىاى اخخماال بإن هظا اإلاهضع ِّ
اإلاؿلمحن غً َغٍو اإلاهاصع الكاعؾُت .وؾىإحي في الؿُىع الهاصمت غلى جدبؼ مضي جإزغ
الغواًاث ؤلاؾالمُت بـالغوماوؿت ،مداولحن بلهاء بػٌ
الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ في ِّ
الًىء غلى جُىع الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن مً ػاوٍت ؤزغي ،وزانت بضاًاث جإزغهم
بمهاصع حضًضة غىض جهضًمهم للخاعٍش الغوماوي-البحزهُي.
للغواًاث ؤلاؾالمُت ،التي ًمًٌ بصعاحها يمً بَاع اإلاهاصع الكاعؾُت-
ًجض الهاعت ِّ
البحزهُُحن ،وؾؼو
الؿغٍاهُت ،زالزت مداوع ؾغصًت ؤؾاؾُت :ونىع ؾابىع في ؤؾغ الغوم-
ِّ
ِّ
ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ ومىجه الؿامٌ ،وج ِّىلي ًىبُاهىؽ الحٌم غلى الغوم ومهالحخه
اإلااعزحن اإلاؿلمحن ًمىيػىن ٰهظه اإلاغخلت مً نهت ًىلُاهىؽ في هُام
لؿابىع .ومػظم ِّ
27- Th. Nö deke, “ Über den Syrischen Rom n von K iser Ju i n,” Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 28 (1874), 263-92.The Syri c “Rom nce of
Ju i n” w s pub ished by Joh nn G. E. Hoffm nn, Julianus der Abtrünnige: Syrischen

 Julian the Apostate: Nowللترحمت ؤلاهجلحزًت ًىظغ في

Erzählungen (Leiden: Brill, 1880).

Translated for the First Time from the Syriac Original (the only known Ms. In the
British Museum, ed. by Hoffmann of Kiel), trans. by Hermann Gollancz (Oxford:
Oxford University Press, 1928).
Th. Nö deke, “Über den Syrischen Rom n von K iser Ju i n,” 292; Idem, Geschichte

27

;der Perser und Araber Zeit, 59-6
r bic Tr ns tion of the Syri c Romance of

28- U. Ben-Horin, “ n Unknown O d

post te,” Studies in Islamic History and Civilization, Scripta

Ju i n the

Hierosolymitana IX (1961), 1-10.
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غغيهم لخاعٍش ملىى الكغؽ ،وزانت مً زالُ الخُغم لكترة خٌم ؾابىع الثاوي )29(.مً
ٰ
اإلااعزحن ال ًؼاُ
هىا ًمًٌ الهىُ بن الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ غىض مػظم هاالء ِّ
ٰ
للغواًاث ٌكحر بلى بمٍاهُت حػغف
في هُام ؾغصهم للخاعٍش الكاعس ي .وهظا الخىظُم الؿغصي ِّ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن غلى عوماوؿت ًىلُاهىؽ غً َغٍو اإلاهاصع الكاعؾُت ،ولِـ
مػظم ِّ
الؿغٍاوي.
بكٍل مباقغ مً اإلاهضع ِّ
مخسكُا لُال بلى صازل مػؿٌغ الغوم
الغواًاث ؤلاؾالمُت وػلم ؤن ؾابىع حؿلل
ِّ
مً نغاءة ِّ
لُجمؼ مػلىماث غً غضصهم وغضتهم ،وًان مىقها في مهمخه ختى ؤهه هجح بالىنىُ بلى
ٰ
زُمت نُهغهم )30(.ولًٌ اؾم نُهغ الغوم ًبهى مجهىال في ٰهظه اإلاغخلت مً الههت؛ بال ؤن
ٌػحن هىٍت ؾابىع ،الظي ًهؼ في ؤؾغ
ؤخض ألاشطام مً خاقُت الهُهغ اؾخُاع ؤن ِّ
ٰ
الغواًاث ؤًًا ؤن الهُهغ الغوماوي ؤعاص ؤلامػان في بطالُ ؾابىع،
الغوم .ووػلم مً هظه ِّ
قإمغ ؤن ًىيؼ في صازل حلض زىع حاف .وفي الىنذ طاجه ،اؾخؿل نُهغ الغوم قغنت ونىع
ؾابىع في ألاؾغ لُػض حِكا غظُما لؿؼو بالص الكغؽ .وجغوي اإلاهاصع ؤلاؾالمُت ؤن ؾابىع
اؾخُاع الخسلو مً ؤؾغه بمؿاغضة بػٌ ألاؾغي ،لُػىص بلى بالصه ولُػض حِكا إلاداعبت
الغوم .وًاهذ ٰهظه اإلاىاحهت الػؿٌغٍت بحن الُغقحن لهالح الكغؽ ،وختى ؤن نُهغ الغوم
()31
الغواًاث اإلاىضعحت جدذ
ًهؼ في ؤؾغ ؾابىع .مً هاخُت الخىظُم الؿغصي للههت جخسظ ِّ

ً -29غي هىلضيه ؤن اإلاػلىماث غً ونىع اإلالَ الكاعس ي في ألاؾغ الغوماوي -البحزهُي حػىص بلى مهضع
ٰ
قاعس ي ،ولٌىه ٌػخهض ؤن هظه الحاصزت ونػذ زالُ خٌم ؾابىع ألاوُ ولِـ ؾابىع الثاوي ،يما ًغوي
اإلااعزحن اإلاؿلمحنTh. Nöldeke, Geschichte der Perser, 64, no. 2 .
الٌثحر مً ِّ

 -30ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ألانكهاوي ًظيغ ؤن ؾابىع صزل بلى يىِؿت ولِـ زُمت نُهغ الغوم .اهظغ،
جإعٍش.12 ،
 -31ابً نخِبت ،اإلاػاعف ;119-116 ،اإلاؿػىصي ،مغوج ،الجؼء ألاوُ،

( 799-792الكهغاث ;)202-206

ألانكهاوي ،جإعٍش ;12،اإلاهضس ي ،البضء ،الجؼء الثالث ;261-262 ،الثػالبي ،ؾغع .111-112 ،ججضع ؤلاقاعة
ٰ
بلى ؤن نهت ونىع ؾابىع في ؤؾغ الغوم جغص في الكاهىامت ،ولًٌ هىاى بػٌ جالزخالقاث البؿُُت .قمثال،
ًسبرها الكغصوس ي ؤن امغؤة مً ؤنل قاعس ي ؾاغضث ؾابىع في الخسلو مً ؤؾغهٰ .
وهظا الػغى ًظهغ لىا
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت216 ،
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ٰهظه اإلاغخلت مً الػغى الخاعٍخي ،الخاعٍش الكاعس ي يةَاع ػمني ومىيى ي ،بِىما ًبهى قحها
اإلااعزحن ،مثل ابً نخِبتً ،جهىن غغيهم
الخاعٍش الغوماوي-البحزهُي هامكُا .وختى ؤن بػٌ ِّ
لههت ؾابىع بخسلهه مً ؤؾغ الغوم وال ًضلىن بمػلىماث بياقُت غً الغوم ؤو ًىلُاهىؽ.
الضًىىعي والُبري ًمٌىىا بًجاص مػلىماث حضًضة غً
غىض نغاءة عواًاث الُػهىبيِّ ،
ٰ
الؿغٍاوي ،الغوماوؿت ،باعػ في ٰهظه
نهت الهُهغ ًىلُاهىؽ ،ويظلَ هالخظ ؤن جإزحر اإلاهضع ِّ
ٰ
اإلاغخلت مً الػغى الخاعٍخي للههت .باإلياقت بلى طلَ ،هغي ؤن هىاى ججضًضا قُما ًخػلو
الضًىىعي،
بالبيُت الؿغصًت للههت؛ قػلى غٌـ
هضم الُػهىبيِّ ،
اإلااعزحن آلازغًٍِّ ً ،
ِّ
البحزهُُحن ولِـ مً زالُ
والُبري عواًاتهم يمً بَاع جهضًمهم لخاعٍش ملىى الغوم-
ِّ
ٰ
غغيهم للخاعٍش الكاعس ي .باإلياقت بلى طلَ ،هىاى مىايُؼ حضًضة جمذ مػالجتها في ٰهظه
الغواًاث .وٍمًٌ ؤلاقاعة بلى ؤعبػت مىايُؼ مدىعٍت جبرػ في عواًاث ٰهاالء اإلاا ِّعزحن :ؤولها،
ِّ

ونىُ ًىلُاهىؽ بلى الحٌم ،وزاهحها ،اعجضاصه غً الىهغاهُت والغحىع بلى الىزيُت ،وزالثها،
جىلي ًىبُاهىؽ الحٌم غلى الغوم مً بػض مىجه .ؾىإحي غلى
ؾؼوه لبالص الكغؽ ،وعابػهاِّ ،
جدلُل عواًت الُػهىبي لٍىجها مسخهغة ،يما جظهغ بىيىح مغخلت جالهخهاُ في غغى نهت
الغواًاث ؤلاؾالمُت مً هُام الهٍُل الكاعس ي بلى الهٍُل الغوماوي-البحزهُي.
ًىلُاهىؽ في ِّ
الغواًاث ؤلاؾالمُت
وبما ؤن جإزحر اإلاهضع ِّ
الؿغٍاوي –عوماوؿت ًىلُاهىؽ ًظهغ بىيىح غلى ِّ
في ٰهظه اإلاغخلت مً جهضًم نهت ًىلُاهىؽ ،ال بض لىا مً بغُاء إلادت خىُ قدىاه نبل
الغواًاث ؤلاؾالمُت.
الكغوع في جدلُل ِّ

جـضوع ؤخ ـضار الغوماوؿـت خـىُ ؤؾخِبُىؽ (ث ،)119 .ؤؾهل نِؿاعٍت )32(،الظي ًخيبإ

واجباغه الىزيُت صًىا .وفي
بمىث ًىلُاهىؽ غهابا له غلى جغيه الىهغاهُت ،وهضمه الٌىاجـِّ ،
الغوماوؿت ًلػب ًىبُاهىؽ صوعا زُحرا خحن حػغى شطهِخه غلى ؤهه ههغاوي جهي ،بال ؤهه
ٰ
اغخماصه غلى مهاصع قاعؾُت ؤزغي ،ولًٌ ال ًمٌىىا اؾدبػاص مداولخه جىقحر غغى آزغ للههت بدُث
ًسضم هؼغخه الهىمُت الكاعؾُت بهىعة ؤخؿً .اهظغ الكغصوس ي ،الكاهىامت ،الجؼء

الطامـ611-619 ,

(الكهل  ,79ألابُاث .)696-110
اإلااؾـ للخاعٍش الٌيس ي.
ً -32لػب ؤؾُبُىؽ صوعا هاما في جمثُل وحهت هظغ الٌىِؿت باغخباعه ِّ
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت217 ،
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الؿغٍاوي وػلم ؤًًا
ًسكي ههغاهِخه زىقا مً بُل ًىلُاهىؽ وغهابه .ومً زالُ اإلاهضع ِّ
ؤن ًىبُاهىؽ غاعى قٌغة ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ ،وختى حكاء له الظغوف ؤن ًهبذ
ٰ
نضًها لؿابىع بػض ؤن ؾاغضه في جكاصي الىنىع في ؤؾغ ًىلُاهىؽ .بػض طلَ ،جهل خبٌت
الغوماوؿت بلى ِّطعوتها بمىث ًىلُاهىؽ في بالص قاعؽ بػض بنابخه بؿهم مجهىُ اإلاهضع
ٰ
ونخله يػها بلهي .وجيخهي عواًت الغوماوؿت بدخىٍج الغوم ًىبُاهىؽ ملٍا غلحهم ،وبضوعه
()33
ٰ
ًمثل وحهت الىظغ
الؿغٍاوي ِّ
ًهالح ؾابىع وَػىص بلى بالصه .ومً هىا قةن هظا اإلاهضع ِّ
ٰ
جغيؼ غلى اهخهاع الىهغاهُت وجإًُض اإلاكِئت ؤلالهُت لها بمػانبت
الخاعٍسُت للٌىِؿت ،التي ِّ
اإلاػخضًً غلحها.
ًظيغ الُػهىبي نهت ًىلُاهىؽ في مىيػحن مً الخاعٍش :غىض مػالجخه جاعٍش الهُانغة
اؾاهُحن .في اإلاىيؼ ألاوُ ٌػلمىا
الغوم
ِّ
اإلاخىهغًٍ ،وغىض ؾغصه لخاعٍش ملىى الكغؽ الؿ ِّ
الُػهىبي ؤن ًىلُاهىؽ ملَ الغوم ؾىت واخضة بػض خٌم الهُهغ نؿُىُحن الػظُم
ٰ
(خٌم بحن الؿىىاث  117-122م) .ولًٌ الُػهىبي ال ًضلي بمػلىماث بياقُت خىُ خُاجه ؤو
()34
اؾاهُحن ،قحروي الُػهىبي ؤهه غىض
مُىله ِّ
الضًيُت .ؤما في هُام ؾغصه لخاعٍش الكغؽ الؿ ِّ
()35

نُام ًىلُاهىؽ بؿؼو بالص الكغؽ اهًم بلى غؿٌغه غضص يبحر مً الهباثل الػغبُت.
وًٍُل الُػهىبي ؤن ٰهظه الحملت الػؿٌغٍت جٍللذ بالىجاح ،زانت وؤن ًىلُاهىؽ جمًٌ
ٰ
مً صزىُ وجهب اإلاضاثً (خايغة بالص الكغؽ)؛ ولًٌ في ؾمغة ٰهظا جالهخهاع الباهغ ًهخل

33- Th. Nö deke “Über den Syrischen Rom n von K is r Ju i n, " 266-281.

 -34الُػهىبي ،جإعٍش ،الجؼء ألاوُ.216 ،
 -35ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاهاصع البحزهُُت ،مثل ؤمُاهىؽ ماعيُلُىىؽ (ث .بػض ؾىت  )191ولُباهُىؽ
(ث ,)191 .جظيغ مكاعيت الػغ في خغ ًىلُاهىؽ يض الكغؽ .إلاؼٍض مً اإلاػلىماث غً ٰهظا اإلاىيىع
ًىظغ في:
Irfan Shahi, Byzantium and the Arabs in the Fourth Century (Washington D.C.:
Dumbarton Oaks, 1984) 238-283.
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت218 ،
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ًىلُاهىؽ بؿهم ال ٌػغف مهضعه ،زم ًم ِّلَ الغوم ًىبُاهىؽ غلحهم وٍهىم بمهالحت ؾابىع
وَػىص بلى بالصه.)36(.
الؿغٍاوي اإلاؿمى عوماوؿت ًىلُاهىؽ ب ِّحن هىا غلى عواًت الُػهىبي
ال قَ ؤن جإزحر اإلاهضع ِّ
ٰ
ختى وبن حاءث مسخهغة )37(.بُض ؤهىا ال وؿخُُؼ الخإيُض غلى مػغقت الُػهىبي لظا اإلاهضع
بكٍل مباقغ .وبما ؤن الُػهىبي ًمىيؼ نهت ًىلُاهىؽ في بَاع غغيه للخاعٍش الكاعس ي،
ًمًٌ جغحُذ بمٍاهُت اهخهاُ اإلاهضع بلى الُػهىبي غً َغٍو اإلاهاصع الكاعؾُت.
الضًىىعي والُبري ،اللظًً ٌػالجان الههت مً
غىض جدبؼ غغى نهت ًىلُاهىؽ غىض ِّ
ؾاهُحن ،هجض مػلىماث بياقُت ال هجضها في عواًت
زالُ غغيهما لخاعٍش ملىى الكغؽ الؿا ِّ
()38

الضًىىعي والُبري ،مثلما ًدضر في الغوماوؿت
الُػهىبي؛ قكي البضاًت ًهل ِّ

اإلاُىُ

الضًيُت الىزيُت لُىلُاهىؽ .قىػلم مً عواًخحهما ؤهه نبل ونىله بلى الحٌم ؤزكى ًىلُاهىؽ
ِّ
ٰ
مُىله الىزيُت وجظاهغ غلى ؤهه مامً بالىهغاهُت .ولٌىه غىضما ؤنبذ ملٍا غلى الغوم اعجض
()39

غً الىهغاهُت ونام بةخُاء الىزيُت غلىا.

الضًىىعي والُبري ،مثلما حؿغص
وًٍُل ِّ

الغوماوؿت )40(،ؤن ًىلُاهىؽ َاعص الىهاعي ونخل الٌثحرًً مجهم وهضم غضصا يبحرا مً
ٰ
الٌىاجـ .بػض طلَ ،حهؼ حِكا غظُما جدذ نُاصة ًىبُاهىؽ ونام بؿؼو بالص الكغؽ.
الضًىىعي والُبري بلى ًىبُاهىؽ وٍهكاهه غلى ؤهه مامً ههغاوي ،بال ؤهه ؤزكى
وٍخُغم ِّ
ٰ
الضًىىعي والُبري ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص
بًماهه زىقا مً غها ًىلُاهىؽ .بػض طلًَ ،هل ِّ
 -36الُػهىبي ،جإعٍش ،الجؼء ألاوُ.261-262 ،
ً -37ىػٌـ جإزحر "الغوماوؿت" غلى الُػهىبي لِـ باألخضار قدؿب ،بل ؤًًا بُغٍهت اؾخسضامه
لؤلؾماء .إلاؼٍض مً اإلاػلىماث خىُ هظا اإلاىيىع ًىظغ في Th. Nö deke “Über 263 no. 2, 268 no. 3.
”den Syrischen Rom n von K is r Ju i n,

 H. Gollanczللترحمت ؤلاهجلحزًت

38- J. G. E. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige,. 54-56.
, Julian the Apostate, 60-61.

-39ال ِّضًىىعي ،ألازباع ;69 ,الُبري ،جإعٍش ,الجؼء الثاوي.18 ،
 H. Gollancz ,للترحمت ؤلاهجلحزًت

40- J. G. E. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige,. 5-7.
Julian the Apostate, 10-12.

اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت219 ،
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جدضزىا الغوماوؿت ،ؤن
الغواًخحن ،مثلما ِّ
الكغؽ والظغوف التي ؤصث إلاهخله .قىػلم مً هاجحن ِّ
ًىلُاهىؽ صزل ؤعاض ي الكغؽ ،وهؼم الجِل الكاعس ي ،وجهضم بؿغغت في ؤعايحهم .وغىضما
اخخل ًىلُاهىؽ اإلاضاثً (نُؿُكىن)  -غانمت الكغؽ -الط ؾابىع بالكغاع .وفي الىنذ الظي
ًان قُه ًىلُاهىؽ قغخا ومؿغوعا باهخهاعه الباهغ ،ؤنابه ؾهم ال ٌػغف مهضعه ونخله.
ٰ
الضًىىعي غباعة "ؾهم غازغ" ،بِىما ٌؿخػمل الُبري
ولىنل ؾمىى هظا الؿهم ٌؿخسضم ِّ
( )41
غباعة "ؾهم ؾغ ".
الؿغٍاوي الغوماوؿت ونكا مؿهبا
باإلاهاعهت مؼ اإلاهاصع ؤلاؾالمُتِّ ،
ًىقغ لىا اإلاهضع ِّ
ٰ
حكٍل ِّطعوة الههت مً هاخُت الؿاًت
للُغٍهت التي لهي قحها ًىلُاهىؽ خخكه ،وطلَ ألجها ِّ
الؿغٍاوي ؤهه زالُ الحغ بحن الكغؽ والغوم ٌؿمؼ
ِّ
الضًيُت للٌىِؿت .قُسبرها اإلاهضع ِّ
ٰ
نىث مً الؿماء لُػلً مىث ًىلُاهىؽ واهتهاء الحغ بحن الُغقحن .بػض طلَ "ًغؾل ؾهم
()42

قمىث

الك ِّغٍغ جدذ نضعه وٍهخله".
مً اإلاٍان الظي ؾمؼ مىه الهىث وٍهِب ِّ
ٰ
ًمثل الػها ؤلالهي للـ"ًاقغ" ،الظي ؤنبذ
ًىلُاهىؽ في الغوماوؿت ٌػخبر نمت الههت ،ألهه ِّ
غضوا للىهغاهُت ،واهخهاع الطحر غلى الك ِّغ ،ؤي اهخهاع الىهغاهُت غلى الىزيُت.

الضًىىعي والُبري ،ؤًًا في الكٍل الظي جيخهي
ًخمثل الدكابه بحن الغوماوؿت وعواًتي ِّ
قُه الههت .قػىض مهاعهت ٰهظه الىهىم وػلم ؤن مىث ًىلُاهىؽ الؿامٌ ًهضم الغوم
وًٍػهم في خحرة؛ وغىضها ًخىحه وحهاء الغوم بلى ًىبُاهىؽ مُالبحن بًاه بإن ًهبذ ملٍا
غلحهم ،وٍغقٌ جالههُاع لُلبهم مسبرا بًاهم بإهه ههغاوي وال ٌؿخُُؼ ؤن ًملَ غلى غبضة
ؤوزان .وغىضما ًككىن له ؾغهم بإجهم في الىانؼ ههاعي جظاهغوا بالىزيُت زىقا مً بُل
ًـىلُ ـاهـىؽً ،ـىاقو ًـىبُـاهـىؽ غلـى ؤن ًهبـذ ملٌ ـا غلحهـ ـم وَػ ـىص بلى ب ـالصه بـػ ـض ؤن ًهالح

 -41ال ِّضًىىعي ،ألازباع ;69 ,الُبري ،جإعٍش ,الجؼء الثاوي.18 ،
286-281 H. Gollancz ,للترحمت ؤلاهجلحزًت 42 -J. G. E. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige,
Julian the Apostate, 197-198.
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت210 ،
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()43

وَػىيه غً الطؿاثغ التي ؤونػها به ًىلُاهىؽ.
ؾابىع ِّ
ٰ
مىيىع الطُُئت والػضُ ؤلالهي الظي جخمدىع خىله نهت ًىلُاهىؽ في الغوماوؿت
اإلااعزحن اإلاؿلمحن ،وزانت الُبري .ويما وػغف قةن
ًىػٌـ ؤًًا في عواًاث بػٌ ِّ
((44
جمثل وحهت هظغ ؤهل
وماؾؿا إلاظهب اهضزغث آزاعه .ويخابخه الخاعٍسُت ِّ
الُبري ًان قهحها ِّ
الضًيُت يما وعصث في الهغآن والؿىت
الحضًث (ؤو
اإلادضزحن) بدُث ٌػٌـ اإلاباصت واإلاثل ِّ
ِّ
الىبىٍت؛ ومً هىا قةن مىهجه في الخاعٍش ٌؿخسلو الػبر مً نهو ألامم ألازغي غً َغٍو
الحو غلى الباَل ) ) 45قكي
بظهاع بعاصة هللا
ِّ
اإلاخمثلت في مىيى ي الػها والثىا واهخهاع ِّ
ٰ
اإلاتهىع الظي ؤزاع
نهت ًىلُاهىؽ هجض غضة ؤمثلت لهظًً اإلاىيىغحن :ؾلىى الهباثل الػغبُت ِّ
خكُظت ؾابىع ،وغضواهُت ؾابىع اإلاكغَت ججاه الهباثل الػغبُت ،ومهاحمت ًىلُاهىؽ
لؿابىع ،واخخالُ غانمت صولخه ،ومىث ًىلُاهىؽ غهابا له غلى جغيه الىهغاهُت وبخُاثه
(الضًىىعي والُػهىبي والُبري) للكػل "اعجض"
اإلااعزحن اإلاؿلمحن ِّ
الىزيُت .ولػل في اؾخسضام ِّ
بقاعة بلى خغو
الغصة ،التي حػخبر مغخلت خغحت في الخاعٍش ؤلاؾالمي .وب ٰهظا ًخكهىن مؼ
ِّ
وحهت هظغ الٌىِؿت قُما ًخػلو بههت ًىلُاهىؽ ،وزانت اعجضاصه غً الىهغاهُت.
إطار الروايات اليونانية-الرومية
اإلااعزحن اإلاؿلمحن للمهاصع الُىهاهُت-الغومُت مغخلت مهمت في جُىع
ٌػٌـ اؾخسضام ِّ
الكٌغ الخاعٍخي ؤلاؾالمي ،وزانت قُما ًخػلو باالهخمام بثهاقاث ؤزغي بكٍل غام ،وبخاعٍش
 -43ال ِّضًىىعي ،ألازباع ;10,الُبري ،جإعٍش ,الجؼء الثاويJ. G. E. Hoffmann, Iulianus der .19-18 ،

 Abtrünnige 197-199,للترحمت ؤلاهجلحزًت

H. Gollancz , Julian the Apostate,210-212

44 -The History of al-T b ri (T ’rikh l-rusul w ’l-muluk) General Introduction and
From the Creation to the Flood, trans., and annotated by Franz Rosenthal (New York:
Suny Press, 1989), 64-67.
45 -B. Shoshan, Poetics of Islamic Historiography :Deconstructing al-T b ri’s History
(Leiden: Brill, 2004), 85-100; 109-114; M. Springberg-Hinsen, Die Zeit vor dem Islam,
32-34; B. Radtke, Weltgeschichte und Geschichteschreibung, 16-22.
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الغواًاث
الغوم-
ِّ
البحزهُُحن بكٍل زام .ومً هىا قةن جدلُل اوػٍاؽ نهت ًىلُاهىؽ في ِّ
ٌكٍل مدٍا غلمُا هاقػا لكهم وجدبؼ جُىع الٌخابت الخاعٍسُت غىض
اإلابٌغة
ِّ
ؤلاؾالمُت ِّ
اإلاؿلمحن؛ ٰ
وهظا الخىحه في اؾدثماع اإلاهاصع الُىهاهُت-الغومُت ًخمثل ملُا في عواًتي
اإلاؿػىصي زانت في يخا الخىبُه وؤلاقغاف وألانكهاوي .قٌالهما ،يما طيغها مً نبل،
البحزهُُحنً .خمحز ونل
ًهضمان نهت ًىلُاهىؽ يمً غغيهم لخاعٍش الهُانغة الغوم-
ِّ
ِّ
()46
ألانكهاوي باإلًجاػ ،خُث ًظيغ اعجضاص ًىلُاهىؽ غً الىهغاهُت وؾؼوه لبالص الكغؽ.
ومً هىا قةن ههاقىا لػغى نهت ًىلُاهىؽ يمً ؤلاَاع الُىهاوي-الغومي ؾٌُغؽ حله
خحز
لغواًت اإلاؿػىصي .وإلاغيؼٍت عواًت اإلاؿػىصي ومؿاهمخه في بصزاُ خًاعاث حضًضة بلى ِّ
الكٌغ الخاعٍخي غىض اإلاؿلمحن ،ال بض لىا ؤوال مً بلهاء هظغة ؾغَػت غلى زلكُخه الثهاقُت.
حػخبر مالكاث اإلاؿػىصي الخاعٍسُت اوػٍاؾا لئلهجاػاث الػلمُت وألاصبُت التي قهضتها
الحًاعة ؤلاؾالمُت الػباؾُت زالُ الهغن الػاقغ اإلاُالصي هدُجت ِّللهاء الثهافي بحن اإلاؿلمحن
والحًاعاث ألازغي مثل (الكاعؾُت والهىضًت والُىهاهُت) .قمىظ جهاًت الهغن الثامً اإلاُالصي،
قغع الػلماء اإلاؿلمىن في غملُت جغحمت واؾػت ألغماُ غلمُت وؤصبُت وقلؿكُت مً ٰهظه
الثهاقاث بلى الػغبُت .وونلذ ؤلاهجاػاث الػلمُت وألاصبُت ؤلاؾالمُت ؤوحها زالُ الهغن
()47
بممحزاث
الػاقغ اإلاُالصي .وبطا هظغها بلى الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿػىصي هجضها جخمخؼ ِّ
ٰ
زانت .قاإلاؿػىصي ؤوُ مً صمج غلمي الخاعٍش والجؿغاقُا في غغيه للخاعٍش ،ويظلَ وقغة
اإلااعزحن اإلاؿلمحن
اإلاػلىماث التي ِّ
ًىقغها لىا غً جاعٍش الكػى ألازغي ججػله ممحزا غً ِّ
()48
الُىهاهُحن والغوم.
الغواًاث بؾهابا غً جاعٍش
ِّ
آلازغًٍ .قٍان ؤوُ مً جغى لىا ؤيثر ِّ
 -46ألانكهاوي ،جإعٍش.76 ،
47- Ahmad Shboul, Al-M s‘udi & His World: A Muslim Hum nist nd His Interest in
Non-Muslims (London :Ithaca press, 1979), 2-5.
48- Abed el-Rahman Tayyara, The Reflection of Non-Islamic Cultures in Early
Islamic Universal Histories (Ph.D. Dissertation, 2005), 18-20; Tarif Khalidi, Islamic
Historiogr phy: The Histories of M s‘udi (Albany: SUNY University Press, 1975), 15; A. Shboul, Al-M s‘udi & His World, 1-17.
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت211 ،

ثبلور قصة القيصر يوليانوس في الفكر إلاسالمي التاريخي

ٰ
باإلياقت بلى طلَ ،قاإلاؿػىصي ًان عخالت مكهىعا وػاع الٌثحر مً ألانُاع ؤلاؾالمُت وؾحر
()49

ووزيُحن.
ومؿُدُحن
ؤلاؾالمُت ،وًاهذ له مىاظغاث زهاقُت مؼ غلماء مؿلمحن وحهىص
ِّ
ِّ
و ٰهظه الطلكُت حكحر بلى ؤن اإلاؿػىصي ًان ما ِّعزا ًخمخؼ بكًىُ يبحر واهكخاح للبدث غً
مهاصع ؤزغي ؾػُا في بزغاء غغيه الخاعٍخي بمػلىماث حضًضة.
ًخُغم اإلاؿػىصي بلى نهت ًىلُاهىؽ في يخابُه :مغوج الظهب والخىبُه وؤلاقغاف .ومً
ٰ
ًؼوصها بمػلىماث
مهاعهت عواًخه في هظًً الٌخابحن ،هجض ؤهه في غغيه لغواًت ًىلُاهىؽ ِّ
حضًضة ،خُث ًبرػ قحها ،يما ؾجري في الؿُىع الهاصمت ،اؾخسضام مهاصع حضًضة،
زانت الُىهاهُت مجها .ومً هىا قةن جدلُل الخهضًم الخاعٍخي غىض اإلاؿػىصي ل ٰهظه الههت
حُضا لػملُت اهخهاُ اإلاػغقت الخاعٍسُت مً الثهاقاث ألازغي بلى الكٌغ الخاعٍخي
ِّ
ًىقغ لىا مثاال ِّ
ؤلاؾالمي .ولىهل غلى جُىع الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿػىصي ،هبضؤ بخمدُو غغيه لههت

ًىلُاهىؽ في مغوج الظهب ،الظي جم جإلُكه نبل الخىبُه.
الضًىىعي ،والُبري ،غً
قكي اُمغوج ًسبرها اإلاؿػىصي ،يما وعص في عواًاث الُػهىبيِّ ،
جظاهغ ًىلُاهىؽ بالىهغاهُت نبل ونىله بلى الحٌم ،بال ؤهه اجبؼ الىزيُت وؾغغان ما ؤنبذ
ٰ
وجىلي
ملٍا غلى الغوم .ويظلَ ًغوي لىا ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ ،ومىجه الؿامٌ هىاىِّ ،
مخإزغة هىا ،مثل
ًىبُاهىؽ اإلاامً بالىهغاهُت الحٌم مً بػضه .وهغي ؤن عواًت اإلاؿػىصي ِّ
الؿغٍاوي ،الغوماوؿت ،لههت ًىلُاهىؽ .بُض ؤهه ًان
اإلااعزحن اإلاؿلمحن آلازغًٍ ،باإلاهضع ِّ
ِّ
ٰ
ؤوُ مً اؾخسضم مهاصع ًىهاهُت في عواًخه .وَؿخضُ طلَ مً اؾخػماله لٍلمت "البزجاٍ"
( )apostatisالُىهاهُت ،مكحرا بلى ؤن الىهاعي ؤَلهىا غلى ًىلُاهىؽ ٰهظا جالؾم البؿٌُ،
()50

الظي ٌػني الٍاقغ ،ألهه اعجض غً الىهغاهُت واجبؼ الىزيُت.

 -49اإلاؿػىصي ،يىا الخىبُت وؤلاقغاف ،اإلاُبػت الػغبُت الجؿغاقُت (لُضن :بغٍل،
.216
 -50اإلاؿػىصي ،مغوج ،الجؼء الثاوي ( 67-68 ،الكهغاث .)766-761
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت211 ،
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مؼ اهخهالىا لخمدُو غغى اإلاؿػىصي لههت ًىلُاهىؽ في الخىبُه هجض مػلىماث
حضًضة غً َبُػت صًاهخه الىزيُت ال هجضها في الغواًاث ؤلاؾالمُت اإلاظًىعة ؤغالهٰ .
وهظا ًضُ
ِّ
واجباغه جىظُما آزغ للبيُت الؿغصًت للههت.
غلى اؾخسضام اإلاؿػىصي إلاهاصع حضًضة ِّ
ٰ
و الٍامل لغواًخه خُث
وللىنىف ِّ
حُضا غلى هظه الكغوناث ،ال بض لىا مً الخػغف غلى الى ِّ
غمه قلما ملَ
غمه وابً ِّ
ًسبرهاً" :ىلُاهىؽ ،ملَ ؾيخحن وًان ًسكي الهابئُت في ؤًام ِّ
ؤظهغها واعجض غً صًً الىهغاهُت وزغ الٌىاجـ وعص الخمازُل التي حػلها الهابئىن مثال
للجىاهغ الػلىٍت وألاحؿام الؿماوٍت التي هي وؾاثِ بحن الػلت ألاولى غىضهم وبحن الطلُهت
في الػباصاث .ونخل مً الىهاعي زلها يثحرا ،وحػل غهىبت مً لم ًغجض بلى الحىُكُت الهخل،
اللبان غلى الىاع وألاًل مً طبُدت الحىكاء وؾحر
وًان ًإزظ مً غاص بلى الحىُكُت بةلهاء ِّ
ٰ
طلَ .وًان غظُم الؿُىة يثحر الجىىص ،وؾاع بلى ؤعى الػغام في ملَ ؾابىع بً ؤعصقحر
ٰ
قهلَ بؿهم ؾغ ؤنابه ،والغوم حؿمُه بإعبضٌـ ،وجكؿحر طلَ اإلاغجض والهابئت ؤوؾبُىؽ،
ٰ
()51
جكؿحر طلَ اإلاامً الخهي .والىهاعي حمُػا ًخبرؤون مىه ،ومجهم مً ًضغىه البزجاٍ".
ٰ
ٍىقغ لىا مػلىماث
ًغيؼ اإلاؿػىصي غلى َبُػت صًً ًىلُاهىؽ الىزني ،و ِّ
و ِّ
في هظا الى ِّ
ٰ
ؤلاؾالمُت اإلاظًىعة آهكا .ومؼ طلَ ،هغي بػٌ ألاخضار في
حضًضة لم وػهضها في اإلاهاصع
ِّ
عواًخه نض جإزغث بـ الغوماوؿت .قاؾخػماله لٍلمت "الحىُكُت" ،والتي حػني بالؿغٍاهُت
ؾىٌغؽ ههاقىا هىا لخمدُو اإلاػلىماث
الىزيُت )52(،حكحر بلى اغخماصه غلى مهضع ؾغٍاوي.
ِّ
 -51اإلاؿػىصي ،الخىبُت.266-261 ،
الضًاهت الخىخُضًت الحهُهُت
 -52ال بض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ًلمت "خىُل" نض وعصث في الهغآن الٌغٍم لخػني ِّ
ٰ
اإلاهغوهت بةبغاهُم الطلُل .ولًٌ ًلمت "الحىُكُت" هىا هي ؾغٍاهُت ألانل (خىكا) اؾخػملها بػٌ الٌخا
ٰ
الؿغٍاهُت.
اإلاؿُدُحن بمػنى الىزيُت .ونض ؤزظ بػٌ الٌخا اإلاؿلمحن هظا اإلاػنى غً اإلاهاصع ِّ
ِّ
W. Montgomery, W tt, “H nif,” EI, III (1971), 16; N.A. Faris and H.W. Gildden,
“The Me ning of the Kor nic H nif ,” Journal of the Palestine Oriental Society, 19
(1939), 6-9; J. Horovitz, Koranische Untersuchungen (Berlin and Leipzig: Walter de
Gruyter, 1926), 56-61.
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الجضًضة اإلاظًىعة غىض اإلاؿػىصي ،مداولحن جدبؼ مهاصعه والخػغف غلحها .قبظيغه ؤن
ًىلُاهىؽ ؤغاص غباصة ألاوزان التي ًغي بها الهابئت عمىػا لؤلحؿام الؿماوٍتً ،غي
الُىهاهُت ،وزانت الكلؿكت
اإلاؿػىصي عحىع ًىلُاهىؽ للىزيُت غلى ؤهه بخُاء للكلؿكت
ِّ
ٰ
ألاقالَىهُت الجضًضة .وٍظهغ طلَ حلُا في طيغه للهابئحن ،الظًً ًاهىا مجمىغت وزيُت
ظل ؤلاؾالم .ووػغف ؤن الهابئحن اجبػىا الكلؿكت الُىهاهُت مؼ التريحز
اؾخمغث حػِل في ِّ
غلى الكلؿكت ألاقالَىهُت الجضًضة )53(.وفي الـ مغوج ًسبرها اإلاؿػىصي ؤهه ػاع بػٌ غلماء
()54

الهابئت وًاهذ له مىاظغاث زهاقُت مػهم.
ٰهظا الغبِ بحن وزيُت ًىلُاهىؽ والكلؿكت الُىهاهُت ال ًىدهغ في اإلاؿػىصي ،بل هجضه
ماعزحن حاءوا بػض اإلاؿػىصي ،مثل ؤبي الكغج -مدمض بً بسحام اإلاػغوف بابً
غىض ِّ
()55
الىضًم (ث  )970ومؿٍىٍه (ث .)2010
ٰ
باإلياقت بلى طلَ ًسبرها اإلاؿػىصي في الخىبُه ،يما مغ مػىا ،بإن ًىلُاهىؽ بػض حؿلمه
الحٌم قغع في مالخهت الىهاعي وبحباع الٌثحرًً مجهم غلى الغحىع بلى الىزيُت ،وناع ًًؼ
بزالنهم للىزيُت في امخدان غً َغٍو بحباعهم غلى اإلاكاعيت في جهضًم الهغابحن لآللهت
الىزيُحن .ومً هىا ؤَلو غلُه اإلاؿُدُىن اؾم "باعبضٌـ" ،وهي ًلمت ًىهاهُت
وؤًل َػام
ِّ
) )Παραβάτης=parabatisحػني اإلاغجض غً صًىه .قاؾخسضام ٰهظه الٍلمت ٌكحر بلى اغخماص
ٰ
و ؤًًا ؤن اإلاؿػىصي ًان مً
اإلاؿػىصي غلى مهاصع
ِّ
ًىهاهُت ههغاهُت .وٍظهغ مً هظا الى ِّ
ٰ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن الظًً اؾخسضمىا عواًاث وزيُت .وَؿخضُ طلَ مً غباعة "والهابئت
ؤواثل ِّ
ٰ
]حؿمُه[ ؤوؾبُىؽ ،جكؿحر طلَ اإلاامً الخهي ".وًلمت ؤوؾُبُىؽ )) σσεβής=eusebius

53- Charles Genequand, " Idolâtrie, astrolâtrie et Sabéisme," Studia Islamica, 89
(1999), 677-671.

 -54اإلاؿػىصي ،مغوج ،الجؼء الثاوي( 109-108 ،الكهغة.)2116 ،
 -55ابً الىضًم ،ال ِّكه ِّغؾذ ،جدهُو ًىؾل َىٍل (بحروث :صاع الٌخا الػغبي ;162 ،)2996 ،مؿٍىٍه،
ججاع ألامم ،الجؼء ألاوُ.76 ،
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت211 ،
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هي ًلمت ًىهاهُت ألانل وجظهغ اغخماصه غلى مهضع ًىهاوي وزني .والؿااُ الظي ًُغح هىا ،ما
هي ٰهظه اإلاهاصع التي اؾخسضمها اإلاؿػىصي؟ وهل ونلخه بُغٍهت مباقغة ؤو غً َغٍو
الؿغٍاهُت.
مهاصع ؤزغي ،مثل الٌخاباث الٌيؿُت الػغبُت ؤو ِّ
الؿغٍاهُت والػغبُت الىهغاهُت يدلهت ونل هامت في غملُت اهخهاُ الػلىم
لػبذ اإلاهاصع ِّ
ٰ
والكلؿكت الُىهاهُت بلى الثهاقت ؤلاؾالمُت )56(.ويظلَ اإلاػلىماث ألاولى التي ونلذ بلى
اإلااعزحن اإلاؿلمحن غً الخاعٍش الغوماوي-البحزهُي حاءث غً َغٍو ٰهظه اإلاهاصعٰ .
وهظه
ِّ
اإلاػلىمت الهامت حؿاغضها غلى جدبؼ اإلاهاصع التي ؤزغث غلى الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ
ٰ
في ًل مً الـ مغوج والخىبُه .ولظلَ ًيبغي غلُىا جمدُو الػغى الػام لههت ًىلُاهىؽ في
الؿغٍاهُت والػغبُت الىهغاهُت (وزانت يُكُت ونكها بالىزيُت) لىهل غلى مضي
اإلاهاصع ِّ
جإزغ اإلاؿػىصي بالٌخاباث الُىهاهُت.
الؿغٍاهُت ،التي حػغى ألاخضار وقها لدؿلؿلها الؼمني ،وحهت هظغ
ِّ
جمثل اإلاهاصع ِّ
()57

قمً

الٌىِؿت الخاعٍسُت ،وزانت التريحز غلى عواًت اهخهاع الىهغاهُت غلى الىزيُت.
الُبُعي ؤن جدخل عواًت ًىلُاهىؽ مٍاها هاما في مػظم ٰهظه الٌخاباث .وغىض طيغهم لههت
الؿغٍان ،مثلما عؤًىا في الغوماوؿت ،غلى جغيه الىهغاهُت وبخُاثه
ًىلُاهىؽِّ ،
اإلااعزىن ِّ
ًغيؼ ِّ
الؿغٍاهُت جُلو ،يباقي الٌخاباث الٌيؿُت ،غلى ًىلُاهىؽ لهب
الىزيُت .ومً هىا قاإلاهاصع ِّ
الؿغٍان ٌؿخسضمىن ًلمت "عقُػا" (الٍاقغ) غىض طيغهم لُىلُاهىؽ،
"الٍاقغ"؛
قاإلااعزىن ِّ
ِّ
()58

وال جظهغ غىضهم مكغصاث ًىهاهُت مهابلت ،مثلما عؤًىا آهكا في عواًت اإلاؿػىصي في الخىبُه.

56- F. Rosenthal, The Classical Heritage in Islam, translated from the German by E.
and J. Marmorstein (Berkeley, 1975), 15-23.
57- P. V n Deun, “The Church Histori ns fter Eusebius,” in Greek and Roman
Historiography in Late Antiquity, Fourth to Sixth Century A.D. G. Marrasco (Leiden
and Boston: Brill, 2003), 151-176.
58 -J. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige, 185-86; Chronicon ad Annum 724, Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium, 3. Scriptores Syri, 3, Chronica Minora, II, pp.
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مؼ اهخهالىا بلى الٌخاباث الػغبُت الىهغاهُت التي حػالج نهت ًىلُاهىؽ ،ههل غىض
ماِّلكح ِّن ؤزغا يثحرا غلى الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿػىصي ،زانت بما ًخػلو بالخاعٍش
الغوماوي-البحزهُي .ألاوُ هى ؤؾابُىؽ ،اإلاػغوف باؾمه الػغبي مدبى ابً نؿُىُحن
اإلاى ِّبجي (ث  .)920ؤما الثاوي قهى ؤوجُسُىؽ ،اإلاػغوف باؾم ؾػُض ابً البُغٍو (ث
(ٰ )59
اإلااعزان ًدبػان في غغيهما الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ ألاحىضة الٌيؿُت،
 .)911وهظان ِّ
ٰ
ًغيؼان غلى اهخهاع الىهغاهُت اإلااٍضة بالػىاًت ؤلالهُت .وٍخُغنان بلى مُاعصة
بدُث ِّ
الضًيُت الىزيُت .بِىما ًهل
ًىلُاهىؽ للىهاعي وبحباعهم غلى جالقتراى في الُهىؽ ِّ
()60

وَؿخسضم ؤوجُسُىؽ ًلمت "الٍاقغ" لتريه الىهغاهُت

ؤؾابُىؽ ًىلُاهىؽ بـ"اإلاىاقو"،
()61
ٰ
الؿغٍاهُت والػغبُت الىهغاهُت
ِّ
واجباغه الىزيُت .مً هظه اإلاهاعهاث بحن اإلاؿػىصي واإلاهاصع ِّ
ٰ
وؿخضُ ؤهه ،غلى الغؾم مً جإزغه مجها ،بال ؤهه اغخمض غلى مهاصع ؤزغي .وهظا ًىهلىا بلى جدبؼ
()62

بمٍاهُت جإزحر يخاباث الخاعٍش الُىهاهُت غلى جهضًم نهت ًىلُاهىؽ غىض اإلاؿػىصي.

105; Eliae Metropolitae Nisibi Opus Chronologicum, I, Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium, 63, Scriptores Syri, 23, 24.

ٰ
اإلااعزحن وٍثني غلحها غلى ؤجها مهاصع حُضة للخاعٍش
ً -59ظيغ اإلاؿػىصي الٌخاباث الخاعٍسُت لهظًً ِّ
الغوماوي .الخىبُه.216-211 ،
الِؿىغُحن،
 -60ؤؾابُىؽ ،يخا الػىىان ،جدهُو لىَـ قُسى (بحروث :مُبػت آلاباء
ِّ

-297 ،)2970

.298

 -61ؤوجُسُىؽ ،يخا

الخاعٍش اإلاجمىع غلى الخدهُو والخهضًو ،في Corpus Scriptorum

(, Christianorum Oriantalium, Scriptores Arabici Textus, Series Tertia, Tomus VIبحروث:
الِؿىغُحن 137. )6906 ,
مُبػت آلاباء
ِّ

 -62غلى ما ًبضو ؤن اإلاؿػىصي لم ٌػغف اللؿت الُىهاهُت وبهما اهٌكاقه للمهاصع الُىهاهُت ًان غً َغٍو
بزباعٍحن ههاعي .قمثالً ،سبرها اإلاؿػىصي في مغوج الظهب غً يخا ًىهاوي غً جاعٍش
جغحماث غغبُت ؤو
ِّ
الهُانغة الغوم وحضه في يىِؿت في مضًىت ؤهُايُت .وًٍُل اإلاؿػىصي ؤهه َلب مؿاغضة ؤخض عحاُ
الضًً هىاى لِؿاغضه غلى قهم قدىي ٰهظا الٌخا  .مغوج ،الجؼء الثاوي ( 109-108 ،الكهغة .)2116
ِّ
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الهغاع بحن الىهغاهُت والىزيُت ،حػغى اإلاهاصع
هظغا ألهمُت نهت ًىلُاهىؽ في ؾُام ِّ
()63

البحزهُُت الُىهاهُت ،وزانت الخىاعٍش الٌيؿُت مجها،

جمثل
نهت ًىلُاهىؽ غلى ؤجها ِّ

للماعر البحزهُي ؾىػٍمُىىؽ (ث.
اهخهاع الىهغاهُت وجهاًت الىزيُت .قكي الخاعٍش الٌيس ي
ِّ
610

) هجض ونكا مؿهبا لكترة خٌم ًىلُاهىؽ .قهى ًظيغ يُكُت ونىُ ًىلُاهىؽ بلى

الضًاهت الىزيُت ،وبحباع عغُخه غلى جغى الىهغ ِّاهُت وغباصة الىزيُت .وًٍُل
الحٌم ،و ِّاجباغه ِّ
ؾىػٍمُىىؽ ؤن ًىلُاهىؽ قغع في مالخهت الىهاعي ومًاًهتهم بإقٍاُ مسخلكت ،مثل
جضهِـ مأًلهم ومكاعبهم )64(.وهالخظ هىا الدكابه الٌبحر بحن ونل ؾىػٍمُىىؽ وعواًت
ٰ
اإلاؿػىصي ،يما مغ مػىا ،في الخىبُه .باإلياقت بلى طلًَ ،ظيغ ؾىػٍمُىىؽ قُلؿىقا وزيُا
مً مضًىت بقؿىؽ اؾمه مٌؿُمىؽ .وٍلػب ٰهظا الكُلؿىف ،خؿب عواًت ؾىػٍمُىىؽ،
صوعا مدىعٍا في حػلُم ًىلُاهىؽ مباصت الكلؿكت الُىهاهُت ،وجهمُم قٌغه الىزني ،ويغاهُخه
للىهغاهُت )65( .قاإلاؿػىصي ًهغن ،يما عؤًىا في الخىبُه ،بخُاء ًىلُاهىؽ للىزيُت بالكلؿكت
الُىهاهُت اإلاخمثلت بالكٌغ الضًني غىض الهابئتٰ .
وهظا الدكابه ًظهغ اغخماص اإلاؿػىصي غلى
ِّ
ِّ
ٰ
مهاصع ًىهاهُت في جهضًمه لههت ًىلُاهىؽ .ويظلَ قةن ظهىع مكغصاث ًىهاهُت ،مثل،
σσεβής αποστατής Παραβάτης( parabatis ،apostatis،eusebius

هو اإلاؿػىصي
) ،في ِّ

اإلااعر البحزهُي مالالؽ (ثٌ )170 .ؿخسضم في
ًغ ِّجح اغخماصه غلى مهاصع ًىهاهُت .قمثالِّ ،
ٌ -63ؿمى ٰهظا الىىع مً الٌخابت "الخاعٍش الٌيس ي" ( )Historia Ecclesiasticaالظي ٌؿغص ألاخضار
ٰ
جمثل وحهت هظغ الٌىِؿت .وَػخبر
خؿب الدؿلؿل الؼمني ،وهظه الٌخاباث الخاعٍسُت طاث هؼغت صًيُت ِّ
اإلااؾـ ٰلهظا الىىع مً الٌخابت الخاعٍسُت .إلاؼٍض مً اإلاػلىماث ًمًٌ الىظغ في H. Leppin,
ؤوؾُبُىؽ ِّ
“The Church Histori ns (I(: Socr tes, (I(: Socr tes, Sozomenus, nd Theodoretus,” in
Greek and Roman Historiography in Late Antiquity, Fourth to Sixth Century A.D. ed.
G. Marrasco (Leiden and Boston, 2003), 219-245.
64- Sozomen, Historia Ecclesiastica, v,1 -3; see also Philostorgius, Historia
Ecclesiastica, vi, 7, vii, 1-9.
65- Sozomen, Historia Ecclesiastica, v, 2, 16.
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غغيه لههت ًىلُاهىؽ ًلمت  parabatisغىضما ًهل ًىلُاهىؽ بـ "الٍاقغ( ،")66بِىما هجض
ًلمت

apostatis

مؿخسضمت في الخاعٍش الػالمي البحزهُي اإلاػغوف باؾم ( (Chronicon

()67
ًىقغه لىا اإلاؿػىصي لههت ًىلُاهىؽ في
 .Paschaleومً هىا قةن الػغى الخاعٍخي الظي ِّ
ٰ
الغواًاث
مغوج الظهب والخىبُت ٌػٌـ اإلاغاخل اإلاسخلكت التي مغث بها هظه الههت في ِّ
ؤلاؾالمُت مً خُث اإلاهاصع الجضًضة ،والبيُت الؿغصًت ،وجالهخمام بخاعٍش ألامم ألازغي.

خالصة البحث
جمدىعث الٌخابت الخاعٍسُت ؤلاؾالمُت مىظ وكإتها خىُ خُاة الغؾىُ،ﷺ ،والصحابت،
وخكظ الترار الػغبي الجاهلي .وًلما جهضمىا ػمىُا َكذ غلى الحُاة الثهاقُت ؤلاؾالمُت
اللهاء الحًاعي بحن
مىايُؼ حضًضة ،وحضث لها نضي في الٌخابت الخاعٍسُت .ونض ؤصي ِّ
اإلاؿلمحن والكػى ألازغي بلى بزغاء الحُاة الثهاقُت ؤلاؾالمُت وقخذ آقام حضًضة في الٌخابت
الخاعٍسُت .ولهض لػبذ الحًاعة الكاعؾُت صوعا باعػا في جُىٍغ الكٌغ الخاعٍخي غىض اإلاؿلمحن،
ال ؾُما وؤن الػلماء اإلاؿلمحن مً ؤنل قاعس ي لػبىا صوعا مدىعٍا في غملُت ههل الترار
الحًاعي الكاعس ي الػلمي وألاصبي بلى اللؿت الػغبُت.
وقغث ٰهظه الضعاؾت لىا ػاوٍت حضًضة لكهم جُىع الٌخابت الخاعٍسُت غىض اإلاؿلمحن،
ٰ
وزانت بما ًخػلو باهخمامهم بخاعٍش الكػى ألازغي ،وطلَ مً زالُ نغاءة مؿهبت في
الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ في اإلاهاصع والحىلُاث ؤلاؾالمُت الٌالؾٌُُت.
ٰ
اإلابٌغة لظهىع نهت الهُهغ ًىلُاهىؽ في الٌخاباث
ومً هىا جدبؼ هظه ِّ
الضعاؾت اإلاغاخل ِّ
الخهىُاث الؿغصًت ،وألاؾالُب ،وصمج اإلاهاصع .
الخاعٍسُت ؤلاؾالمُت غً َغٍو جمدُو ِّ
ٰ
الغواًاث ؤن اهخهاُ اإلاػلىماث غً نهت ًىلُاهىؽ بلى
ووؿخيخج مً الهغاءة اإلاهاعهت لظه ِّ
66- Ioannis Malalae Chronographia, ed. I. Thurn in Corpus Fontium Historiae
Byzantinae, 35: Ser. Berolinensis (Berlin: Walter de Gruyter, 2000), 250 (13: 18) .
67- Chronicon Paschale. (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae), ed. G. Dindorf.
Bonn: E. Weber, 1832), p. 92; Sozomen, Historia Ecclesiastica, v, 4, 8.
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اإلااعزحن اإلاؿلمحن ًان جضعٍجُا ومغ بمغاخل ؾغصًت مسخلكت ،خُث لػب بَاع الخاعٍش
ِّ
الكاعس ي صوعا هاما في ههلها.
ومغاخل الػغى الخاعٍخي لههت ًىلُاهىؽ هي بمثابت ؤَغ ؾغصًت ًخم زاللها الخػغف
ٰ
الغواًت مً هاخُت اإلاىيىغاث وألاخضار،
غلى يُكُت جكاغل ِّ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن مؼ هظه ِّ
ٰ
الضعاؾت الضوع الٌبحر الظي
وجدبؼ مضي جإزغهم بمهاصع ؾحر غغبُت .ونض الخظىا في هظه ِّ
ًلػبه جاعٍش ملىى الكغؽ (زانت قترة خٌم ؾابىع الثاوي) يةَاع ؾغصي ًخم قُه جمدُو
الغواًاث ؤلاؾالمُت ،مً خُث اإلاػلىماث وألاؾالُب اإلاخبػت لضمج نهت ًىلُاهىؽ .وختى
ِّ
الؿغٍاوي
اإلااعزحن اإلاؿلمحن نض حػغقىا غلى اإلاهضع ِّ
ؤهه ًمًٌ جغحُذ جالخخماُ بإن مػظم ِّ
الغواًاث ؤلاؾالمُت ،مً زالُ ؤلاَاع
اإلاؿمى عوماوؿت ًىلُاهىؽ ،الظي ؤزغ يثحرا غلى ِّ
ٰ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن إلاػغقت اإلاؼٍض غً عواًت ًىلُاهىؽ ،صقؼ ببػًهم
الكاعس ي .ولًٌ قًىُ ِّ
بلى البدث غً مهاصع حضًضة جابػت ألَغ ؾغصًت ؤزغي .وزحر مثاُ غلى الخىحه هى الػغى
البحزهُُحن
الخاعٍخي للههت غىض اإلاؿػىصي الظي ًظهغ مػغقت ملكخت للىظغ بخاعٍش الغوم-
ِّ
اإلااعزحن
وٍضمج في جهضًمه للههت مهاصع حضًضة (ههغاهُت وختى وزيُت) لم هغها غىض ِّ
الظًً ؾبهىه.
ٰ
ٰ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن
بلى حاهب طلًَ ،لهي هظا البدث بػٌ الًىء غلى صواقؼ اهخمام ِّ
بههت ًىلُاهىؽ وصمجها في جهضًماتهم الخاعٍسُت .جظهغ في عواًتي ابً نخِبت و الُبري ،غلى
الضًيُت ،التي جخماش ى بلى خض بػُض مؼ الطُا الخاعٍخي الٌيس ي.
ؾبُل اإلاثاُ ،وحهت الىظغ ِّ
اإلااعزحن اإلاؿلمحن بههت ًىلُاهىؽ ،وزانت اعجضاصه غً
وال وؿدبػض ؤن اهخمام
ِّ
الىهغاهُت ،مغحػه خغو
الغصة ،التي ًاهذ مغخلت مهحرًت في الخاعٍش ؤلاؾالمي .وفي عواًتي
ِّ
ٰ
الضًىىعي وألانكهاوي هغي الخكاغل مؼ الطُا الكػىبي ،لًٌ ًل مجهما غالج الطُا
ِّ
الكػىبي بكٍل مؿاًغ .ؤما غغى عواًت ًىلُاهىؽ غىض اإلاؿػىصي ،قُظهغ قحها ؾػُه في
وخب
البدث غً مهاصع حضًضة يمً بَاع الخاعٍش الغومي-البحزهُي ،وجمخػه باهكخاح زهافي ِّ
اؾخُالع يبحرًً.
اإلاجمؼ ،الػضص  ،)1021( 6نكدت260 ،

