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 ثلخيص:

سُت  غىض اإلاؿلمحن مً زالُ نغاءة مؿهبت  ٌػني هظا البدث بضعاؾت جُىع بضاًت الٌخابت الخاٍع

( في اإلاهاصع والحىلُاث 161 -162خٌم بحن الؿىىاث لههت الهُهغ الغوماوي ًىلُاهىؽ )

سُت الٌالؾٌُُت، وجدبؼ الضواقؼ الهخمام اإلااعزحن اإلاؿلمحن بهظه الغواًت. وحػخمض هظه  الخاٍع

ت غلى جدلُل غغى اإلااعزحن اإلاؿلمحن لههت ًىلُاهىؽ مً خُث اإلاهاصع )الػغبُت، الضعاؾ

اهُت، والُىهاهُت( اإلاؿخسضمت، وألاؾالُب، والخهىُاث الؿغصًت اإلاخبػت في صمجها  والكاعؾُت، والؿٍغ

خي ؤلاؾالمي.  ومً هىا قةن هظا البدث ًلهي الًىء غلى زلكُاث وصواقؼ اإلااعزحن  في الؿغص الخاٍع

خي. ؿلمحن لالهخمام بههت ًىلُاهىؽ والطُا  جالحخما اإلا باإلياقت ي الظي ؤزغ غلى غغيهم الخاٍع

الغوماهُت بلى الثهاقت -بلى طلَ، ٌػٌـ هظا اإلاهاُ اإلاغاخل ألاولى للىهل اإلاػغفي مً اإلاهاصع الُىهاهُت

سُ ت حضًضة لخدؿحن قهمىا ليكإة الٌخابت الخاٍع  ت غىض اإلاؿلمحنؤلاؾالمُت، وبهظا قهى ًىقغ ػاٍو

 بؾالمُت بكٍل زام.  -بكٍل غام، وغملُت جكاغل اإلااعزحن اإلاؿلمحن مؼ زهاقاث ؾحر

ُ  حػٌـ وكإة يخابت الخ   ش غىض اإلاؿلمحن خاحاث صًي ُ  اٍع ُ  ت واحخماغ ت، ت، وهؼغاث ؾُاؾ

 ُ قالطُىاث ألاولى في الٌخابت  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ،قؿلذ باُ الػلماء وألاصباء اإلاؿلمحن مىظ وقاة الغؾى

ت لؿحرة  كىٍ 
 

واًاث الك ِّ
ً الغ  ت غىض اإلاؿلمحن، جمدىعث في ألاؾاؽ، خُى جضٍو  ُ س الخاٍع

 ، ؾُى ابػحنملسو هيلع هللا ىلصالغ  حابت والخ  ه، وخكظ جغحماث الص  ا في ههل ا هام  الظًً لػبىا صوع   ، ومؿاٍػ

 ت وحػالُمها لؤلحُاُ بىٍ  ت الى  ى  الؿ  
 

ًخهتالال ًان جالهخمام بخضٍو لَ، 
ٰ
ش  . بلى حاهب ط جاٍع

  ُ  ت وؤوؿابها نبل ؤلاؾالم، نض لػب صوع  الهباثل الػغب
ع الٌخابت ا في ٰهظه اإلاغخلت مً جُى  ا باعػ 

  ُ س ِّ  ت. ومً هىا، قةن  الخاٍع  و ،اإلاؿاػي ، وحرةالؿ 
 

 ألاوؿا ، وبهاثالُ
 
لذ الهىالب ، قٍ

ُ  الؿ   س ِّ (1)ت غىض اإلاؿلمحن.غصًت ألاولى للٌخابت الخاٍع
 
ُ  الض  ؿاع عنػت ومؼ اح ت، وظهىع ولت ؤلاؾالم

 ِّ
ُ  جدض  ُ  ًاث احخماغ  ضة ـٍاُ حضًـت حضًضة صازل اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي، بضؤث جظهغ ؤقت وؾُاؾ

                                                 

ع الكٌغ واإلاىهج ناؾم غبضه ناؾم،  -1 ش: جُى  اٍع ت )الجحزة: غحن نغاءة الخ   ُ عاؾاث والبدىر ؤلاوؿاه ِّ
للض 

ت،  ُ  ;212-222(، 1009 وجالحخماغ
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  ُ س ِّ  ؛ت غٌؿذ ٰهظه اإلاؿخجضاثللٌخابت الخاٍع
 
ًان لل  و

 
ػى  هاء الحًاعي بحن اإلاؿلمحن والك

ُ  ع الٌخابت الخ  ألازغي، ألازغ البالـ في جُى   س ًان له مً ؤبػاص يبحرة في بؾىاء اإلاجخمؼ ت، بما اٍع

  ُ ُ  ؤلاؾالمي في مُاصًً غلم ِّ ت وؤصب
ظيغ في ٰهظا اإلاهام مات مخىى  ِّ  غت، ٍو

 
هاء الحًاعي بحن ًان لل

 غلى جُى   الػغ  والكغؽ، مً ؤزغ يبحر
 
ُ  ع الث  آت، خحن قخذ  هاقت ؤلاؾالم

 
ُ  قان ت حضًضة، ا غلم

  ُ ى  ؤؾىذ الحًاعة ؤلاؾالم ُ  ع ت، َو  ت غضًضة. تها في مجاالث غلم

 ِّ
خي لهه  ؼ الػغى الخ  عاؾت بلى جدب  حؿعى ٰهظه الض  وماوي ًىلُاهىؽ )خٌم ت الهُهغ الغ  اٍع

ُ  م161-162ىىاث بحن الؿ   ُ  اث الخ  (، في اإلاهاصع والحىل س ُ  اٍع ُ  ت ؤلاؾالم ت ت الٌالؾٌُ

ِّ  ،وجمدُهها
ُ  مً خُث جدلُل الخ  ً  اث الؿ  هى ِّ ت في غص

واًاث، واإلاهاصع اإلاؿخسضمت ٰهظه الغ 

ِّ  الُت: إلااطا اهخم  قحها. وبٍلماث ؤزغي، ٌؿعى ٰهظا البدث إلاىانكت ألاؾئلت الخ  
زىن اإلااع 

 ت ًىلُاهىؽ، وزان  اإلاؿلمىن بهه  
 
ُ  و باعجضاصه غً الى  ت بما ًخػل ت وعحىغه بلى هغاه

  ُ ِّ الىزي
ِّ ي جسخلل ألاؾالُب التي اج  مض   ت؟ وبلى ؤي 

ظه هٰ زىن في غغيهم لبػها ٰهاالء اإلااع 

 ِّ
خي؟ وما هي اإلاهاصع والهىىاث غص الخ  ع الؿ  باًً غً جُى  واًت؟ وما الظي ٌػٌؿه ٰهظا الخ  الغ  اٍع

ُ   ؾحر  ت؟.ت التي مً زاللها اؾخهى الػلماء اإلاؿلمىن مػلىماتهم غً ٰهظه الهه  ؤلاؾالم

ُ  ألاؾئلت، ؾِىهج الباخث ههج   ٰهظه غلى ئلحابتلو  ِّ ا مهاعه  ا جدلُل
واًاث ا، ًدىاُو قُه الغ 

  ُ ُ  ت التي حػالج نه  ؤلاؾالم ِّ ت ًىلُاهىؽ، في مداولت للٌكل غً زلك
 اث اإلااع 

 
ُ  زحن الث ت هاق

 ظه الهه  هٰ ى لوصواقػهم في الخػغ  
 

ًٌ نبل الك
ٰ
ِّ ت. ول

عاؾت، ًجضع بىا بلهاء غوع في ٰهظه الض 

ػت غلى بضاًاث اوػٍاؽ الخ  هظغة ؾ ش الغ  َغ ُ  -وماوياٍع  (2)ت.البحزهُي في اإلاهاصع ؤلاؾالم

                                                                                                                       
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; 

وعي،    ؼ الض  ش غىض الػغ غبضالػٍؼ اٍع ش، وكإة غلم الخ  اٍع رار والخ 
 
 .88-21(، 1000 )الػحن: مغيؼ ػاًض للت

ُ  وم" الظي ًترص  ٌكمل حػبحر "الغ   -2 ُ  ؤلامبراَىعٍت ت ص في اإلاهاصع ؤلاؾالم ُ  الغوماه ًان مهغ  ت الؿغب ها ت، التي 

لَ ؤلا 676عوما )اجهاعث في ؾىت 
ٰ
ٍ  م(، ويظ ُ  مبراَىع ًان مهغ  ت البحزهُ ُ  ت التي  ؤن  ى ت. وخت  ها الهؿُىُُي
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  ِّ
ِّ ًان لله 

ُ   ،خحنٍ  ُاس ي والػؿٌغي بحن ؤلامبراَىع غاع الؿ  ُ  ؤلاؾالم ُ  -ت ت والغوماه ت البحزهُ

ش الغ  ابؼ اإلاُالصي ألازغ البالـ في اهخمام اإلاؿلمحن بالخ  الظي بضؤ مىظ الهغن الؿ   -وماوياٍع

 
 
ِّ ً اإلاؿلمحن مً بلحام هؼاثم غؿٌغٍ  البحزهُي، قػلى الغؾم مً جمٌ

 ُ حن، ت غضًضة  بالبحزهُ

 ِّ
  ويم 

 
ًاهذ جدذ ؾُُغتهم، بال ُ  الض    ؤن  مىاَو قاؾػت  ث في حكٌُل ت اؾخمغ  ولت البحزهُ

  
   جدض 

لَ قةن   غؿٌغي 
ٰ
ش الغ   صاثم لهم، لظ ِّ الب-ومبضاًت اهخمام اإلاؿلمحن بخاٍع

 ُ ًان حزهُ حن 

ُ  عحت ألاولى، صواقؼ غؿٌغٍ  ه في الض  مغص   ُ  ت واؾتراجُج ا في الٌخب ت، وهى ما ًظهغ حل

ُ  ُ  قالجؿغا ُ  وفي ٰهظه اإلاغخلت ألاو   (3)ت.ت ؤلاؾالم ش ٰهظه ألام  ل ت في اإلاهاصع ت حاء غغى جاٍع

                                                                                                                       

 ِّ
 ُ ُ   لكظتهما بوم،" و هكؿهم اؾم "الغ  ؤحن ؤَلهىا غلى البحزهُ  اة، بمكهىمهُ مغ  ألو   ثىن" ظهغ "البحزهُ

ض مً اإلاػلىماالحضًث، في الهغن الؿ   ِّ ابؼ غكغ. إلاٍؼ
 الُت: عاؾاث الخ  ث ًىظغ في الض 

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.    

ض مً اإلاػلىماث غً اوػٍاؽ الخ   -3  ش الُىهاوي والغ  إلاٍؼ ُ   -وماوياٍع ت ألاولى ًمًٌ البحزهُي في اإلاهاصع ؤلاؾالم

ِّ الى  
 الُت: عاؾاث الخ  ظغ في الض 

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), 81-

101; 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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  ُ  ت مسخهغ  ؤلاؾالم
 
ؿلب غلُه الُ ِّ  ابؼ الههص ي  ا، َو

 ؾحر الىانعي، واإلاجافي للض 
 
ت في بػٌ ن

ِّ مً حؿن  ألاخُان. ومؼ مغوع الؼ  
زحن اإلاؿلمحن الحهُى غلى مهاصع حضًضة غً ى للماع 

ش الغ  الخ   ش ؤوضح  ظا الخ  هٰ البحزهُي، ألامغ الظي حػل مػغقتهم ب -وماوياٍع ُ   وؤصم   اٍع  ا.وؿب

 ِّ
ُ  ؼ الػغى الخ  عاؾت غلى جدب  وجهخهغ ٰهظه الض  خي لكترة مػ ش الغ  ىت مً الخ  اٍع -وماوياٍع

  ُ ِّ البحزهُي في اإلاهاصع ؤلاؾالم
 
غلى  غة، هي قترة خٌم الهُهغ ًىلُاهىؽ، التي جدخل  ت اإلابٌ

ش الغ  ت في الخ  ها، مٍاهت هام  غِّ ه  ؾم مً نِّ الغ   البحزهُي، جٌكل غجها اإلاهاصع -وماوياٍع

  ُ ُ  ت، والغ  الُىهاه ِّ وماه
ات، والؿ  ُ  ٍغ في ٰهظا  ثِس ي  بب الغ  الؿ   ت، التي وايبذ جلَ الكترة. ولػل  ه

 
 

لهما، اإلاداولت التي نام بها ن: ؤو  ح  ُ  ت ًىلُاهىؽ ٌػىص بلى غاملحن ؤؾاؾضًض بهه  جالهخمام الك

 ِّ
ُ  إلخُاء الض  ُ  ت غلى خؿا  الى  ًاهت الىزي ه قكل في ؤه   ض  ُ  ابؼ اإلاُالصي، ب  ت في الهغن الغ  هغاه

 ِّ
لَ، بػض ؤن اهخهى ٰهظا اله 

ٰ
ِّ ط

ُ  ًني باهخهاع الى  غاع الض  ا زاهحهما، قُػىص بلى ؾؼوه ؤم   (4)ت،هغاه

بضو ؤن   مت بهم. ٍو ُ   لبالص الكغؽ وبلحام الهٍؼ ً وعاء جالهخمام الٌبحر ت التي جٌم  ٰهظه هي الطلك

  ُ  الظي خظُذ به شطه
 
سخلكت، ومً اإلاهاقاث ت الهُهغ ًىلُاهىؽ وقترة خٌمه لضي الث

  ُ ِّ بُجها الحًاعة ؤلاؾالم
 
ِّ ت التي حكٍ

 عاؾت. ل مىيىع ٰهظه الض 

                                                 

4- S. Tougher, Julian the Apostate (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), 44-

62; 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 193-

201); 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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ُ   عواًتبضاًت ظهىع ل ػىاغىض جدب     هات هجضًىلُاهىؽ في اإلاهاصع ؤلاؾالم
 
 ج

 
 ظ
 
في الٌخاباث  غ  ي

ُ  الخ   س ُ  اٍع ُ  ت الػاإلا  والتي (5)اإلاُالصي.اؾؼ ما ًبضو في الهغن الخ   غلى ت التي بضؤث جدبلىع ت ؤلاؾالم

 
 
ِّ ح

 
ُ  امػلىم اامخضاص   لكٍ ِّ  اج

ُ   واًاثللغ    تؤلاؾالم
 

لَ قةن ولهه التي ؾبهتها. و اإلاضو  ؤ ت،كىٍ  الك
ٰ
ظ

خي لهه  جمدُو الػغى الخ   ِّ  في ًىلُاهىؽ تاٍع
ُ   واًاثالغ  لىا غً عئٍت  ًٌكل تؤلاؾالم

ُ   الٌخابت وكإة لكهم حضًضة س خيالخ   الػغى  نغاءة قػىضغىض اإلاؿلمحن.  تالخاٍع ت لهه   اٍع

  ُ ٍ   مىايُؼ تؾخ  لضًىا  جبرػت، ًىلُاهىؽ في اإلاهاصع ؤلاؾالم  :تمدىع

 ؾابىع  بحنالنت الػ (1
 
 .)طو ألايخاف( والػغ  اويالث

ُ  اعجضاص ًىلُاهىؽ غً الى   (2 ُ  هغاه  .تت وبخُائه للىزي

 .ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ (3

4)   ُ  .الكغؽ ت في خغ  ًىلُاهىؽ يض  مكاعيت الهباثل الػغب

5)  ِّ
 
 .ي ًىبُاهىؽ الحٌم مً بػضهجهاًت ًىلُاهىؽ وجىل

ُ   ًىلُاهىؽ صًاهت َبُػت (6  .تالىزي

ِّ  جدلُللىا  ىًدؿن   ،دىزالُ جىظُم ٰهظه اإلاىايُؼ غلى ٰهظا الى   مً
ُ  الخ  ً  الؿ   اثهى ي تال تغص

ِّ  ااهجبى  
ؼ اإلاهاصع التي ًمٌىىا جدب   يماًىلُاهىؽ، ت زىن اإلاؿلمىن في جهضًمهم لهه  اإلااع 

 ِّ
ُ   لدؿهُلزىن. اغخمض غلحها هاالء اإلااع  ِّ  تغمل

 حهامً خُث جضع   ،واًاثجمدُو ٰهظه الغ 

خيالخ    بػهااج   التي ألاؾالُب بحن باًًالخ   غلىوالىنىف  قحها، اإلاؿخسضمت هاصعواإلا اٍع

ِّ  كىانى   قهض اإلاؿلمىن، زىن اإلااع  
ُ   مجمىغاثواًاث بلى زالر ٰهظه الغ   حكترىت، عثِؿ

                                                 

ش الػالمي هى يغ  ؤصبي  الخ   - 5 ُ   حهخم   اٍع س ى الكترة اإلاػانغة ت مً بضاًت الطلُهت خت  بؿغص ألاخضار الخاٍع

 ِّ
ض مً للماع  ِّ ظغ في خُى ٰهظا اإلاىيىع ًمًٌ الى   اإلاػلىماثر. إلاٍؼ

 الُت:عاؾاث الخ  الض 

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, 74-

79.  
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ِّ  عواًاث
  ًل 

 
خي،الخ   الػغى وؤؾلى  مني،الؼ   ؿلؿلمجمىغت في ألاخضار، والد  واإلاهاصع اٍع

ِّ  اإلاؿخسضمت،
 
ً   وخضةمجمىغت  ًل   للدكٍ   مىكهلت تؾغص

 
 مغخلت ٌػٌـ ازباعٍ  ب  وهٌُال

  ُ خيالخ   غصالؿ   ع جُى   مً ىتمػ هىا، ؾىػغى ٰهظه اإلاجمىغاث في  ومً. ًىلُاهىؽ تلهه   اٍع

 :تؤَغ زالز

ِّ  بَاع (1
ُ  الغ  ُ  واًاث الػغب ُ  -ت(ت )الجاهل  .تالكاعؾ

ِّ  بَاع  (2
ُ  الغ  ِّ -تواًاث الكاعؾ

ُ  الؿ  اه  .تٍغ

ِّ  بَاع (3
ِّ ًاواالغ 

ُ  ث الؿ  اه ُ   -تٍغ   .تالُىهاه

  ىظُمٰهظا الخ   في
 
ت حضًضة لكهم جبلىع بضاًاث الضًىا ػ  لجدكٍ خي غىض الكٌغ الخ  ٍو اٍع

 اإلاؿلمحن، وزان  
 
ش ألامم ألازغي بكٍل غامت بما ًخػل ش الغ  والخ   ،و باهخمامهم بخاٍع -وماوياٍع

ِّ  ؾىػمضو  ؛البحزهُي بكٍل زام
ُ  آلان بلى جدلُل الغ  اع واًاث ؤلاؾالم ت التي جىضعج جدذ ؤلَا

.  ألاُو

  
 ةالفارسي  -ة( ة )الجاهلي  وايات العربي  إطار الر 

ِّ جخمح  
 ز الغ 

 
اع، بالت  واًاث التي ًمًٌ جهيُكها جدذ ٰهظا ؤلَا

 
ث بلى غوف التي ؤص  ريحز غلى الظ

 
 
ُ  ة خٌم الض  ؾض  بلى م( 973-903ىىاث اوي )خٌم بحن الؿ  ونُى ؾابىع الث ت ولت الكاعؾ

ُ  الؿ   ُ   الهاؾُتت ومػاملخه اؾاه ٰهظا الػغى ت هدُجت لضزىلها ؤعايُه. وهجض للهباثل الػغب

خيالخ   عي )ث.  - مدمض يبؤيخاباث  في اٍع ى  ًى  ِّ
بي ؤم(، و  889غبضهللا بً مؿلم ابً نخِبت الض 

عي )ث.  -خىُكت  ى  ًى  ِّ
الُػهىبي ؤخمض بً واضح  -اؽ الػب   يؤبم(، و 891ؤخمض بً صاوص الض 

غ مدم   -حػكغ  وؤبيم(، 898)ث.    ض بً حٍغ
 
 بً غلي - الحؿً ؤبيم(، و 911بري )ث. الُ

)ث. خىالي  ألانكهاوي خمؼة بً الحؿً -غبض هللا  يؤبم(، و 916اإلاؿػىصي )ث  الحؿحن

مً غضم طيغ ًىلُاهىؽ  ؾمالغ   وغلىم(.  970اإلاهضس ي )ث. بػض  َاهغ بً غمُه  م(، و 970

ِّ في 
اع، بال ؤج   واًاث،الغ   غصيالؿ   جالهُالم ههُتبمثابت  ها حػخبرالتي جىضعج جدذ ٰهظا ؤلَا

 ا. يما ؾجري الخه   ،ت ًىلُاهىؽلهه  
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ِّ  زالُطح لىا مً ًخ  
  واًاث ؤن  نغاءة ٰهظه الغ 

 
ى الحٌم غلى الكغؽ وهى ما ػاُ ؾابىع جىل

  ُ ؿتهؼ  ،ىن بٌكاءجه يملَا، قإزظ ػغماء الكغؽ ٌؿخسك  نب  ،به. وفي الىنذ طاجه ىن ثَو

 
 

 اؾخًػكخه الك
 
ًالت ًٌ رى والغ  ػى  اإلاجاوعة، 

ٰ
مػذ في زحراث بالصه. ول وم والػغ ، َو

ً   بلـغىضما   قغ   اهخهمو  ،ًدٌم البالص بُض مً خضًض وناع ،قض ؤنبذ َاؾُتالغ   ؾابىع ؾ

الحٌم لؿابىع،  اؾخدب   نب وما. خٌمه ؾهاٍبالظًً خاولىا  الكغؽ، قغافؤاهخهام مً 

ًان حل  لال  ةض  ػال ؤغض  ختى  ِّ  هخهام مً ؤغضاثه الطاعحُحن. و
ُ  هم  ت التي ه مػانبت الهباثل الػغب

م  ؤعايُه. قهام بمهاحمت ٰهظه الهباثل و ؤصزلذ   ًهخهغ ولم ؛آباعهم غمل قحهم الهخل َو

ُ   اهخهام ً  ألازغي ت ؾابىع غلى ٰهظه الهباثل، بل نُؼ البدغ وهاحم الهباثل الػغب في البدٍغ

ة سطُه غلى مً قض   هصع ؤهوالُمامت وبالص غبض الهِـ وبٌغ وحؿلب. وجظيغ ٰهظه اإلاها

ًان ًهُؼ   ؤَلوولظلَ . بهم مثُلوالخ   مػانبتهمفي  ايخاف اإلاداعبحن الػغ  بمػاه  ؤالػغ  

ِّ  غلُه
  اإلاؿلمىن  زىن اإلااع 

 
 .(6)البؿٌُ "ؾابىع طو ألايخاف" هبالل

  مً ؾمالغ   غلى
 
ِّ  الٌبحر  كابهالد

  ؾابىع، تنه   جهضًم في واًاثبحن ٰهظه الغ 
 

هىاى  ؤن   بال

خي مً خُث البُجها في الػغى الخ   باًًبػٌ الخ   ً  الؿ   بيُتاٍع   ومضي، تغص
 
غ باإلاهاصع الخإز

                                                 

)الهاهغة: صاع اإلاػاعف  ، جدهُو زغوث غٍاقتيخا  اإلاػاعفابً نخِبت،  بى مدمض غبضهللا بً مؿلمؤ - 6

عي،  بى خىُكت ؤخمض بً صاوصؤ ; 161(، 2960بمهغ،  ى  ًى  ِّ
ِّ الض 

 
جدهُو غامغ غبض ىاُ، يخا  ألازباع الُ

ش الُػهىبي،  اؽ ؤخمض بً واضحؤبى الػب   ; 69(، 2960ى، اإلاىػم )بؿضاص: مُبػت اإلاثن   )بحروث: صاع جإٍع

، 2960ناصع،  غ ؤبى  ; 261-262(، الجؼء ألاُو ش الغؾل واإلالىى، الُبري،  حػكغ مدمض بً حٍغ جدهُو جإٍع

 2960الكًل ببغاهُم )الهاهغة: صاع اإلاػاعف بمهغ،  ؤبى مدمض 
 
ؤبى الحؿً غلي  ; 17-11اوي، (، الجؼء الث

  اإلاؿػىصي،  بً الحؿحن
 

، جدهُو قاُع بُال )بحروث: ميكىعاث الجامػت هب ومػاصن الجىهغمغوج الظ

 
 
 ؤبى غبض هللا خمؼة بً الحؿً ; (601-602)الكهغاث،  196-191ُ، (، الجؼء ألاو  2961بىاهُت، الل

ش ؾِّ ، ألانكهاوي ل، ؾىجكلض )الًبدؿـ: ، جدهُو ماعىني ملىى ألاعى وألاهبُاءجاٍع   ;11-12(, 2866 بٍغ

غ بً َاهغو  ش ، يخا  البضء والخ  اإلاهضس ي مُه  ُ  اٍع  )بحروث: مٌخبت ز
 
ش(، الجؼء الث ;  26الث، اٍ، بضون جاٍع

ه،  ؤخمض بً ٌػهى -ؤبى غلي  (، 2987جدهُو ابى الهاؾم بمامي )َهغان: صاع ؾغوف،  ججاع  ألامم،مؿٍٍى

 ، ، ؾغع ؤزباع ملىى الكغؽ وؾحرهمالثػالبي، غبضهللا بً بؾماغُل -ؤبى مىهىع ;  71-71الجؼء ألاُو

 . 110-121(، 2979وعٍيخاُ، ؤبا ؤجدهُو هغمً ػوجىبرؽ )امؿترصام: مُبػت 
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  ُ ِّ الكاعؾ
لمىهج ل قهمىا ولخػمُوت.  بغاػها في ؾغصهم للهه  ب زىن ت، والجىاهب التي ؤعاص اإلااع 

خي الخ   ِّ  االءلهٰ اٍع
ً   لهاءبو  زحناإلااع  ُ  ىء غلى ال اهخماماتهم في ٰهظه اإلاغخلت مً و  اتهمزلك

ِّ  جهيُل اعجإًىات ًىلُاهىؽ، هضًم لهه  الخ  
اع جدذ اإلاىضعحت واًاثالغ   زالر بلى ُ ألاو   ؤلَا

لَ وبىاء  . تزاهىٍ   قئاث
ٰ
  ًمًٌ ،غلى ط

 
بري، جهيُل عواًاث ابً نخِبت، الُػهىبي، الُ

ِّ  الكئتواإلاهضس ي جدذ 
 
كٍ عيألاولى، َو ى  ًى  ِّ

ِ  ؾال  ،ل ونل الض   قئتا، خه، يما ؾجري الخه  خثىاث

  الكئت هُام في صعاحهماب قُمًٌما عواًخا اإلاؿػىصي وألانكهاوي ؤمىكهلت. 
 
 الثت.الث

خي لهه  غىض مهاعهت الػغى الخ    اٍع
 
بري ت ؾابىع في عواًاث ابً نخِبت، الُػهىبي، الُ

 واإلاهضس ي هجض، غلى الغ  
 
 كابه الٌبحر بُجها، بػٌ ؾم مً الد

 
كُكت.  قالُػهىبي جالزخالقاث الُ

 ِّ
 
  ا ال ًظيغا مسخهغ  غ لىا ونك  ًىق

 
بب لٌغاهُت ؾابىع للػغ  ومػاصاجه لهم، الؿ   ،قُه مثال

  ُ ِّ ختى ؤهه ال ًظيغ ؤؾماء الهباثل الػغب
ًان لها يلؼ في ٰهظا اله  في  ببالؿ   ولػل  غاع. ت التي 

شلى ؾغص ب الُػهىبي لِّ ُ  م  ٰهظا الػغى الػابغ ٌػىص بلى   مسخهغ، بكٍل الكغؽ ملىى جاٍع

ُ   اإلاهاصع ػٌبمً  ظهوجدك     اَابػ   عؤًه في جدمل هاألج   تالكاعؾ
 
ُ  ز ما عواًاث ابً ؤ (7).اغاق

 
 
ُ  هل بإج  بري واإلاهضس ي  قخخ  نخِبت، الُ ا وجبرػ قحها وحهت هظغ ؤهل الحضًث ها مؿهبت وؿب

 ِّ
ُ  الض   ؤهي ق ،الُبري  عواًت اؤم   (8)ت.ًي

 
ُ  ه في الٌخابت الخ  ىح  ظا الخ  هٰ  ليثرها جمثُال س  هجض بطت. اٍع

                                                 

شالُػهىبي،  - 7  .218 ُ،، الجؼء ألاو  جإٍع

8   -   ُ  اث الغً الطلك
 
ُ  ث خي ؤلاؾالمي والض  زغث غلى بضاًت الكٌغ الخ  ؤالتي  ،ت اإلاسخلكتهاق وع  الظي لػبه اٍع

 ِّ
لَعحاُ الض 

ٰ
ِّ  ،ًً وألاصباء في ط

 الُت:عاؾاث الخ  ًىظغ في الض 
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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ً  ا مدىع   ( (9قٌغة الكؿاص بمكهىمها  الهغآوي ٌػخمض الٍاجب ُ  ؤ اؾغص ا جضوع خىله ؤخضار ؾاؾ

 الهه  
 

  ،ت. قمثال
 
ف الهباثل جهغ   لىنل (10)"الكؿاص قحها ؤيثروا"و  غباعة بري ٌؿخسضم الُ

  ُ   ًان ،غىضثظ  ؾابىع و  ،عاض ي الكغؽؤصزلذ  خحن الجاثغت الػغب
 
ؤزاع  مماا، ا نؿحر  ملٍ

  الػضُ ولخدهُوؾًب هللا غلحهم. 
ٰ
  هيؤلال

 
 ِ هللا ؾابىع غلحهم. بمػانبت ٰهظه الهباثل، ؾل

عي قهض  اؤم   ى  ًى  ِّ
ِّ  هاألج   ،وعصهاها في مجمىغت مىكغصةؤعواًت الض 

 
ً  الؿ   بيُتهافي  لجمث  ت،غص

ِّ  التي واإلاػلىماث ها،ومهاصع 
 
خيالخ   الػغى في ُ جدى   ههُت  ،لىا اغهجىق . ًىلُاهىؽ تلهه   اٍع

 ِّ
عي واإلااع  ى  ًى  ِّ

ً ًظهغ بىيىح غىض جدب  وؤبغػ جالزخالقاث بحن الض  هت ونكه زحن آلازٍغ ػىا لٍُغ

  ُ ِّ للػالنت الػضواه
عي ًًؼ ٰهظه الغ  ى  ًى  ِّ

  ت بحن ؾابىع والػغ . قالض 
حضًض،  واًت في نالب ؾغصي 

 ِّ
ِّ  اثغ الض  غاع خُث ًغبِ اإلاىاحهت بحن الػغ  وؾابىع باله 

 ُ حن. قحروي لىا بحن الكغؽ والبحزهُ

 ؤه  
 
ُ   خٌمؾابىع  ىه غىضما جىل لَ  (11)بػٌ الؿؿاؾىت اؾخؿل   ،االكغؽ نب

ٰ
وصزلىا  الىيؼط

ًاهذ حػخبرمىُهت الؿ   ِّ  ىاص، التي 
ُ  مً ؤزهب ألاعاض ي الؼ  ىىا ت غىض الكغؽ، عاغ واؾخَى

هه ؤا نام بمهاحمت الؿؿاؾىت وؤغمل قحهم الؿُل، وختى قحها.  وغىضما ؤنبذ ؾابىع قاب  

  ً ًُلحزن. نخل ػغُمهم، ال عي ؤه   ٍو ى  ًى  ِّ
بالؿؿاؾىت ونُػه  ؾابىع  بُل بؿبب هالض 

ِّ  اإلاداعبحن يخافؤ
عي  ـب يؾم  ى  ًى  ِّ

غوي الض   مًؾابىع  اهخهام ؤن  "ؾابىع طي ألايخاف." ٍو

                                                 

ِّ اإلا  - 9
 ؤػى  لىى الكاؾو لبػٌ الك  ع الؿ  كهىم الهغآوي للكؿاص ًهى 

 
ٌؿخض ي الػها  ظا ؛ وٰه امو الحٍ

هي  
ٰ
و حؿلُِ نى   ،بكٍل مباقغ ؤلال ض مً اإلاػلىماث خُى ٰهظا اإلاىيىع ًؤو غً ٍَغ  ىظغ ي ظاإلات غلحهم. إلاٍؼ

ً  ؤو   .21ؾىعة الكجغ:  ;11-11ؾىعة اإلااثضة:  ;101في: ؾىعة البهغة:   ا ً
 
ل بري، الُ حامؼ البُان غً جإٍو

  ;129-101اصؽ، (، الجؼء الؿ  2916)الهاهغة: مُبػت مهُكى البابي الحلبي،  آي الهغآن
 
الزىن، الجؼء الث

280-281. 

بري،   10-
 
ؾلالُ ش الغ  اوي، جإٍع

 
 .11، الجؼء الث

-11   ُ ُ  ت ؾٌىذ في هُام الض  الؿؿاؾىت نباثل غغب ًاهىا ولت البحزهُ  خلكاء وغم  ت، و
 

ِّ  اال
 ُ ض نو  .حنغىض البحزهُ

ِّ ا هام  لػب الؿؿاؾىت صوع  
ِّ ا في اله 

 ُ اصؽ ت زالُ الهغهحن الطامـ والؿ  حن، زان  غاع بحن الكغؽ والبحزهُ

  ً  ن.ح  اإلاُالص
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ِّ  ئهمخلكا لجضز  بلى  ًاؤص   ػغُمهم ونخلهالؿؿاؾىت 
 ُ ُ ومً هىا  (12)لحماًتهم. حنالبحزهُ  ًداو

عي الخ   ى  ًى  ِّ
ِّ  ؤن   غلى إيُضالض 

 ًظيغ يما والكغؽ، الػغ  بحن مىاحهت ًًٌ لم غاعٰهظا اله 

 ِّ
-ومبحن قاعؽ والغ   اثغةالض  ت ػؿٌغٍ  الىاحهت اإلا مً احاهب   ًان بل آلازغون، زىن اإلااع 

 ِّ
 ُ عي و  بحن آزغ ؤؾاس ي  ازخالف  هىاىحن. و البحزهُ ى  ًى  ِّ

خيالخ   الػغىعواًت الض   تلهه   اٍع

ِّ  فيًىلُاهىؽ 
ُ   واًاثالغ  ة، خُث ُ مغ  اؾم ًىلُاهىؽ ًظهغ ألو   ؤن   هى ا،آهك   اإلاظًىعة تؤلاؾالم

عي يهاثض  ى  ًى  ِّ
ُ  ت لحملت الػؿٌغٍ  لًهكه الض  ُ  -تالغوماه  الكغؽ. وججضع ؤلاقاعة ت يض  البحزهُ

ً  هىا، بلى ؤن نه   شت ؾابىع وال   حزن جغص في جاٍع
 
 ً   هؤه   بُضبري، الُ

 
ػمً خضوثها بلى غهض  ب  ؿِّ ي

  تنه   يمً(  ولِـ 172-161 ىىاثالؿ   بحن خٌمُ )ؾابىع ألاو  
 
اوي )خٌم بحن ؾابىع الث

عي. ومم  179 - 109ىىاث الؿ   ى  ًى  ِّ
ً  ا ًثحر جالهخمام م(، يما قػل الض  ه لِـ هىاى غالنت ؤه   اؤً

  ً  ىحزن والؿؿاؾبحن ال
 
إلااطا  ،هىا اُغح هكؿهج التي ألاؾئلت مًو  (13)بري.ت في عواًت الُ

 ِّ
 ُ عي مسخلكت غً به ى  ًى  ِّ

ِّ حاءث عواًت الض 
ِّ  ؟ت ؾابىع والػغ واًاث ألازغي لهه  ت الغ 

 وبلى ؤي 

خي ي ًٌكل لىا ٰهظا الػغى الخ  مض   ُ  اإلامح  اٍع عي في جإلُكه ز زلك ى  ًى  ِّ
ِّ  ألازباعت الض 

 
 .؟ىاُالُ

 ؤو  غلُىا  االحن،جت ٰهظًً الؿ  لإلاػا
 

عي.  اإلاؿخسضمتؼ َبُػت اإلاهاصع جدب   ال ى  ًى  ِّ
 في عواًت الض 

عي ٌػخبر  ى  ًى  ِّ
ِّ  ؤواثل مً ألانل، الكاعس ي ،الض 

ش ىااهخم   الظًً اإلاؿلمحن زحناإلااع   بخاٍع

ُ   وصمجىا الكغؽ خيالخ  في ؾغصهم  تاإلاهاصع الكاعؾ عي يثحر   ونض (14).اٍع ى  ًى  ِّ
 في اؾاهم الض 

ُ   مهاصع خكظ ُ  ؤو   تقاعؾ  ؾابىع  تنه   مهاصع ن  ؤ بماو  (15).مًالؼ   إلاداها لىاله ألازباع،في  تل

                                                 

عي،  - 12 ى  ًى  ِّ
 .69-68 ألازباع،الض 

-13   
 
ش،بري، الُ   جإٍع

 
 .10-66اوي، الجؼء الث

، جدهُو مدمض ؤبى الكًل ببغاهُم )الهاهغة: مُبػت صاع داءغلى ؤهباه الى   ةوابهباه الغ  الهكُي،   14-

  ُ ، جدهُو اء في َبهاث ألاصباءهؼهت ألالب  ألاهباعي،  ; 66 -62ُ، (، الجؼء ألاو  1001ت، الٌخب والىزاثو الهىم

 ِّ
 
 مدمض ؤبى الكًل ببغاهُم )الهاهغة: صاع جهًت مهغ للُ

 
 .160(, 2967كغ، باغت والي

ت بهغام  - 15 ت لهه   ُ ت ألانل  ُ واًت الكاعؾ ِّ
ُ مً اغخمض غلى الغ  ًان ؤو  عي  ى  ًى  ِّ

، ؤن الض 
 

ًظيغ لىا هىلضيه، مثال

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

474-78. 
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ُ   ألاؾاؽ في هي ُ   جإزحر  مضي بُان مً هىا،لىا  بض   ال ت،قاعؾ  الػغى غلى تاإلاهاصع الكاعؾ

خيالخ   عي اٍع ى  ًى  ِّ
و غً ،غىض الض   -(2019ملحمت الكغصوس ي )ث. ب عواًخه مهاعهت ٍَغ

ش الكاعس ي  ًغوي الخ   الظي ،. ٰهظا الػمل ألاصبياهىامتالك   الطلُهت وختى مجيء  ظمى اإلالٍي   اٍع

هم غلى نت للكغؽ وبظهاع جكى  ؤلاؾالم، حهضف في ألاؾاؽ بلى ببغاػ ؤلاهجاػاث الحًاعٍ  

الحًاعي بحن  -جالزنيىاقـ جىضعج في هُام خغيت الخ   تاهىامالك  ومً هىا ف (16)الػغ .

  ٍ ُ  قػى  ؤلامبراَىع  ت، وزان  ت ؤلاؾالم
 
اهغة ت بحن الػغ  والكغؽ. وؤَلو غلى ٰهظه الظ

 
 

ُ  خغيت  "الك   -ىاقـ ألاصبيالتي ؤزظث قٍل الخ   ،ت"ػىب
 
امً اإلاُالصي.  الػلمي مىظ الهغن الث

  ًانو 
ٰ
ُ   الحُاة غلىبالـ  ؤزغ ظه الحغيت ل ُ   تألاصب ش،الخ   ويخابت تؤلاؾالم   بما توزان   اٍع

 
 وًخػل

شاإلاؿلمحن  باهخمام   بخاٍع
 

   .17) ).تالحًاعٍ   هجاػاتهابو  ألازغي  ػى الك

عي اإلاظًىعة ؤغاله للمىاحه ى  ًى  ِّ
ىلُاهىؽالػؿٌغٍ   تغىض مهاعهت عواًت الض   ت بحن ؾابىع ٍو

  للمكهض اهىامتالك  مؼ ونل  
 
 مً يثحر في ههب بل ؛كابههكؿه، هجض الٌثحر مً ؤوحه الد

ُ  ًمٌىىا الحاالث،  ؤغلى  جالزخالف ًهخهغ بن   الهى
 

ُ  ؾماء الش . تهه  اث اإلاظًىعة في الطه

 
 

  ، ًغوي الكغصوس ي ؤن  قمثال
 

ً  اؾم ػغُم الؿؿاؾىت هى َاثغ، بضال يما وعص طيغه  حزن  مً ال

عي.  ى  ًى  ِّ
ًُلغىض الض  ا اؾمها ا زُل غمت لؿابىع وولضث له بيخ  َاثغ   الكغصوس ي ؤن   ٍو

                                                 
16- K. Yamamoto, The Oral Background of Persian Epics: Storytelling and Poetry 

(Leiden and Boston: E. J. Brill, 2003), 3-15, 

17 - H. T. Norris, “Shu„ūbiyy h in  r bic Liter ture,” The Cambridge History of 

Ar bic Liter ture,’ Abb sid Belles-Lettres, ed., Julia Ashtiany et el (Cambridge, New 

York, 1990), 31-47 H. .R. Gibb, “The Soci   Signific nce of the Shuubiyy ,” in 

Studies on the Civilization of Islam, eds. Stanford J. Shaw and William R. Polk 

(Princeton, 1982), 62-73;. D.  gius, “The Shu„ūbiyy  Movement  nd its Literary 

M nifest tion,” Islamic Quarterly, 24 (1980), 76-88; R. Mott hedeh, “The 

Shu„ūbiyy h Controversy  nd the Soci   History of E r y Is  mic Ir n,” IJMES, 7 

(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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سبرها الكغصوس ي  ا، قغ  ملٌُت. وغىضما هاحم ؾابىع َاثغ   ا، ألازحر بلى نلػت في الُمً. ٍو  ً ؤً

ابت بى   له وقخدذا مؼ ؾابىع ؾغ    ػاون ؾابىع الهلػت، نامذ ملٌُت بالخ   ؤهه غىضما خانغ

 ِّ
عي تٰهظه الهه  و  (18)ه.الهلػت بػض ونىغها في خب  ى  ًى  ِّ

  ،جغص في عواًت الض 
 

 الػغام سظًخ   هؤه   بال

ً   تنه   ؤن   بلىؤزغي  ةمغ   ؤلاقاعة مًلىا  .  ال بض  لحضوثها امٍاه   شاج في جغصوابيخه  حزن ال  ٍع

 
 
 بري، الُ

 
ِّ  هؤه   بال

ىىاث )خٌم بحن الؿ   عصقحرؤفي ؾُام غغيه لػهض ؾابىع بً  تالهه   مًهض 

ً   ًهل ه(.  يما ؤه  161-172 ظيغ الؿؿاؾىت، ػغُمنًاغت ولِـ  قُش هؤه  غلى  حزن ال  ٍو

ً  ؤ ً   ابىت اؾم ؤن   اً  اهًخبى   الظي غصيالؿ   ىظُموٰهظا الخ   (19).ملٌُت ولِـ ًحرةالى   هى حزن ال

 
 
ُ   بري الُ   ًض

 
ُ   الٌبحر غهغلى جإز  باإلاهاصع الكاعؾ

 
اؾخسضامه لها ًسخلل، مً خُث  ؤن   ت، بال

 ِّ
ً  والبيُت الؿ   وألاهضاف ُامالؿ  ُ  غً  ت،غص عي. عواًتصمجها في  تيُك ى  ًى  ِّ

 الض 

عي حػٌـ بكٍل يبحر اإلاهاصع بن  ومً هىا ًمًٌ الهُى  ى  ًى  ِّ
ُ   عواًت الض   نامت، التي الكاعؾ

  ،نمػح   بكٍل ؾغصهفي  بضمجها
 
 بدُث ج
 
ِّ ه

 ا مػاصاة ؾابىع  م  ض 
 

 جهخهغجها ؤلػغ  غلى ل ضًضةلك

ِّ ي الؿؿاؾىت غلى
ِّ -وماثم بحن الكغؽ والغ  غاع الض  جؼء مً اله 

 ُ عي البحزهُ ى  ًى  ِّ
حن. وازخُاع الض 

ً  هٰ ل هت اؾخػمالها في عواًخه ًلهُان بػٌ ال ٍغ ىء غلى الؿاًت مً يخابخه ظه اإلاهاصع َو

ُ  الخ   س  ت. اٍع
 

عي ٌػالج هىا الطُا  الك ى  ًى  ِّ
ن ؤا ػىبي بكٍل مؿاًغ، بدُث ًداُو حاهض  قالض 

 ِّ
 ىاقـ بحن الػغ  والكغؽ. ة الخ  ل مً خض  ًسك 

 
  هؤه   غلى ًظهغ نؤ مً قبضال

 
ؤو  ػىبي  ق

  ٌ   مىاه
 

ُ  للك ه   ت،ػىب عي ٍَغ ى  ًى  ِّ
 ؾ  و   اٌؿلَ الض 

 
بحن الػغ   غ ىج  الخ   جسكُل قحهاًداُو  اُ

 ِّ
ِّ والكغؽ. قػلى الػٌـ مً اإلااع 

ً، ًهى  عي الػالنت  لىا ع زحن اإلاؿلمحن آلازٍغ ى  ًى  ِّ
الض 

ُ  الػ   ِّ ج  ؤت بحن ؾابىع والػغ  غلى ضواه
غاع ها هؼاع بِىه وبحن الؿؿاؾىت، ؤي يمً اله 

  الطُا  مػالجت فيٰهظا اإلاىهج و البحزهُي. -اعس يالك
 

ُ   هجضه ػىبيالك ُ   يخاباثفي  احل س  تجاٍع

 
 
ُ   باإلاهاصع غثجإز لَ يخا  تالكاعؾ

ٰ
الكغؽ والػغ ،  ؤزباع  فيألاع   جهاًت. وزحر مثاُ غلى ط

                                                 
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). 

19 -  
 
شبري، الُ  جإٍع

 
 .10-68، اوي، الجؼء الث
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ِّ  نؤاإلاُالصي، بُض  اؾؼالخ   الهغن  ضاًتيخابخه في ب ذجم   الظي
 
ػاُ  ماالٌخا   اٰهظ لمال

 ُ  .20) ).تالهىٍ   مجهى

  مجمىغت في بصعاحهما قةن   ،ألانكهاوي خمؼةاإلاؿػىصي و  اا عواًخم  ؤ
 
 بلى ٌػىص تمؿخهل

ِّ  بهُت غٌـ قػلىالظي اهخهجاه.   غصيالؿ   لئلَاع اإلاسخلل ىظُمالخ  
ِّ زحن، اإلااع 

 مًهض 

ش ألانكهاوي نه  واإلاؿػىصي  الكغؽ، بِىما  ملىىت ؾابىع والػغ  في هُام غغيهما لخاٍع

ِّ ل مػالجتهما هجض
ِّ له 

ىلُاهىؽ  بحن  ؾابىع  ضام الػؿٌغي  ش يمً ونكهما للخ   جىضعجٍو اٍع

لَهُام الخ   فيالبحزهُي، ولِـ -وماويالغ  
ٰ
ش الكاعس ي. ومؼ ط بػٌ جالزخالقاث بحن  هىاى ،اٍع

والظي ًىػخه بػٌ ألاصباء  ،ألانكهاوي الكاعس ي ألانل قغواًتعواًتي اإلاؿػىصي وألانكهاوي. 

 
 

ِّ  (21)،ػىبُت اإلاػاصًت للػغ اإلاؿلمحن بجزغخه الك
بىنل مسخهغ  للػالنت بحن ؾابىع  صهاجؼو 

ُ  االٌبحر غلى  جالغخماصًالخظ قُه  ،والػغ   غىضما اإلاثاُ، ؾبُل غلى ىجضهت. قإلاهاصع الكاعؾ

ُ   فيغباعة "هىبا ؾمبا" التي حػني  ٌؿخسضم ،ألايخاف" ي"ط ـبلى وػذ ؾابىع ب ًخُغم  ت الكاعؾ

شداولخه غغى الخ  ٰهظه الػباعة حكحر، غلى ما ًبضو، بلى مو  .ألايخاف" ا"ط  امػخمض   الكاعس ي اٍع

ِّ ي (22)ألاولى. مهاصعهغلى 
لَ قةن ألانكهاوي ال ًدض 

ٰ
مً  هلُلالخ   بهضفغلى ما ًبضو  ص،ظ

ُ  ؤمٍاهت الػغ ،  ِّ ؾماء الهباثل الػغب
 بلحهام َت في اإلاىاحهت مؼ ؾابىع، بل ًخُغ  ت اإلاخىع 

  
  (23).باؾخسضامه ًلمت "الػغ " بكٍل حما ي 

                                                 
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.   

21- F. Rosenth  , “  mz    -I f hān ,” Encyclopedia of Islam, III, (1971), 156. 

ا للىنُى بلى  نكهاويألا غح لىا ٌك - 22  ُ ش الكغؽ اإلابني غلى مهاصعه ألاولى ؾػ هخه في يخابت جاٍع ٍَغ

ش مػلىماث صحُدت.   .11، 27، جإٍع

 .11-12، هكـ اإلاهضع - 23
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ُ  ؤوجٌمً  ،عواًت اإلاؿػىصي قجاءث مؿهبتا م  ؤ صمج اإلاهاصع  في تها بكٍل زام  هم

  ُ ُ  الػغب نبُلت بًاص صزلذ الػغام وؾُُغث غلى مىاَو  ت قحها. قحروي اإلاؿػىصي ؤن  ت الجاهل

ظيغ غؿٌغٍ   ا ؤزاع خكُظت ؾابىع الظي نام بدملتواؾػت مىه، مم   ت لُغصهم ومػانبتهم. ٍو

  (24)،بًاص اؾمه لهُِ لهبُلتا اإلاؿػىصي قاغغ  
 
ع نىمه مً غضم صزُى الػغام الظي خظ

 
 
ًُل اإلاؿػىصي ؤن  زىق ٌىه لم ًكلح في بنىاغهم. ٍو

ٰ
ؾابىع ونل  ا مً ؾًب ؾابىع، ول

ً وخاع  نبُلت بني جمُم. و  بلى بحن ؾابىع  اؾغصه لُهل خىاع   فياإلاؿػىصي  ٍمط يالبدٍغ

ؤؾبا  مػاصاجه غً الظي ٌؿخكؿغ مً ؾابىع  ،غ  وػغُم نبُلت جمُم، غمغو بً جمُم بً م  

جُب ؾابىع غلى ٰهظا الؿ  ل الػغ  اغخضوا غلى  ؤن   لهما،ؤو  بلى ؾببحن:  امكحر  ااُ هبُلخه. ٍو

ُ  مهعايُه وؤقؿضوها، وزاهحؤ ٍ   ت الهضًمت ؤن  ا، ؤهه مظًىع في الٌخب الكاعؾ ت جهاًت بمبراَىع

ىهي اإلاؿػىصي ٰهظا الكهل   فيعواًخه بىجاح غمغو  مًالكغؽ ؾخٍىن غلى ًض الػغ . ٍو

ِّ  (25)نىاع ؾابىع بالػضُو غً قٌغجه وبجهاء خملخه يض الػغ .ب
 
هاء بحن ؾابىع وبني ونهت الل

 
 
 جمُم ًغص طيغها غىض اإلاهضس ي والث

 
  ما ٌكحران هج  ؤ ػالبي، بال

 
ى بل غ   مً غمغو بً جمُم بً م  بضال

ِّ  يمامغؤة عجىػ، ا
 (26).واًخحنؤن اؾم نبُلتها ؾحر واعص في هاجحن الغ 

   إطار
  -ةوايات الفارسي  الر 

 ةرياني  الس 

ِّ في جدب  
ت ًىلُاهىؽ، زىن اإلاؿلمىن في غغيهم لهه  ػه للمهاصع التي اغخمض غلحها اإلااع 

 ٌكحر الباخث ألاإلااوي، جُىصوع هىلضيه، بلى غض  
 

ا ًظيغ باهخمام يبحر مهضع  ه ؤه   ة مهاصع، بال

  ُ اه ِّ  ،عوماوؿت ًىلُاهىؽا ٌػغف باؾم ؾٍغ
كض  الطُحر الظي لػبه ٰهظا اإلاهضع  وع الض  ص غلى َو

ُ  ؤلا  اإلاهاصع في ًىلُاهىؽ عواًت غغى في ُ  ؾالم   ،اإلاهضع ا. ٰهظتت الٌالؾٌُ
 
خب غلى الظي ي

                                                 

ًان مؿدكاع  ُ مً الهغن الؿ  لهُِ ؤلاًاصي غاف في الىهل ألاو   ًبضو ؤن   غلى ما - 24 ا اصؽ اإلاُالصي و

ِّ لبػٌ ملىى الكغؽ الؿ  
 ُ ُ  اؾاه ض مً اإلاػلىماث اهظغوا: حن لكاون الهباثل الػغب      C. Pe   , “Lت. إلاٍؼ

al-Iyād ,” Encyclopaedia of Islam, V, (1978), 639-640.. 

 . (207-206الكهغاث  ) 792-792ُ، ، الجؼء ألاو  مغوج اإلاؿػىصي، - 25

 ، البضءاإلاهضس ي - 26
 
 ; 261الث، ، الجؼء الث

 
 .112-110، ؾغع ػالبي، الث
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ُ  اصؽ اإلاُالصي، طو هؼغت ما ًبضو في الهغن الؿ   عحت ألاولى وحهت جسضم  في الض  واضحت  تصًي

ُ  لٌيىظغ اال ُ  ؿ ُ  اهخهاع الى   ببغاػ  بلى امُتالغ    تت الضًي ُ  هغاه ِّ   اؤم   (27)ت.ت غلى الىزي
 
ؿبت بالي

  ُ ُ   اإلاهاصعبلى  وماوؿتالغ   مًمىن  اهخهاُت لٌُك هىاى مً ٌػخهض بىحىص جغحمت ق، تؤلاؾالم

  ُ ظا اإلاهضعغغب
ٰ
 ه ال ًمًٌ الخ  بُض ؤه   (28)اؾؼ اإلاُالصي.الهغن الخ  هجاػها زالُ بجم  ،ت ل

 
ض مً إي

ُ  صح    هىاى  ن  ؤما و ت ٰهظه اإلاهىلت، ال ؾ
 

ِّ  اٰهظ بإن   اخخماال
اوي اهخهل بلى اإلاهضع الؿ  ٍغ

و  ُ   اإلاهاصع اإلاؿلمحن غً ٍَغ  جدب   غلىُىع الهاصمت في الؿ   وؾىإحيت.  الكاعؾ
 
غ ؼ مضي جإز

خي لهه  الػغى الخ   ِّ اٍع
ُ  ت ًىلُاهىؽ في الغ  لهاء بػٌ بمداولحن  ،وماوؿتالغ  ـت بواًاث ؤلاؾالم

  ً ت ؤزغي، وزان  ع الٌخابت الخ  ىء غلى جُى  ال سُت غىض اإلاؿلمحن مً ػاٍو  ت بضاًاث اٍع
 
 غهمجإز

ش الغ  لخ  ل جهضًمهم ضحضًضة غى بمهاصع   البحزهُي. -وماوياٍع

ِّ  الهاعت ًجض 
ُ   واًاثللغ  ُ   صعاحها يمً بَاعبالتي ًمًٌ  ت،ؤلاؾالم -تاإلاهاصع الكاعؾ

 ِّ
ُ  الؿ  اه ً   مداوع  زالزت ،تٍغ ُ   تؾغص ِّ -ومؾغ الغ  ؤ: ونىع ؾابىع في تؤؾاؾ

 ُ ؾؼو و حن، البحزهُ

  ،ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ ومىجه الؿامٌ
 
ِّ وج

 
 ومهالحخه ومالغ   غلى الحٌم ًىبُاهىؽ يىل

ِّ و . لؿابىع 
ت ًىلُاهىؽ في هُام ٰهظه اإلاغخلت مً نه   ًمىيػىن زحن اإلاؿلمحن مػظم اإلااع 

                                                 
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 

Erzählungen (Leiden: Brill, 1880).  
 
ت ًىظغهجلح  رحمت ؤلا للت  Julian the Apostate: Now   في ًز

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). 

27
 Th. Nö deke, “Über den Syrischen Rom n von K iser Ju i n,” 292; Idem, Geschichte 

der Perser und Araber Zeit, 59-6;   

28- U. Ben-Horin, “ n Unknown O d  r bic Tr ns  tion of the Syri c Romance of 

Ju i n the  post te,” Studies in Islamic History and Civilization, Scripta 

Hierosolymitana IX (1961), 1-10. 
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ش ملىى الكغؽ، وزان    ت  مً زالُ الخ  غغيهم لخاٍع
 
مً  (29)اوي.ُغم لكترة خٌم ؾابىع الث

خي لهه  الػغى الخ   هىا ًمًٌ الهُى بن   ِّ اٍع
زحن ال ًؼاُ ت ًىلُاهىؽ غىض مػظم ٰهاالء اإلااع 

ش الكاعس ي. وٰهظالخ  ل همفي هُام ؾغص ِّ ىظُم الؿ  الخ   اٍع
ُ  غصي للغ  ف ت حػغ  واًاث ٌكحر بلى بمٍاه

ِّ  مػظم
ُ   عوماوؿت ًىلُاهىؽزحن اإلاؿلمحن غلى اإلااع  و اإلاهاصع الكاعؾ ولِـ  ،تغً ٍَغ

ِّ  غ بكٍل مباق
اويمً اإلاهضع الؿ   . ٍغ

 ِّ
ُ  مً نغاءة الغ    ت وػلم ؤن  واًاث ؤلاؾالم

 
ِّ ؾابىع حؿل

 ا ُ  ل مخسك 
 

وم بلى صازل مػؿٌغ الغ   لُال

ًان تهم،ض  وغ   غضصهم غً مػلىماث لُجمؼ   و
 
الىنُى بلى ب هجح هؤه   ىخت   خهمهم   في اه  مىق

ًٌ اؾم نُهغ الغ   (30)زُمت نُهغهم.
ٰ
  ومول

 
  ؛ت في ٰهظه اإلاغخلت مً الهه  ًبهى مجهىال

 
 ؤن   بال

ِّ ؤ اؾخُاعخض ألاشطام مً خاقُت الهُهغ ؤ
في ؤؾغ  ًهؼ الظيت ؾابىع، ىٍ  ن ه  ن ٌػح 

ِّ الغ  
ً  وم. ووػلم مً ٰهظه الغ  وماوي ؤعاص ؤلامػان في بطالُ ؾابىع، الهُهغ الغ   ا ؤن  واًاث ؤً

قغنت ونىع  ومنُهغ الغ   اؾخؿل  الىنذ طاجه،  وفيقإمغ ؤن ًىيؼ في صازل حلض زىع حاف. 

  لُػض  ؾابىع في ألاؾغ 
 

ُ   لؿؼو  اا غظُم  حِك  ؾابىع  ت ؤن  بالص الكغؽ. وجغوي اإلاهاصع ؤلاؾالم

 الخ   اؾخُاع
 
  لُػض  و بلى بالصه  لُػىصبمؿاغضة بػٌ ألاؾغي،  ؤؾغهمً  وسل

 
ا إلاداعبت حِك

ًاهذ ٰهظه اإلاىاحهت الػؿٌغٍ  الغ     بحن توم. و
 
وم ختى ؤن نُهغ الغ  و  الكغؽ، لهالح غقحنالُ

ِّ  سظجخ   تللهه   غصيالؿ   ىظُمالخ   هاخُت مً (31).ؾابىع  ؾغؤًهؼ في 
واًاث اإلاىضعحت جدذ الغ 

                                                 

البحزهُي حػىص بلى مهضع  -وماوياإلاػلىماث غً ونىع اإلالَ الكاعس ي في ألاؾغ الغ   ًغي هىلضيه ؤن   - 29

ٌىه ٌػخهض ؤن  
ٰ
 ذ زالُ خٌم ؾابىع ألاو  هظه الحاصزت ونػ قاعس ي، ول

 
يما ًغوي  ،اويُ ولِـ ؾابىع الث

ِّ ال
 Th. Nöldeke, Geschichte der Perser, 64, no. 2زحن اإلاؿلمحن. ٌثحر مً اإلااع 

وم ىع صزل بلى يىِؿت ولِـ زُمتبؾا نكهاوي ًظيغ ؤن  ألا  ؤلاقاعة بلى ؤن   ججضع - 30 . اهظغ،  نُهغ الغ 

ش،   .12جإٍع

 ;(206-202 الكهغاث) 792-799ُ، الجؼء ألاو   مغوج،اإلاؿػىصي،  ;119-116 اإلاػاعف،ابً نخِبت،  - 31

ش،، ألانكهاوي   ،البضء ،اإلاهضس ي ;12جإٍع
 
  ;261-262 ،الثالجؼء الث

 
. ججضع ؤلاقاعة 111-112، ؾغع ػالبي، الث

ًٌاهىامتالك  وم جغص في ت ونىع ؾابىع في ؤؾغ الغ  نه   بلى ؤن  
ٰ
  ، ول

 
، هىاى بػٌ جالزخالقاث البؿُُت. قمثال

 مغؤة مً ؤنل قاعس ي ؾاغضث ؾابىع في الخ  ا ًسبرها الكغصوس ي ؤن  
 
و مً ؤؾغه. وٰهظا الػغى ًظهغ لىا سل
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خيٰهظه اإلاغخلت مً الػغى الخ   ش الكاعس ي يةَاعالخ   ،اٍع  ا، بِىما ًبهى قحهومىيى ي ػمني اٍع

ش الغ  الخ   ُ  -وماوياٍع ِّ  ا. وختى ؤن  البحزهُي هامك
ً  بػٌ اإلااع  جهىن غغيهم زحن، مثل ابً نخِبت، 

 ت ؾابىع لهه  
 
ُ  مً ؤؾغ الغ   ههبخسل  ًىلُاهىؽ.  ؤو  ومت غً الغ  وم وال ًضلىن بمػلىماث بياق

 
 
عي والُ ى  ًى  ِّ

بري ًمٌىىا بًجاص مػلىماث حضًضة غً غىض نغاءة عواًاث الُػهىبي، الض 

لَ هالخظ ؤن  نه  
ٰ
ِّ  ت الهُهغ ًىلُاهىؽ، ويظ

اوي، جإزحر اإلاهضع الؿ   باعػ في ٰهظه ،الغوماوؿتٍغ

خي للهه  اإلاغخلت مً الػغى الخ   لَ، هغي ؤن  اٍع
ٰ
 قُ اهىاى ججضًض   ت. باإلياقت بلى ط

 
و ما ًخػل

ً  بالبيُت الؿ   ِّ  ؛تللهه   تغص
ً  قػلى غٌـ اإلااع   ،ً ِّ زحن آلازٍغ

عي،  مهض  ى  ًى  ِّ
الُػهىبي، الض 

 
 
ش ملىى الغ  ببري عواًاتهم يمً والُ ِّ -ومَاع جهضًمهم لخاٍع

 ُ مً زالُ حن ولِـ البحزهُ

لَغغيهم للخ  
ٰ
ش الكاعس ي. باإلياقت بلى ط ٰهظه  فيمػالجتها  ذجم  مىايُؼ حضًضة  هىاى  ،اٍع

 ِّ
ٍ  مىايُؼ  ؤعبػتٍمًٌ ؤلاقاعة بلى و . واًاثالغ  ِّ اإلاا  االءٰه  عواًاث في جبرػ  تمدىع

 لها،ؤو  زحن: ع 

ُ  ونُى ًىلُاهىؽ بلى الحٌم، وزاهحها، اعجضاصه غً الى   ُ  ت والغ  هغاه  زالثها،ت، و حىع بلى الىزي

ِّ  وعابػها، ،ؾؼوه لبالص الكغؽ
 
غلى  ؾىإحيمً بػض مىجه.  ومالغ   غلى الحٌم ًىبُاهىؽ يجىل

ت جظهغ بىيىح مغخلت جالهخهاُ في غغى نه   يمامسخهغة،  لٍىجهاجدلُل عواًت الُػهىبي 

 ِّ
ُ  ًىلُاهىؽ في الغ  البحزهُي. -وماويالهٍُل الغ  ت مً هُام الهٍُل الكاعس ي بلى واًاث ؤلاؾالم

ِّ  اإلاهضع جإزحر ؤن   بماو 
اوي الؿ  ِّ  غلىبىيىح  ًظهغ  عوماوؿت ًىلُاهىؽ–ٍغ

ُ   واًاثالغ   تؤلاؾالم

 نبل اهإلادت خُى قدى  بغُاءمً  لىا ال بض   ًىلُاهىؽ، تفي ٰهظه اإلاغخلت مً جهضًم نه  

 
 

ِّ  جدلُل في غوعالك
ُ   واًاثالغ   .تؤلاؾالم

ُ ـخ تـوماوؿالغ  ضار ــؤخ ضوع ـج ت،ؤ(، 119ِبُىؽ )ث. خؾؤ ى  إ ًخيب   الظي (32)ؾهل نِؿاٍع

ُ  ا له غلى جغيه الى  مىث ًىلُاهىؽ غهاب  ب ِّ و ت، هغاه
 
ُ  هضمه الٌىاجـ، واج ا. وفي ت صًى  باغه الىزي

ِ  ا زُحر  ًلػب ًىبُاهىؽ صوع   وماوؿتالغ    جهي   ه ههغاوي  خه غلى ؤه  ا خحن حػغى شطه
 

 ه ؤه  ، بال

                                                                                                                       

  ُ ًٌ ال ًمٌىىا اؾدبػاص مداولخه جىقحر غغى آزغ للهه  اغخماصه غلى مهاصع قاعؾ
ٰ
ت بدُث ت ؤزغي، ول

  ُ ُ  ًسضم هؼغخه الهىم  611-619, الجؼء الطامـ اهىامت،الك  كغصوس ي، لت بهىعة ؤخؿً. اهظغ ات الكاعؾ

 .(696-110ألابُاث , 79الكهل )

ش الٌيس ي. - 32 اٍع ـ للخ  ِّ
ا في جمثُل وحهت هظغ الٌىِؿت باغخباعه اإلااؾ  ا هام   ًلػب ؤؾُبُىؽ صوع 
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  ِ  ًسكي ههغاه
 
ِّ خه زىق

ً  ا مً بُل ًىلُاهىؽ وغهابه. ومً زالُ اإلاهضع الؿ  اوي وػلم ؤً ا ٍغ

له الظغوف ؤن ًهبذ  حكاء ىؤن ًىبُاهىؽ غاعى قٌغة ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ، وخت  

لَ بػض. ًىلُاهىؽ ؤؾغؾاغضه في جكاصي الىنىع في  ؤنلؿابىع بػض  انضًه  
ٰ
 خبٌتجهل  ،ط

ُ ؿهم ب نابخهبُاهىؽ في بالص قاعؽ بػض لبمىث ًى  عوتهاطِّ  بلى وماوؿتالغ    اإلاهضع  مجهى

هي. وجيخهي 
ٰ
ج وماوؿتالغ   عواًتونخله يػها  بل  الغ   بدخٍى

 
 وبضوعه ،ا غلحهموم ًىبُاهىؽ ملٍ

ػىص بلى بالصه. ًهالح ؾابىع  ِّ  قةن   هىا ومً (33)َو
اوي  ٰهظا اإلاهضع الؿ  ِّ  ٍغ

 
 ىظغالوحهت  لًمث

سُت ِّ  التي ِؿت،لٌىل الخاٍع
 
ُ  الى   اهخهاعغلى  ؼ جغي   اإلاكِئت وجإًُض تهغاه

ٰ
بمػانبت  لها هُتؤلال

 اإلاػخضًً غلحها. 

ش: الخ  ت ًىلُاهىؽ في مىيػحن مً ًظيغ الُػهىبي نه   ش الهُانغة اٍع غىض مػالجخه جاٍع

ِّ الغ  
ًوم اإلاخىه  ش ملىى الكغؽ الؿ   ،ٍغ ِّ وغىض ؾغصه لخاٍع

 ُ ُ ٌػلمىا حن. في اإلاىيؼ ألاو  اؾاه

 ًىلُاهىؽ م   الُػهىبي ؤن  
 
الهُهغ نؿُىُحن الػظُم  خٌموم ؾىت واخضة بػض الغ   َ  ل

ً   117-122ىىاث )خٌم بحن الؿ   ٌ
ٰ
ُ   م(. ول ت خُى خُاجه ؤو الُػهىبي ال ًضلي بمػلىماث بياق

 ِّ
ُ  مُىله الض  ش الكغؽ الؿ  ؤم   (34)ت.ًي ِّ ا في هُام ؾغصه لخاٍع

 ُ ه غىض  بي ؤه  حن، قحروي الُػهى اؾاه

ُ   ام ًىلُاهىؽ بؿؼو بالص الكغؽ اهًم  ُن  (35)ت.بلى غؿٌغه غضص يبحر مً الهباثل الػغب

ًُل الُػهىبي ؤن    ٰهظه الحملت الػؿٌغٍ   ٍو
 
  ت وؤن  جاح، زان  لذ بالى  ت جٍل

 
ً ًىلُاهىؽ جمٌ

ًٌ في ؾمغة ٰهظا (؛مً صزُى وجهب اإلاضاثً )خايغة بالص الكغؽ
ٰ
هخل  ول  ً جالهخهاع الباهغ 

                                                 

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

ش، الُػهىبي،  - 34   .216ُ، الجؼء ألاو  جإٍع

ُ   ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن   - 35 ( ولُباهُىؽ 191مُاهىؽ ماعيُلُىىؽ )ث. بػض ؾىت ؤت، مثل اإلاهاصع البحزهُ

ض مً اإلاػلىماث غً ٰهظ (,  جظيغ مكاعيت الػغ  في خغ  ًىلُاهىؽ يض  191)ث.  اإلاىيىع  االكغؽ. إلاٍؼ

 ًىظغ في:
Irfan Shahi, Byzantium and the Arabs in the Fourth Century (Washington D.C.: 

Dumbarton Oaks, 1984) 238-283.  
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ِّ م  ً  ًىلُاهىؽ بؿهم ال ٌػغف مهضعه، زم 
 
هىم بمهالحت ؾابىع الغ   َ  ل وم ًىبُاهىؽ غلحهم ٍو

ػىص بلى بالصه.   .(36)َو

  َ ِّ  ؤن   ال ق
اوي اإلاؿم  جإزحر اإلاهضع الؿ  غلى عواًت الُػهىبي  هىا ن  حِّ  ب   عوماوؿت ًىلُاهىؽ ىٍغ

  الُػهىبي مػغقت غلى إيُضالخ   وؿخُُؼ ال ىاؤه   بُض  (37)وبن حاءث مسخهغة. ىخت  
ٰ
ظا اإلاهضع ل

شللخ   غغيهًىلُاهىؽ في بَاع  تالُػهىبي ًمىيؼ نه   ؤن  مباقغ. وبما  بكٍل  الكاعس ي، اٍع

ُ   جغحُذ ًمًٌ و غً الُػهىبي بلى اإلاهضع اهخهاُ تبمٍاه ُ   اإلاهاصع ٍَغ  .تالكاعؾ

  ت ًىلُاهىؽؼ غغى نه  غىض جدب  
 
عي والُ ى  ًى  ِّ

 غىض الض 
 
 مًت ظًً ٌػالجان الهه  بري، الل

ش  ِّ االؿ   الكغؽ ملىىزالُ غغيهما لخاٍع
 ُ ُ   حن،ؾاه ت ال هجضها في عواًت هجض مػلىماث بياق

  ؛الُػهىبي
 
عي والُ ى  ًى  ِّ

اإلاُُى  (38)وماوؿتالغ  ًدضر في  مابري، مثلقكي البضاًت ًهل الض 

 ِّ
ُ  الض  ُ  ًي بلى الحٌم ؤزكى ًىلُاهىؽ  هنبل ونىل هلُىلُاهىؽ. قىػلم مً عواًخحهما ؤهت ت الىزي

  ُ ُ  ه مامً بالى  ت وجظاهغ غلى ؤه  مُىله الىزي  هغاه
 
ٌىه غىضما ؤنبذ ملٍ

ٰ
 وم اعجض  ا غلى الغ  ت. ول

ُ  غً الى   ُ   ءخُابة نامت و هغاه   (39)ا.ت غلى  الىزي
 
عي والُ ى  ًى  ِّ

ًُل الض  بري، مثلما حؿغص ٍو

ً مجهم وهضم غضص  ًىلُاهىؽ َاعص الى   ؤن   (40)،وماوؿتالغ   ا مً ا يبحر  هاعي ونخل الٌثحًر

لَ، حه  
ٰ
 الٌىاجـ. بػض ط

 
ا جدذ نُاصة ًىبُاهىؽ ونام بؿؼو بالص الكغؽ. ا غظُم  ؼ حِك

خُغ    ٍو
 
عي والُ ى  ًى  ِّ

هكاهه غلى ؤه  م الض   بري بلى ًىبُاهىؽ ٍو
 

 ه ؤزكى ؤه  ه مامً ههغاوي، بال

 
 
 بًماهه زىق

 
عي والُ ى  ًى  ِّ

لَ، ًهل الض 
ٰ
بري ؾؼو ًىلُاهىؽ لبالص ا مً غها  ًىلُاهىؽ. بػض ط

                                                 

ش، الُػهىبي،  - 36  .261-262ُ، الجؼء ألاو  جإٍع

ً  ًىػٌـ جإزحر "الغ   - 37 هت اؾخسضامه وماوؿت" غلى الُػهىبي لِـ باألخضار قدؿب، بل ؤً ا بٍُغ

ض مً اإلاػلىماث   no. 2, 268 no. 3.  Th. Nö deke “Über 263 اإلاىيىع ًىظغ في اخُى هظلؤلؾماء. إلاٍؼ

den Syrischen Rom n von K is r Ju i n,” 

38- J. G. E. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige,. 54-56.     
 
ت  رحمت ؤلاهجلحزً  للت  H. Gollancz 

, Julian the Apostate, 60-61. 
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40- J. G. E. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige,. 5-7.     
 
ت  رحمت ؤلاهجلحزً  للت  H. Gollancz , 

Julian the Apostate, 10-12. 
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ِّ إلاث غوف التي ؤص  الكغؽ والظ

ِّ هخله. قىػلم مً هاجحن الغ 
 ؤن   ،وماوؿتالغ  زىا واًخحن، مثلما جدض 

وغىضما م بؿغغت في ؤعايحهم. هؼم الجِل الكاعس ي، وجهض  و ًىلُاهىؽ صزل ؤعاض ي الكغؽ، 

ط ؾابىع بالكغاع. وفي الىنذ الظي ال  -غانمت الكغؽ - ًىلُاهىؽ اإلاضاثً )نُؿُكىن( خخل  ا

ال ٌػغف مهضعه ونخله.  ؾهم ؤنابها باهخهاعه الباهغ، ا ومؿغوع  ًان قُه ًىلُاهىؽ قغخ  

عي غباعة "ؾهم غازغ" ى  ًى  ِّ
  ،ولىنل ؾمىى ٰهظا الؿهم ٌؿخسضم الض 

 
بري بِىما ٌؿخػمل الُ

 (41 ).غباعة "ؾهم ؾغ "

ُ   مؼباإلاهاعهت  ِّ اإلاهاصع ؤلاؾالم
 
ِّ ت، ًىق

اوي غ لىا اإلاهضع الؿ  ا ا مؿهب  ونك   وماوؿتالغ  ٍغ

 
 
هت التي للُ لَ ألج   لهيٍغ

ٰ
ِّ قحها ًىلُاهىؽ خخكه، وط

 
ت مً هاخُت الؿاًت عوة الهه  ل طِّ ها حكٍ

 ِّ
ُ  الض  ِّ ًي

اوي ؤه  ت للٌىِؿت. قُسبرها اإلاهضع الؿ  ؿمؼ الحغ  بحن الكغؽ والغ   ه زالٍُغ  ٌ وم 

 نىث مً الؿ  
 
لَ "ًغؾل ؾهم ماء لُػلً مىث ًىلُاهىؽ واهتهاء الحغ  بحن الُ

ٰ
غقحن. بػض ط

ِّ اله  مىه مً اإلاٍان الظي ؾمؼ 
 

هِب الك ِّ ىث ٍو
هخله"غ  قمىث  (42).ٍغ جدذ نضعه ٍو

ِّ ت، أله  ت الهه  ٌػخبر نم   وماوؿتالغ  ًىلُاهىؽ في 
 
هي للؤلال الػها  ه ًمث

ٰ
ًاقغ"ـل الظي ؤنبذ  ،"

ُ  ا للى  غضو    هغاه
 

ِّ ت، واهخهاع الطحر غلى الك
ُ  ؤي اهخهاع الى   ،غ  ُ  هغاه  ت. ت غلى الىزي

ل 
 
 ًخمث

 
  وماوؿتالغ  كابه بحن الد

 
عي والُ ى  ًى  ِّ

ً   ،بري وعواًتي الض   ؤً
 

ٍل الظي جيخهي ا في الك

وم الغ   ًهضممىث ًىلُاهىؽ الؿامٌ   ؤن   هىم وػلمٰهظه الى   مهاعهتت. قػىض قُه الهه  

ًػهم ً  ه وحهاء الغ  وغىضها ًخىح   ؛في خحرة ٍو  وم بلى ًىبُاهىؽ مُالبحن ب
 
ا اه بإن ًهبذ ملٍ

ً  ٍغقٌ جالههُاع لُلبهم مسبر  و غلحهم،  ن ًملَ غلى غبضة ؤوال ٌؿخُُؼ  ه ههغاوي  اهم بإه  ا ب

ُ   هم فيهم بإج  ؤوزان. وغىضما ًككىن له ؾغ    الىانؼ ههاعي جظاهغوا بالىزي
 
ا مً بُل ت زىق

 ذ ملٌـى ؤن ًهبـىؽ غلـاهـىبُـىاقو ًـىؽ، ًـاهــىلُـً
 
ػــــا غلحهــ  ض ؤن ًهالح ـــػـالصه بـــىص بلى بــم َو

                                                 

ِّ ال - 41
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 .18اوي، , الجؼء الث

42 -J. G. E. Hoffmann, Iulianus der Abtrünnige,  281-286 
 
ت  رحمت ؤلاهجلحزً  للت  H. Gollancz , 

Julian the Apostate, 197-198. 
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 ِّ
ػى   (43)يه غً الطؿاثغ التي ؤونػها به ًىلُاهىؽ.ؾابىع َو

هي الظي جخمدىع خىله نه  
ٰ
 وماوؿتالغ  ًىلُاهىؽ في ت مىيىع الطُُئت والػضُ ؤلال

  ً ِّ ًىػٌـ ؤً
 زحن اإلاؿلمحن، وزان  ا في عواًاث بػٌ اإلااع 

 
 بري. ويما وػغف قةن  ت الُ

 
 
ًان قهحه  الُ ِّ بري 

ُ   44) )عه.ازآا إلاظهب اهضزغث ؿ  ا وماؾ  س ِّ ويخابخه الخاٍع
 
ل وحهت هظغ ؤهل ت جمث

 ِّ
ِّ الحضًث )ؤو اإلادض 

ُ  زحن( بدُث ٌػٌـ اإلاباصت واإلاثل الض  ت ى  ت يما وعصث في الهغآن والؿ  ًي

و مىهجه في الخ   ومً هىا قةن   ؛تبىٍ  الى   ش ٌؿخسلو الػبر مً نهو ألامم ألازغي غً ٍَغ اٍع

 ِّ
 
 بظهاع بعاصة هللا اإلاخمث

 
ِّ لت في مىيى ي الػها  والث

قكي  ( (45 غلى الباَل ىا  واهخهاع الحو 

ُ   ة ؤمثلت لٰهظًًت ًىلُاهىؽ هجض غض  نه   ِّ اإلاىيىغحن: ؾلىى الهباثل الػغب
ع الظي ؤزاع ت اإلاتهى 

ُ  اغضو و خكُظت ؾابىع،  ُ  ه ت ججاه الهباثل الػغب مهاحمت ًىلُاهىؽ و ت، ت ؾابىع اإلاكَغ

ُ  ا له غلى جغيه الى  واخخالُ غانمت صولخه، ومىث ًىلُاهىؽ غهاب   ،لؿابىع  ه ثت وبخُاهغاه

  ُ ِّ  اؾخسضامفي  ولػل  ت. الىزي
عي  نزحاإلااع  ى  ًى  ِّ

  والُػهىبياإلاؿلمحن )الض 
 
" "اعجض   للكػل( بري والُ

ِّ  خغو  بلى بقاعة
شالخ   في خغحت مغخلت حػخبر التي ة،ص  الغ   مؼ كهىن ظا ًخ  هٰ وب. ؤلاؾالمي اٍع

  قُما ِؿتلٌىا هظغ وحهت
 
ُ  الى   غً اعجضاصه توزان   ًىلُاهىؽ، تبهه   وًخػل  . تهغاه

وايات إطار   
 ةومي  الر  -ةاليوناني   الر 

ِّ  ٌػٌـ
ُ  اؾخسضام اإلااع  ُ  الغ  -تزحن اإلاؿلمحن للمهاصع الُىهاه ع ت في جُى  ت مغخلت مهم  وم

خي ؤلاؾالمي، وزان  الكٌغ الخ    قُت اٍع
 
ش  ،و باالهخمام بثهاقاث ؤزغي بكٍل غامما ًخػل وبخاٍع

                                                 

ِّ ال - 43
   ;10,ألازباععي، ى  ًى  ض 

 
شبري الُ  ، جإٍع

 
 J. G. E. Hoffmann, Iulianus der. 19-18اوي، , الجؼء الث

Abtrünnige 197-199,     
 
 H. Gollancz , Julian the Apostate,210-212 ت  ؤلاهجلحزً   رحمتللت

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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ِّ -ومالغ  
 ُ ِّ جدلُل اوػٍاؽ نه   حن بكٍل زام. ومً هىا قةن  البحزهُ

ًاث او ت ًىلُاهىؽ في الغ 

  ُ ِّ ت ؤلاؾالم
 
ِّ  غةاإلابٌ

 
 ٌكٍ

 
ُ  ل مدٍ ُ  الخ   ع الٌخابتؼ جُى  ا لكهم وجدب  ا هاقػ  ا غلم س ت غىض اٍع

ُ  ىح  وٰهظا الخ   ؛اإلاؿلمحن ُ  -ته في اؾدثماع اإلاهاصع الُىهاه  الغوم
 
ُ  ت ًخمث ا في عواًتي ل مل

وألانكهاوي. قٌالهما، يما طيغها مً نبل،  ىبُه وؤلاقغافالخ   ت في يخا اإلاؿػىصي زان  

 ِّ
ش الهُانغة الغ  نه   مانًهض  ِّ -ومت ًىلُاهىؽ يمً غغيهم لخاٍع

 ُ ز ونل حن. ًخمح  البحزهُ

ُ  خُث ًظيغ اعجضاص ًىلُاهىؽ غً الى   ،ًجاػإل ألانكهاوي با  (46)ت وؾؼوه لبالص الكغؽ.هغاه

اع الُىهاوي تومً هىا قةن ههاقىا لػغى نه    ومي ؾٌُغ  الغ  -ًىلُاهىؽ يمً ؤلَا
 
ه ؽ حل

ِّ بلى خًاعاث حضًضة  بصزاُفي  مؿاهمخهعواًت اإلاؿػىصي و  تإلاغيؼٍ  لغواًت اإلاؿػىصي. و 
 زخح 

خيالخ   الكٌغ  لىا ؤو   ، ال بض  اإلاؿلمحن غىض اٍع
 

ُ   بلهاء مً ال ػت غلى زلك  هظغة ؾَغ
 
ُ  خه الث  ت.هاق

 
 
ُ  اإلاؿػىصي الخ  كاث حػخبر مال س ُ   ات اوػٍاؾ  اٍع ُ  لئلهجاػاث الػلم ت التي قهضتها ت وألاصب

  ُ ُ  ت الػب  الحًاعة ؤلاؾالم ِّ اؾ
 
 ت زالُ الهغن الػاقغ اإلاُالصي هدُجت لل

 
 اإلاؿلمحن بحنهافي هاء الث

ُ  مثل  الحًاعاث ألازغي و  ً  )الكاعؾ ُ  ت والهىض  قت(. ت والُىهاه
 
 ،اإلاُالصي امًمىظ جهاًت الهغن الث

ُ   الػلماءقغع  ُ  اإلاؿلمىن في غمل ُ  ت جغحمت واؾػت ألغماُ غلم ُ  ت وؤصب ت مً ٰهظه ت وقلؿك

 
 
ُ  الث ُ  ت. وونلذ ؤلا هاقاث بلى الػغب ُ  هجاػاث الػلم ُ  ت وألاصب ت ؤوحها زالُ الهغن ت ؤلاؾالم

ُ  وبطا هظغها بلى الٌخابت الخ   (47)الػاقغ اإلاُالصي. س ِّ صي هجضها جخمخ  ت غىض اإلاؿػى اٍع
زاث ؼ بممح 

ش والجؿغاقُا في ُ مً صمج غلمي الخ  ت. قاإلاؿػىصي ؤو  زان   شللخ   غغيهاٍع لَ وقغة اٍع
ٰ
، ويظ

 ِّ
 
 اإلاػلىماث التي ًىق

 
ش الك ِّ ز  ػى  ألازغي ججػله ممح  غها لىا غً جاٍع

زحن اإلاؿلمحن ا غً اإلااع 

ً. قٍان ؤو   ِّ  مًُ آلازٍغ
ِّ بؾهاب  واًاث جغى لىا ؤيثر الغ 

 ُ ش الُىهاه  (48)وم.حن والغ  ا غً جاٍع

                                                 

ش، ألانكهاوي  46-  .76 ،جإٍع

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), 1-

5; A. Shboul, Al-M s‘udi & His World, 1-17. 
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ًان عخ   لَ، قاإلاؿػىصي 
ٰ
ُ  الت مكهىع  باإلياقت بلى ط ت وؾحر ا وػاع الٌثحر مً ألانُاع ؤلاؾالم

ُ  ؤلاؾالمُت ًاهذ له مىاظغاث زهاق ِّ ، و
 ُ ِّ ت مؼ غلماء مؿلمحن وحهىص ومؿُد

 ُ  (49)حن.حن ووزي

ُ  و  ِّ ما  ًان اإلاؿػىصي ن  ؤحكحر بلى  تٰهظه الطلك
 ع 

 
ُ  ؼًخمخ   از  غً للبدث واهكخاح يبحر بكًى

ُ   ؤزغي  مهاصع خيالخ   غغيه بزغاء في اؾػ  .حضًضة بمػلىماث اٍع

 ت ًىلُاهىؽ في يخابُه: م اإلاؿػىصي بلى نه  ًخُغ  
 

ومً ىبُه وؤلاقغاف. الخ  وهب مغوج الظ

ِّ غواًت ل هغغي في همهاعهت عواًخه في ٰهظًً الٌخابحن، هجض ؤه  
صها بمػلىماث ًىلُاهىؽ ًؼو 

ُىع الهاصمت،  اؾخسضام مهاصع حضًضة، ، يما ؾجري  في الؿ  اًبرػ قحه خُث ،حضًضة

ُ  زان   خي غىض اإلاؿػىصي لهضًم الخ  ت مجها. ومً هىا قةن جدلُل الخ  ت الُىهاه ت ظه الهه  هٰ اٍع

 ِّ
 
 ًىق

 
ِّ غ لىا مثاال

 ُ ُ  ض   ح ُ  ت اهخهاُ اإلاػغقت الخ  ا لػمل س   تاٍع
 
خي هاقاث ألازغي بلى الكٌغ الخ  مً الث اٍع

ُ  الٌخابت الخ   ع جُى  ؤلاؾالمي. ولىهل غلى  س ت ت غىض اإلاؿػىصي، هبضؤ بخمدُو غغيه لهه  اٍع

 ًىلُاهىؽ في 
 

 .ىبُهالخ    نبل جإلُكه جم  الظي  ،هبمغوج الظ

ى   مغوج قكي اُ ًى  ِّ
 ًسبرها اإلاؿػىصي، يما وعص في عواًاث الُػهىبي، الض 

 
بري، غً عي، والُ

ُ  جظاهغ ًىلُاهىؽ بالى    هغاه
 

ُ  ه اج   ؤه  ت نبل ونىله بلى الحٌم، بال ؾغغان ما ؤنبذ و ت بؼ الىزي

 
 
لَ ًغوي لىا ا غلى الغ  ملٍ

ٰ
ِّ و ؼو ًىلُاهىؽ لبالص قاعؽ، ؾوم. ويظ

 
ي مىجه الؿامٌ هىاى، وجىل

ُ  ًىبُاهىؽ اإلاامً بالى   ِّ  عواًت ت الحٌم مً بػضه. وهغي ؤن  هغاه
 
، مثل هىا ةغ اإلاؿػىصي مخإز

 ِّ
ِّ اإلااع 

ً، باإلاهضع الؿ  اويزحن اإلاؿلمحن آلازٍغ ًان ت ًىلُاهىؽ. بُض ؤه  لهه   ،وماوؿتالغ   ،ٍغ ه 

ُ  ؤو   ُ  ُ مً اؾخسضم مهاصع ًىهاه ؿخض لَ مً اؾخػماله لٍلمت "البزجاٍ"   ت في عواًخه. َو
ٰ
ط

(apostatis  ُ هاعي ؤَلهىا غلى ًىلُاهىؽ ٰهظا جالؾم البؿٌُ، ا بلى ؤن الى  ت، مكحر  ( الُىهاه

ُ  غً الى   ه اعجض  الظي ٌػني الٍاقغ، أله   ُ  ت واج  هغاه  (50)ت.بؼ الىزي

                                                 

ُ  ىبُت وؤلاقغافيىا  الخ  اإلاؿػىصي،  - 49 ُ  ، اإلاُبػت الػغب ل، ت الجؿغاق -216، 226(، 2896ت )لُضن: بٍغ

216. 

 مغوج، اإلاؿػىصي،  - 50
 
 (.766-761) الكهغاث  67-68اوي، الجؼء الث
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هجض مػلىماث  ىبُهالخ  ًىلُاهىؽ في   تمؼ اهخهالىا لخمدُو غغى اإلاؿػىصي لهه  

  ُ ِّ حضًضة غً َبُػت صًاهخه الىزي
ُ  او ت ال هجضها في الغ  ُ  . وٰهظا ؤغاله اإلاظًىعةت ًاث ؤلاؾالم  ًض

 ِّ
 
ً  آزغ للبيُت الؿ   اجىظُم   باغهغلى اؾخسضام اإلاؿػىصي إلاهاصع حضًضة واج ت. للهه   تغص

ِّ  للىنىفو 
 ُ ِّ الى   غلى فػغ  الخ  لىا مً  ال بض   ناث،غلى ٰهظه الكغو  اض  ح

الٍامل لغواًخه خُث  و 

 م  ، ًىلُاهىؽ"ًسبرها: 
 
ًان ًسكي اله   َ  ل ُ  ؾيخحن و ِّ ً  ؤت في ابئ

ِّ ام غم 
ا ملَ ه قلم  ه وابً غم 

ُ  غً صًً الى   ظهغها واعجض  ؤ  مازُل التي حػلها اله  الخ     الٌىاجـ وعص  ت وزغ  هغاه
 

 ابئىن مثال

 ماوٍ  ت وألاحؿام الؿ  لىٍ  للجىاهغ الػ  
 
ت ألاولى غىضهم وبحن الطلُهت ت التي هي وؾاثِ بحن الػل

ُ   ض  جوحػل غهىبت مً لم ًغ  ،اا يثحر  هاعي زله  في الػباصاث. ونخل مً الى    ،ت الهخلبلى الحىُك

  ُ ًان ًإزظ مً غاص بلى الحىُك ِّ ةت بو
 
اع وألاًل مً طبُدت الحىكاء وؾحر بان غلى الى  لهاء الل

ًان غظُم الؿ   لَ. و
ٰ
وؾاع بلى ؤعى الػغام في ملَ ؾابىع بً ؤعصقحر  ،ُىة يثحر الجىىصط

لَ اإلاغجض  إوم حؿمُه بوالغ  ، قهلَ بؿهم ؾغ  ؤنابه
ٰ
وؾبُىؽ، ؤابئت واله   عبضٌـ، وجكؿحر ط

لَ اإلاامً الخ  
ٰ
 (51)."ؤون مىه، ومجهم مً ًضغىه البزجاٍا ًخبر  هاعي حمُػ  هي. والى  جكؿحر ط

ِّ في ٰهظا الى  
ِّ  و 

 
ِّ ؼ اإلاؿػىصي غلى َبُػت صًً ًىلُاهىؽ الىزني، و ًغي

 
لىا مػلىماث  غ ٍىق

 ِّ
 ُ لَ، هغي بػٌ ألاخضار في ت اإلاظًىعة آهك  حضًضة لم وػهضها في اإلاهاصع ؤلاؾالم

ٰ
ا. ومؼ ط

 
 
ُ   .الغوماوؿتـ غث بعواًخه نض جإز ُ   ،ت"قاؾخػماله لٍلمت "الحىُك اه ت والتي حػني بالؿٍغ

  ُ ِّ  (52)ت،الىزي
اوي. ؾىٌغ  اإلاػلىماث  ؽ ههاقىا هىا لخمدُوحكحر بلى اغخماصه غلى مهضع ؾٍغ

                                                 

 .266-261ىبُت، الخ  اإلاؿػىصي،  - 51

ِّ نض ًلمت "خىُل"  مً ؤلاقاعة بلى ؤن   ال بض   -52
م لخػني الض  ً  ًاهت الخ  وعصث في الهغآن الٌٍغ ُ  ىخُض هُت ت الحه

  ُ ًٌ ًلمت "الحىُك
ٰ
ُ  اإلاهغوهت بةبغاهُم الطلُل. ول اه ا  ت ألانل )خىكا( اؾخػملها بػٌ الٌخ  ت" هىا هي ؾٍغ

 ِّ
 ُ ُ  اإلاؿ ِّ ت. ونض ؤزظ بػٌ الٌخ  دُحن بمػنى الىزي

ُ  ا  اإلاؿلمحن ٰهظا اإلاػنى غً اإلاهاصع الؿ  اه  ت.  ٍغ

 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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 . قبظيغه ؤن  غلحها فػغ  ؼ مهاصعه والخ  مداولحن جدب   ،الجضًضة اإلاظًىعة غىض اإلاؿػىصي

ت، ًغي ماوٍ  ا لؤلحؿام الؿ  ابئت عمىػ  ًىلُاهىؽ ؤغاص غباصة ألاوزان التي ًغي بها اله  

  ُ ِّ ت غلى ؤه  اإلاؿػىصي عحىع ًىلُاهىؽ للىزي
 ُ الكلؿكت  تت، وزان  ه بخُاء للكلؿكت الُىهاه

  ُ ُ  ألاقالَىه لَ حل
ٰ
ظهغ ط ُ   الظًًابئحن، ا في طيغه لله  ت الجضًضة. ٍو ت ًاهىا مجمىغت وزي

ِّ اؾخمغ  
ُ  ابئحن اج  اله   ؤلاؾالم. ووػغف ؤن   ث حػِل في ظل   بػىا الكلؿكت الُىهاه

 
ريحز ت مؼ الت

  ُ ه ػاع بػٌ غلماء ًسبرها اإلاؿػىصي ؤه   مغوج ـوفي ال (53)ت الجضًضة.غلى الكلؿكت ألاقالَىه

ُ  اله   ًاهذ له مىاظغاث زهاق   (54)ت مػهم.ابئت و

ُ    بِٰهظا الغ   ُ  بحن وزي  هجضهبل  اإلاؿػىصي، فيًىدهغ  ال ت ت ًىلُاهىؽ والكلؿكت الُىهاه

ِّ  غىض
ابً ب اإلاػغوف سحامبمدمض بً -الكغج  ياإلاؿػىصي، مثل ؤب بػضزحن حاءوا ماع 

ه )ث 970ضًم )ث الى     (55)(.2010( ومؿٍٍى

لَ ًسبرها اإلاؿػىصي في 
ٰ
  بػضًىلُاهىؽ  إن  بمػىا،  يما مغ   ىبُه،الخ  باإلياقت بلى ط

 
 مهحؿل

ً مجهم غلى الغ  قغع في مالخهت الى   الحٌم ُ  هاعي وبحباع الٌثحًر ت، وناع ًًؼ حىع بلى الىزي

  ُ و بحباعهم ا فيت بزالنهم للىزي لهت اإلاكاعيت في جهضًم الهغابحن لآلغلى مخدان غً ٍَغ

 ِّ
 ُ ُ  وؤًل َػام الىزي ُ   ،ىن اؾم  "باعبضٌـ"حن. ومً هىا ؤَلو غلُه اإلاؿُد ت وهي ًلمت ًىهاه

Παραβάτης=parabatis))    بلى اغخماص  غً صًىه. قاؾخسضام ٰهظه الٍلمت ٌكحر حػني  اإلاغجض

 ِّ
 ُ ُ  اإلاؿػىصي غلى مهاصع ًىهاه ظهغ مً ت ههغاه ِّ ٰهظا الى  ت. ٍو

ً   و  ًان مً  ا ؤن  ؤً اإلاؿػىصي 

ِّ  ؤواثل
ُ   الظًً اإلاؿلمحن زحناإلااع  ُ  اؾخسضمىا عواًاث وزي ؿخض لَ مً ت. َو

ٰ
ابئت غباعة "واله   ط

لَ اإلاامً الخ   وؾبُىؽ،ؤ ]حؿمُه[
ٰ
لمت .هيجكؿحر ط  ( (σσεβής=eusebius   وؾُبُىؽؤ" ًو

                                                 
53- Charles Genequand, " Idolâtrie, astrolâtrie et Sabéisme," Studia Islamica, 89 

(1999), 677-671. 

 مغوج، اإلاؿػىصي،  - 54
 
 .(2116)الكهغة،  109-108اوي، الجؼء الث

ل )بحروث: صاع الٌخا  الػغبي، ذ، ؾ  غِّ ه  الكِّ ضًم، ابً الى   - 55 ه،  ;162(، 2996جدهُو ًىؾل ٍَى مؿٍٍى

 .76ُ، الجؼء ألاو  ججاع  ألامم، 
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ُ  ًلمت هي  ما  ،ااُ الظي ًُغح هىااغخماصه غلى مهضع ًىهاوي وزني. والؿ   جظهغ ت ألانل و ًىهاه

هت مباقغة ؤو غً ٍَغو  هي ٰهظه اإلاهاصع التي اؾخسضمها اإلاؿػىصي؟ وهل ونلخه بٍُغ

  ُ ُ  مهاصع ؤزغي، مثل الٌخاباث الٌيؿ ِّ ت الػغب
ُ  ت ؤو الؿ  اه  ت. ٍغ

 ِّ
ُ  لػبذ اإلاهاصع الؿ  اه ُ  ٍغ ُ  ت الى  ت والػغب ُ  ونل هام  ت يدلهت هغاه ت اهخهاُ الػلىم ت في غمل

  ُ  والكلؿكت الُىهاه
 
ُ  ت بلى الث لَ اإلاػلىماث ألاولى التي ونلذ  (56)ت.هاقت ؤلاؾالم

ٰ
 بلىويظ

 ِّ
ش الغ  زحن اإلاؿلمحن غً الخ  اإلااع  و ٰهظه اإلاهاصع. وٰهظه -وماوياٍع البحزهُي حاءث غً ٍَغ

 ؼ اإلاهاصع ت حؿاغضها غلى جدب  اإلاػلىمت الهام  
 
خي لهه  غث غلى الػغى الخ  التي ؤز ت ًىلُاهىؽ اٍع

  
لَ ًيبغي غلُىا جمدُو الػغى الػام لهه   ىبُه.الخ  ومغوج ـ مً ال في ًل 

ٰ
ت ًىلُاهىؽ في ولظ

 ِّ
ُ  اإلاهاصع الؿ  اه ُ  ٍغ ُ  ت الى  ت والػغب ُ   تت )وزان  هغاه ُ  ونكها  تيُك ( لىهل غلى مضي تبالىزي

 
 
ُ  اإلاؿػىصي  غجإز  ت. بالٌخاباث الُىهاه

 ِّ
 
ِّ جمث

ُ  ل اإلاهاصع الؿ  اه مني، وحهت هظغ ا لدؿلؿلها الؼ  ت، التي حػغى ألاخضار وقه  ٍغ

ُ  الٌىِؿت الخ   س  ت، وزان  اٍع
 
ُ  ريحز غلى عواًت اهخهاع الى  ت الت ُ  هغاه قمً  (57)ت.ت غلى الىزي

 
 
ت . وغىض طيغهم لهه  ٌخاباثا في مػظم ٰهظه الا هام  عواًت ًىلُاهىؽ مٍاه   ن جدخل  ؤبُعي الُ

 ِّ
 
ِّ ًىلُاهىؽ، ًغي

ِّ ؼ اإلااع 
ان، مثلما عؤًىا في زىن الؿ  ُ  غلى جغيه الى   ،وماوؿتالغ  ٍغ خُاثه بت و هغاه

  ُ ِّ الىزي
ُ  ت. ومً هىا قاإلاهاصع الؿ  اه ت جُلو، يباقي الٌخاباث الٌيؿُت، غلى ًىلُاهىؽ لهب ٍغ

ِّ  ؛"الٍاقغ"
ِّ قاإلااع 

ان ٌؿخسضمىن ًلمت "عقُػا" )الٍاقغ( غىض طيغهم لُىلُاهىؽ، زىن الؿ  ٍغ

  ُ    (58).ىبُهالخ  ا في عواًت اإلاؿػىصي في ت مهابلت، مثلما عؤًىا آهك  وال جظهغ غىضهم مكغصاث ًىهاه

                                                 
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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  ُ ُ  ت الى  مؼ اهخهالىا بلى الٌخاباث الػغب ههل غىض  ،ت ًىلُاهىؽت التي حػالج نه  هغاه

 م  
 
ِّ ا
 
  نِّ ح  ك  ل

 
ُ  غلى الٌخابت الخ   اغا يثحر  ؤز س  ت غىض اإلاؿػىصي، زان  اٍع

 
ش و بالخ  ت بما ًخػل اٍع

ُ هى ؤؾابُىؽ، اإلاػغوف باؾمه الػغبي مدبى  ابً نؿُىُحن البحزهُي. ألاو  -وماويالغ  

 م  ؤ(. 920جي )ث بِّ اإلاى  
 
و )ث ؤاوي قهى ا الث وجُسُىؽ، اإلاػغوف باؾم ؾػُض ابً البٍُغ

ِّ  وٰهظان (59)(.911
خي لهه  زان ًدبػان في غغيهما الخ  اإلااع  ت ًىلُاهىؽ ألاحىضة الٌيؿُت، اٍع

ِّ بدُث 
 
ُ  الى   اهخهاع غلى ؼانًغي   بالػىاًت ضةاإلااٍ   تهغاه

ٰ
ُ  ؤلال خُغ  . ته بلى مُاعصة  نانٍو

ِّ بهاعي و ًىلُاهىؽ للى  
ُ  حباعهم غلى جالقتراى في الُهىؽ الض  ُ  ًي ت. بِىما ًهل ت الىزي

ؿخسضم ؤ (60)،"اإلاىاقو"ـًىلُاهىؽ ب ؾابُىؽؤ ُ  اهغ وجُسُىؽ ًلمت "الٍاقغ" لتريه الى  َو ت ه

 ِّ
 
ُ  واج ِّ  (61)ت.باغه الىزي

ُ  مً ٰهظه اإلاهاعهاث بحن اإلاؿػىصي واإلاهاصع الؿ  اه ُ  ٍغ ُ  ت الى  ت والػغب ت هغاه

  ُ   مً ؾمالغ   غلى ،هؤه   وؿخض
 
  مجها، غهجإز

 
ؼ وٰهظا ًىهلىا بلى جدب  . ؤزغي ؤهه اغخمض غلى مهاصع  بال

  ُ ُ  ت جإزحر يخاباث الخ  بمٍاه ش الُىهاه   (62)ًىلُاهىؽ غىض اإلاؿػىصي. تنه   جهضًمت غلى اٍع

                                                                                                                       
105; Eliae Metropolitae Nisibi Opus Chronologicum, I, Corpus Scriptorum 

Christianorum Orientalium, 63, Scriptores Syri, 23, 24. 

ُ  ًظيغ اإلاؿػىصي الٌخاباث الخ   - 59 س ِّ اٍع
ثني غلحها غلى ت لٰهظًً اإلااع  ش جها مهاصع حُضة للخ  ؤزحن ٍو اٍع

 وماوي. الغ  
 

 . 216-211خىبُه، ال

ِّ يخا  الػىىان،  ؾابُىؽ،ؤ - 60 
 ُ ـ قُسى )بحروث: مُبػت آلاباء الِؿىغ -297(، 2970حن، جدهُو لَى

298. 

ش اإلاجمىع غلى الخ  يخا  الخ  وجُسُىؽ، ؤ - 61  Corpus Scriptorum  فيهضًو، دهُو والخ  اٍع

Christianorum Oriantalium, Scriptores Arabici Textus, Series Tertia, Tomus VI (,:بحروث 

 ِّ
 ُ  .137( 6906,  حنمُبػت آلاباء الِؿىغ

62 -  
 
ُ  غلى ما ًبضو ؤن اإلاؿػىصي لم ٌػغف الل و بت و ؿت الُىهاه ًان غً ٍَغ هما اهٌكاقه للمهاصع الُىهاهُت 

  ُ ِّ جغحماث غغب
 ت ؤو بزباعٍ 

 
 ًسبرها اإلاؿػىصي في  ،حن ههاعي. قمثال

 
ش هب مغوج الظ غً يخا  ًىهاوي غً جاٍع

ًٍُل اإلاؿػىصي ؤهه َلب مؿاغضة ؤخض عحاُ و وم وحضه في يىِؿت في مضًىت ؤهُايُت. الهُانغة الغ  

 ِّ
 مغوج، الٌخا .  اقدىي ٰهظلِؿاغضه غلى قهم ًً هىاى الض 

 
 (.2116) الكهغة  109-108اوي، الجؼء الث
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ُ   اهظغ   ِّ ت نه  ألهم
ُ  غاع بحن الى  ت ًىلُاهىؽ في ؾُام اله  ُ  هغاه ت، حػغى اإلاهاصع ت والىزي

  ُ ُ  البحزهُ شت الخ  ت، وزان  ت الُىهاه ُ  لٌيا ىاٍع ِّ ج  ؤت ًىلُاهىؽ غلى نه   (63)مجها، تؿ
 
ل ها جمث

ُ  اهخهاع الى   ُ  هغاه ش الٌيس يالخ  ت.  قكي ت وجهاًت الىزي ِّ  اٍع
ر البحزهُي ؾىػٍمُىىؽ )ث. للماع 

ُ  ا مؿهب  ( هجض ونك   610 ت ونُى ًىلُاهىؽ بلى ا لكترة خٌم ًىلُاهىؽ. قهى ًظيغ يُك

ِّ و الحٌم، 
 
ِّ اج

ُ  باغه الض  ُ  بت، و ًاهت الىزي ِّ خه غلى جغى الى  حباع عغ
 
ُ  هغاه ًُل ُت وغباصة الىزي ت. ٍو

هاعي ومًاًهتهم بإقٍاُ مسخلكت، مثل ًىلُاهىؽ قغع في مالخهت الى   ؾىػٍمُىىؽ ؤن  

   (64)جضهِـ مأًلهم ومكاعبهم.
 
كابه الٌبحر بحن ونل ؾىػٍمُىىؽ وعواًت وهالخظ هىا الد

 ىبُه. الخ  مػىا، في  اإلاؿػىصي، يما مغ  
 
لَ، ًظيغ ؾىػٍمُىىؽ قُلؿىق

ٰ
ُ   اباإلياقت بلى ط  اوزي

لػب ٰهظا الكُلؿىف، خؿب عواًت ؾىػٍمُىىؽ، بمً مضًىت  قؿىؽ اؾمه مٌؿُمىؽ. ٍو

ٍ  صوع   ُ  ا مدىع جهمُم قٌغه الىزني، ويغاهُخه و ت، ا في حػلُم ًىلُاهىؽ مباصت الكلؿكت الُىهاه

ُ  للى   ُ  لبخُاء ًىلُاهىؽ ىبُه، الخ  قاإلاؿػىصي ًهغن، يما عؤًىا في   (65) ت.هغاه ت بالكلؿكت لىزي

  ُ ِّ الُىهاه
 
ِّ ت اإلاخمث

 ًني غىض اله  لت بالكٌغ الض 
 
ً  ابئت. وٰهظا الد ظهغ اغخماص اإلاؿػىصي غلى كابه 

  ُ لَ قةن  ت في جهضًمه لهه  مهاصع ًىهاه
ٰ
ُ   ت ًىلُاهىؽ. ويظ  ،ت، مثلظهىع مكغصاث ًىهاه

eusebius،apostatis، parabatis (Παραβάτης αποστατής    σσεβής )،  ِّ
اإلاؿػىصي  في هو 

ِّ غ  ً  
ُ   حج   اغخماصه غلى مهاصع ًىهاه

 
ِّ ت. قمثال

 في( ٌؿخسضم 170ر البحزهُي مالالؽ )ث. ، اإلااع 

                                                 

ش الٌيس ي" )ىع مً الٌخابت "الخ  ىى ٰهظا الٌؿم   - 63 ألاخضار ( الظي ٌؿغص Historia Ecclesiasticaاٍع

 
 
ُ  مني، وٰهظه الٌخاباث الخ  ؿلؿل الؼ  خؿب الد س ُ  اٍع ِّ ت طاث هؼغت صًي

 
ػخبر ت جمث ل وحهت هظغ الٌىِؿت. َو

ِّ ؤ
ُ  ت الخ  بىع مً الٌخاـ لٰهظا الى  وؾُبُىؽ اإلااؾ  س ض مً اإلاػلىماث ًمًٌ الى  اٍع  ,H. Leppinظغ في  ت. إلاٍؼ

“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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بِىما هجض  ،"(66)ٍاقغلا"ـ غىضما ًهل ًىلُاهىؽ ب parabatisًىلُاهىؽ ًلمت  تلهه   غغيه

شالخ  مؿخسضمت في   apostatisًلمت   Chronicon)) اإلاػغوف باؾم البحزهُي الػالمي اٍع

Paschale.(67)   خي الػغى الخ   ومً هىا قةن ِّ  الظياٍع
 
ت ًىلُاهىؽ في لىا اإلاؿػىصي لهه   غهًىق

 
 

ِّ ت في ٰهظه الهه  بها  ثمغ   التياإلاغاخل اإلاسخلكت  ٌػٌـىبُت الخ  وهب مغوج الظ
واًاث الغ 

  ُ ً  ت مً خُث اإلاهاصع الجضًضة، والبيُت الؿ  ؤلاؾالم شوجالهخمام  ت،غص  . ألازغي  ألامم بخاٍع

 البحث خالصة

ُ  جمدىعث الٌخابت الخ   س ُ   تاٍع ُ  مىظ تؤلاؾالم   حابت،والص   ،ملسو هيلع هللا ىلص،وكإتها خُى خُاة الغؾى

 
 
 رار الػغبي الجاهلي. وخكظ الت

 
ل ُ   مىاجهض   ماًو   الحُاة غلى َكذ اػمى

 
ُ  الث ُ   تهاق  تؤلاؾالم

ُ  الخ   الٌخابت في ينض   لها وحضث حضًضة، مىايُؼ س ِّ  يؤص   ونض. تاٍع
 
هاء الحًاعي بحن الل

 
 

 ال الحُاة بزغاء بلىػى  ألازغي اإلاؿلمحن والك
 
ُ   هاقُتث  الٌخابت في حضًضة قامآوقخذ  تؤلاؾالم

ُ  الخ   س ُ   لهض. و تاٍع   ات صوع  لػبذ الحًاعة الكاعؾ
غ الكٌغ الخ   فيا باعػ  خي غىض اإلاؿلمحن، جٍُى اٍع

  ُ ٍ  نل قاعس ي لػبىا صوع  ؤالػلماء اإلاؿلمحن مً  ما وؤن  ال ؾ  ُ  لا في غما مدىع
 
رار ت ههل الت

 
 
ُ  الحًاعي الكاعس ي الػلمي وألاصبي  بلى الل  ت.ؿت الػغب

 
 
ت لىا تٰهظه الضعاؾ غثوق ُ  الخ   الٌخابت ع جُى   لكهمحضًضة  ػاٍو س  اإلاؿلمحن، غىض تاٍع

  بما توزان  
 
ش باهخمامهم وًخػل   بخاٍع

 
لَ و  ألازغي، ػى الك

ٰ
مؿهبت في  نغاءةزالُ  مًط

خيالخ   الػغى ُ   اإلاهاصعًىلُاهىؽ في  تلهه   اٍع ُ   اثوالحىل ُ   تؤلاؾالم  . تالٌالؾٌُ

ِّ ٰهظه  ؼجدب  ومً هىا 
ِّ  عاؾتالض 

 
 الٌخاباث في ًىلُاهىؽ الهُهغ تنه   لظهىع  غةاإلاغاخل اإلابٌ

ُ  الخ   س ُ   تاٍع و  غً تؤلاؾالم ِّ  جمدُوٍَغ
ُ  الخ  ً  الؿ   اثهى وألاؾالُب، وصمج اإلاهاصع .  ت،غص

  اإلاهاعهت الهغاءةمً  ووؿخيخج
ٰ
ِّ ل

 بلىًىلُاهىؽ  تنه   غً اإلاػلىماثاهخهاُ  ؤن   واًاثظه الغ 

                                                 
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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 ِّ
ُ   ًان اإلاؿلمحن زحناإلااع  ج ً   مغاخلب ومغ   اجضٍع شالخ   بَاع   لػب خُث مسخلكت، تؾغص  اٍع

 . ههلها في اهام   اصوع   الكاعس ي

خيالخ   الػغى ومغاخل ً   ؤَغ بمثابت هي ًىلُاهىؽ لههت اٍع  فػغ  الخ  زاللها  ًخم   تؾغص

ُ   غلى ِّ  جكاغل تيُك
ِّ  زحناإلااع 

 وألاخضار، اإلاىيىغاث هاخُت مً واًتاإلاؿلمحن مؼ ٰهظه الغ 

  مضي ؼوجدب  
 
ُ   ؾحر مهاصعب غهمجإز ِّ  ونض. تغغب

 الظي الٌبحر وع الض   عاؾتالخظىا في ٰهظه الض 

ش ًلػبه   ؾابىع  خٌم قترة تزان  ) الكغؽ ملىى جاٍع
 
  اويالث

 جمدُو قُه ًخم   ( يةَاع ؾغصي 

 ِّ
ُ   واًاثالغ   ىوخت  ًىلُاهىؽ.  تنه   لضمج بػتمً خُث اإلاػلىماث وألاؾالُب اإلاخ   ،تؤلاؾالم

ِّ  مػظم بإن   جالخخماُ جغحُذ ًمًٌؤهه 
ِّ  اإلاهضعغلى  قىاحػغ   نض اإلاؿلمحن زحناإلااع 

اويالؿ   ٍغ

  الظي ،ًىلُاهىؽعوماوؿت  ىاإلاؿم  
 
ِّ  غلى ايثحر   غؤز

ُ   واًاثالغ  اعزالُ  مً ت،ؤلاؾالم  ؤلَا

ً  و . الكاعس ي ٌ
ٰ
ِّ  ل

ض إلاػغقت اإلاؿلمحن زحنقًُى اإلااع  ببػًهم  صقؼ ،ًىلُاهىؽ عواًت غً اإلاٍؼ

ً   حضًضة مهاصعبلى البدث غً  غ ؾغص  الػغى هى هىح  الخ  مثاُ غلى  وزحر ؤزغي.  تجابػت أَل

خيالخ   ش ظغللى   ملكختًظهغ مػغقت  الظي اإلاؿػىصي غىض تللهه   اٍع ِّ -ومالغ   بخاٍع
 ُ  حنالبحزهُ

ضمج ُ   حضًضة مهاصع تللهه   جهضًمه في ٍو ُ   ىوخت   ت)ههغاه ِّ غىض  هغها لم( توزي
 حنزاإلااع 

 .ؾبهىه الظًً

لَ بلى 
ٰ
ً   بػٌٰهظا البدث  ًلهي ،حاهب ط ِّ  اهخمام صواقؼغلى  ىءال

 اإلاؿلمحن زحناإلااع 

سُتالخ   جهضًماتهم في وصمجها ًىلُاهىؽ تبهه     و  نخِبت ابً عواًتي في جظهغ.  اٍع
 
 غلى بري،الُ

ِّ  ظغوحهت الى   اإلاثاُ، ؾبُل
ُ  الض     بلى ش ىاجخم التي ت،ًي

خيالخ   الطُا  مؼبػُض  خض  . س يلٌيا اٍع

ِّ  ؤن   وؿدبػض وال
 غً اصهضاعج توزان   ًىلُاهىؽ، تبهه   اإلاؿلمحن زحناهخمام اإلااع 

ُ  الى   ِّ  خغو  مغحػه ت،هغاه
شالخ   في تمهحرً   مغخلت ًاهذالتي  ة،ص  الغ  عواًتي  وفيؤلاؾالمي.  اٍع

عي وألانكهاوي  ى  ًى  ِّ
  الطُا  مؼ كاغلالخ   هغي الض 

 
ًٌ ًل   ػىبي،الك

ٰ
مجهما غالج الطُا   ل

 
 

في  ؾػُه قحها قُظهغ اإلاؿػىصي، غىض ًىلُاهىؽ عواًت غغى اؤم  . مؿاًغ بكٍل ػىبيالك

شالخ   بَاع  يمً حضًضة مهاصع غً البدث ِّ  ػهوجمخ  البحزهُي، -وميالغ   اٍع
 باهكخاح زهافي وخب 

ً.  اؾخُالع    يبحًر

    


