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 اهلجري ن األول والثاوي والثالثالكتابة التارخيية عىد املسلمني يف القر
 "منوذجا  "أابه قتيبة الديىوري وكتابه عيون األخبار "

 
 هللا دمحم أبهالقاسم القمهدي  عبد.أ

 جامعة الزاوية -كمية اآلداب
 :المقدمة

التاريخ عمع وفغ يبحث عمى وقائع الدمغ مغ حيث  السؤرخػن القجامى أن   اعتقج
في فيع التاريخ كانت كتب التاريخ في  التعييغ والتػقيت، ونتيجة لحلظ االعتقاد

وحتى العرػر الػسصى مشيا عبارة عغ سجالت لألحجاث تخوى  ،العرػر القجيسة
مغ و  ،و العبخة أمتاع إلا وفقج كان يكتب لمتدمية  ،عمى عالتيا دون تجقيق وتسحيز

مة بالكثيخ مغ الخيال والترػرات السحس  القرز واألساشيخ  اتجاهخح التاريخ ىشا أ
لكي يفيع  ؛بسعخفة الساضيندان مػلع ، فاإلواالسقاشات والرياغات التعػيزية

سصػرية أصػل الحاضخ، وىحه الخغبة ىي التي حفدتو عمى ىحا الشػع مغ القخاءة األ
وتقجم العقل البذخي خصػة  ،في مديختولمتاريخ، ثع مزى زمغ حسل بعس التصػرات 

اريخ عمى فكخة فجاءت القخاءة الجيشية لمتاريخ، فخكدت القخاءة الييػدية لمت مامالى األ
لى تصػيع إ، وىشا جاءت القخاءة غائبة تيجف رض السػعػدةواأل هللا السختارشعب 

ودورىع في العالع الحي رأوه  ،ؤيتيعالتاريخ لرالح الييػد ووضعو في قالب يحقق ر 
يجرس حقائق التاريخ الحي  عمسيالسشيج الوىشا لع يكغ ىشاك  ،دورًا تاريخيًا يتفخدون بو

السشحازة غيخ  فكخة الكتابات التاريخية الييػدية سا صياغات تخجمن  وإ ،السػضػعية
سا ن  إ، و الييػدحػل تاريخ الخوايات  ىحه مغ كتبػا اً إذ لع تكغ الحكيقة ىجف ،السػضػعية

 .(1)في أحجاث التاريخ لرالحيع هللا قج اختارىع وتجخل كان ىجفيع تأكيج فكخة أن  
خخ مغ جػانب القخاءة الجيشية لمتاريخ، آا القخاءة  السديحية التي ىي جانب أم   

عميو و ندان فيو أي دور إيجابي الخب، وليذ لإلكتبو  في التاريخ كتاباً حيث رأت 
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صياغة غائبة، وتع  وبحلظ تست صياغة التاريخ ب، انتطار ما تدفخ عشو إرادة الخ  
 .(2)ىجافيعالتي التخجم أ  استبعاد الحقائق التاريخية السػضػعية

 ن  أذ إ، عشيا في الييػدية والسديحية تختمف تساماً  سالمالتاريخ في اإلوفكخة 
رض، مو هللا وجعمو خميفة في األلحي كخ  مغ اإلندان ا إيجابياً  مػقفاً  يأخحسالم اإل

مع والذعػب لو غخض تعميسي، فيػ يدخد قرز األ والتاريخ في القخآن الكخيع
وقصعت تقجمت الجراسات التاريخية ثع  ،خمقالالدابقة مغ مشصمق العبخة والتفكخ في 

غ حيث محتػاىا سدمسيغ فطيخت دراسات متقجمة ميجي السؤرخيغ الأكبيخًا عمى  شػشاً 
وتبمػرت الفكخة ، مغ ناحية أخخى السعخفي مغ ناحية، ومغ حيث مشيج البحث 

 مغ أمثال لميجخة( األولى الثالثة القخون ) خاصة فيبالتاريخية في كتابات السؤرخيغ و 
بي بكخ بغ حدم، ودمحم الدىخي، وابغ قتيبة أهللا بغ  الدبيخ بغ العػام، وعبجعخوة بغ 
 .(3)وكتب التاريخ  بأنساشيا السختمفة عغ الحػليات الدخاوي، فزالً و  الجيشػري،

وفي ىحه الجراسة سػف يتع التخكيد عمى تصػر الكتابة التاريخية في القخون 
تسثل االىتسام بأقػال  ،شار ضيقإالثالثة األولى لميجخة وكيف كانت بجاياتيا في 

 ،وأفعالو لالىتجاء بيا واالعتساد عمييا في التذخيع  -عهللا عميو وسم   ىصم  -الخسػل 
 لحياة، ثع أصبح االىتسام بأقػال الرحابة والتابعيغ،وفي التشطيع اإلداري وفي شؤون ا

 .(4)سالمية، كسا تخجست كتب الفخس وغيخىعثع بالفتػحات اإل
 والتي يسكغ أنْ  ،ونتيجة ألىسية ىحا السػضػع فقج تشاولتو كثيخًا مغ الجراسات

نجسل مرادرىا والتي استعان بيا مؤرخػ القخون الثالثة األولى اليجخية في أربعة 
السغازي، والدجالت الخسسية، والكتب  أنػاع مغ السرادر ىي: كتب الديخة و

 .()الستخجسة عغ المغات األجشبية، والسذاىجة
خية الكتابة التاري ن  ألى الفخضية التالية وىي)إل نر نْ سكغ أعمى ذلظ ي وبشاءً 

الذفالية حػل مجتسع  ياتاالخو مغ قج تصػرت يجخة لم في القخون الثالثة األولى
وغيخىا،  سالميةإلفي الجولة ا حجاث الكبخى األكتابة  لى ضيػر االتجاه نحػإالقبيمة 

 (.في جسيع السجاالتلى تػسع الكتابات التاريخية إلتي أدت في الشياية وا
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 إلى الشقاط التالية: ست ىحا البحثقد ىحه الفخضية تحقيقول
 :الل القرن األول والثاني والثالث اليجري ة خالتاريخي الكتابة -أولا 
 :في القرن األول اليجري  ةالتاريخي كتابةال :1

لى إ، فالقخآن الكخيع نطخ نطخات ججيجة في التجويغ بطيػر اإلسالم بجأت
 ب الدابقةػ حػادث األمع والذعالقجم، و يات العخب السػغمة في لى ذكخ إالساضي وأشار 

ال كالم هللا  ن  أونحغ نعمع ية، والخمفية التي تشصػي عمييا، لمتأكيج عمى العبخ الجيش
ل لشا ، وسج  و التحخيف عمى مخ العرػرألى التبجيل إليو الذظ، ولع يتعخض إ يخقى

الكيع الخوحية  رساءحجاث والسػاقف التاريخية مغ أجل إالكثيخ مغ األ القخآن الكخيع
لحا ، بالسجتسع جتساعية التي تشطع عالقتو ندان بخالقو وبالكيع االالتي تخبط اإل

ىحه السجتسعات،  فاليجف األساسي مغ آياتو ىػ إضيار العبخ السدتفادة  مغ تاريخ
جيجة لمتجويغ ، وىحه بجاية ول واقع لتدجيل الحجث التاريخي في القخآن الكخيع أوىحا 

القخآن ئق فمحقالشارة لى جانب القجاسة في اإلإكحلظ و  .(5)سالمصجر اإلالتاريخي في 
وضاع والسسارسات التي سادت ليرحح بيا األ في التجويغ التجخبة الكخيع أعصى

لى مدار الترحيح، إالعقل الججيج  يشبو أنْ و ، كحقائقخت فيو وتخس   ،السجتسع الجاىمي
نحرل عمى صػرة تاريخية حية  نْ أفي مجادلة العخب، وىشا ندتصيع  سيبلحلظ أ

-أقػال الخسػل القخآن الكخيع نز عمى أن   ن  أثع  .(6)لمرخاع الحي شيجه ىحا السجتسع
سيختو  ٌتعج لمسدمسيغ قجوة يقتجون بيا، وىحا  مػصي بيا، وأن   -عهللا عميو وسم   ىم  ص

ب يع أصحان بأن  ػ كحلظ شعخ السدمس ُيعج دافعًا مباشخًا لجراسة أقػالو وأفعالو وتجويشيا،
لو األثخ القػي عمى  اً تاريخي اً إلييع دور  تضافأسالمية الفتػحات اإل رسالة جميمة، وأن  

الخميفة الخاشج عسخ بغ الخصاب وضع تقػيسًا ثابتًا لمجولة  أن   االجراسات التاريخية. كس
حيػيًا في نذأة الفكخة التاريخية،  اً وىػ التقػيع اليجخي، وىحا أضاف عشرخ  ،سالميةاإل

خية ومشح ىحا الػقت أصبح تػقيت الحػادث أو تاريخيا العسػد الفقخي لمجراسات التاري
وىحا  ،سالمية، ثع أسذ ديػان الجشج وىػ سجل لمسحاربيغ وأىالييع حدب قبائميعاإل

يخ عشج راسة عمع التار د ن  أومغ ىشا نمحظ اضافيًا لجراسة األنداب،  حافداً  أعصى
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، في أىل الحجيث متسثالً سالمي أساسييغ ىسا: االتجاه اإلباتجاىيغ  العخب بجأ
يعكدان التياريغ  االتجاىانالقبمي السعخوف باأليام عشج العخب، وىحان  واالتجاه

ل استسخار التخاث التيار القبمي الحي يسثِّ  :وىسا ،سالمالكبيخيغ في مجتسع صجر اإل
التيار األول سالمية، فليات اإلاوالفع السبادئيتسثل في  حيال سالميوالتيار اإل ،القبمي

التجسع القبمي كان مػجػدًا  ن  أ باعتباروالثاني مخكده الكػفة والبرخة  ،مخكده السجيشة
يحه السجن الثالث السحكػرة ىي مخكد الشذاط الثقافي في صجر ، وبالتالي فبيسا

، وحرل تأثيخ خاصال يااتجاىمشيسا حتى صار لكل مجرسة تاريخية  ،اإلسالم
سالمي في الكتابات ق االتجاه اإلتفػ   متبادل بيغ السجرستيغ التاريخيتيغ، وأخيخاً 

 .(7)التاريخية
بيا واالعتساد  لالىتجاءوأفعالو  -عهللا عميو وسم   ىصم  -االىتسام بأقػال الخسػل ن  إ

وفي شؤون الحياة أصبحت ضخورة مباشخة  وفي التشطيع اإلداري  ،عمييا في التذخيع
غدوات الخسػل  اريخية، كسا أن  وشبيعية لجى أىل العمع السيتسيغ بالتجويغ والكتابة الت

لجى  واعتداز اىتسامكانت مرجر  ،بالمغازي  السعخوفة -عهللا عميو وسم   ىصم  -
 عشجىع، كسا أصبحت عامالً السدمسيغ حتى أصبحت مػاضيع محببة في السجالذ 

 سا قػى  ميسًا في رفع السشدلة االجتساعية، وعشرخًا في تحجيج العصاء في الجيػان م  
في أقػاليع لسغ بعجىع سخعان ما أصبح الرحابة أنفديع قجوة  لحلظ .(8)بيا االىتسام

أعساليع ثع اتدع االىتسام خالل القخن األول اليجخي ليذسل فعاليات األمة بكامميا، و 
لى السغازي إالجراسات التاريخية، باإلضافة  الشػاحي السختمفة فيوقج ضيخت ىحه 

وكان رواد بذكل عام،  -عهللا عميو وسم   ىصم  -خخ لجراسة حياة الخسػل آتجاه ا ضيخ
، ويعشي ذلظ ربط قيسة الحجيث أو الخواية بسشدلة السحجثيغ أو محجثيغ دراسة السغازي 

لى إنطخية الشقج التاريخي سشاد، وىحا االتجاه َوَلج في فتخة مبكخة إلالخواة مغ حيث ا
وٌأدخل عشرخ البحث والتحخي في جسيع  ،أو مرادر السعمػمات ة أو الخوا  ،السحجثيغ

الجراسات األولى لحياة ، وليحا سسيت اسًا متيشًا لمجراسات التاريخيةن أسالخوايات، وكػّ 
 ع السغازي، وقام بيا بعس أبشاء الرحابة نحكخباس -عهللا عميو وسم   ىصم  -الخسػل 
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هللا بغ الدبيخ أحج فقياء  شقيق عبج ه( 94بغ العػام)ت ا بغ الدبيخعخوة مشيع 
ن في الذام فتخة وكتب لو السمظ بغ مخوا لى عبجإارتحل عخوة  السجيشة الدبعة، وقج

لى إثع عاد  -عهللا عميو وسم   ىصم  -ة حدب شمبو حػل غدوات الخسػل أشياء عجيج
سمػبو أسئمة التاريخية نقميا السؤرخػن، وقج كان د مغ األدمذق وكتب لو جػاب عج

 لىإضافة والقرز وخال مغ السبالغات، باإلعغ الدخد في الكتابة بديصًا بعيجاً 
الخدة بتاريخ الخمفاء الخاشجيغ، حيث كتب عغ حخوب  يزاً أالسغازي فقج اىتع 

 .(9)والقادسية واليخمػك
 :الكتابة التاريخية في القرن الثاني اليجري ـ 2

ثالثة مغ العمساء قامػا بتشسية  (ه94)ت بغ العػام عخوة بغ الدبيخجاء بعج  
 : وىع المغازي وتػسيع دراسة 

وىػ مغ ساللة  ه(135 -130شتيغ )بيغ س ىبي بكخ بغ حدم الستػفأهللا بغ  عبجأـ 
هللا عميو  ىصم  -حدم كان والي الشبيبغ  ه األعمى عسخفجج   باإلسالمعخيقة الرمة 

 ػى 118و ،ه 96عمى اليسغ، وأبػه كان قاضي السجيشة، ثع والييا مختيغ سشة -عوسم  
لى رواتيا إوكان يدشج أخباره  ، وعغ األيام األخيخة لعثسانأخبارًا عغ الخدة  ى رو 

 .(10)حيانًا،أ
وقج حارب ججه قتادة  ،نرارألوىػ مغ ا (ه 119عاصع بغ عسخ بغ قتادة )ت ب ـ 

فكان مغ رواة خ ا والجه عسفي معخكة بجر، وأم   -عهللا عميو وسم   ىصم  - مع الشبي
لى دمذق، وبأمخ مغ الخميفة عسخ بغ عبج العديد جمذ إالحجيث، رحل عاصع 

 ه101لى السجيشة سشة إلسغازي ومشاقب الرحابة، ثع رجع بسدججىا يحجث الشاس با
في الحجيث والسغازي قخابة عذخيغ سشة حتى تػفى، وشخيقتو  ي معارفوفبقي بيا يخو 

 بي بكخ. أهللا بغ  ة صاحبو عبجفي الخواية والدشج شبيية بصخيق
ي أسذ السجرسة التاريخية في الح ه(124شياب الدىخي )ت دمحم بغ مدمع بغ ج ـ 

أحسال مغ كتبو لجى ) والحي وججت كسا قال بغ سعج. السجيشة وفي الذام أيزاً 
نتاج كتب جسيع ما يعخف، إلخرب ا ،وباألخباروكان عالسًا باألنداب  (مػييغاأل
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خبار مغ أصحابيا ومحز ى األسالمي، تقر  أول مجوني التاريخ اإلوكان مغ 
بخز األحجاث أالتاريخي و  الخوايات وجسع سشجىا في سشج جسعي واحج وراعى التدمدل

 .(11)التاريخ و كتبن  أأي  –القرز يسة، وابتعج رغع حبو لمذعخ عغ الذعخ وعغ سال
 ىذام بغ عبج ، وأن  في زمغ يديج بغ عبج السمظ لى دمذقإو ذىب ويقال أن  

وخرز كاتبيغ الحجيث لفائجة أوالده  ييسم أنْ لػلجه، وشمب إليو  السمظ جعمو مؤدباً 
 .يحزخا دروسو  وليجونا حجيثوو  ،ليرحباه

الدىخي أول مغ وضع الخصػط الخئيدية لكتابة الديخة الشبػية عمى  جوىكحا يع
ذا كان ، فإدوره في ضبط أحاديث السجيشة ورواياتياأساس دراسة ججية، كسا يحكخ لو 

 .(12)عخوة بغ الدبيخ رائج عمع التاريخ فالدىخي مؤسذ السجرسة التاريخية في السجيشة
أصبحػا  ودمحم الدىخي( –بغ قتادة وعاصع  –هللا بغ حدم  الثالثة )عبج وىؤالء

 .فيسا بعج في دراسة السغازي  يالػاقج سحاق وإ ابغعمييع عتسج ا مجرسة مدتقمة 
وقــج شــيج القــخن الثــاني اليجــخي جسمــة مــغ اإلخبــارييغ والمغــػييغ والشدــابيغ الــحيغ 

 فـــي حــــيغ أن   ،الجراســـات التاريخيـــة اإلخبـــاريػن مـــػا بشذـــاط كـــل فـــي حقمـــو، ويسثــــل عس
لكغ كتاباتيع كانت تسثـل اىتسامـاتيع سـػاء  ،خخيغ قامػا بجور في الجراسات التاريخيةاآل

 خبـــارييغ قــــجإلا أن  الثـــاني اليجــــخي  القـــخن  ندــــاب، ونمحـــظ فـــي مصمــــعأو األ فـــي المغـــة
ـــة  ـــاتيع مجتســـع القبيم ـــى األإتجـــاوزت رواي ـــة اإلل ـــل  ،ســـالميةحـــجاث الكبـــخى فـــي الجول مث

لـــى إوغيخىـــا، والتــي أدت فـــي الشيايــة  مــغ اخــتالفومـــا حرــل فييـــا  ،الخالفــة الخاشــجة
 تػسع الجراسات التاريخية في جسيع السجاالت الدياسية واالقترادية.

يع اسـتعسمػا لكـش   ،سـشادإلاالعتسـاد عمـى ا اإلخبـاريػن لى ذلظ فقـج حـاول إ باإلضافة
مـــغ ثقافـــة عامـــة  اىـــحا االتجـــاه كـــان جـــدءً  ســـشاد بحخيـــة وبعـــس الترـــخف، ويبـــجو أن  إلا

 نتيجة جسع الخوايات مغ العامة عمى انفخاد.
وذلـظ لعرـبيتيع القبميـة وقـج زادت  ،باألنداب وبحلظ فقج أولى العخب عشاية شجيجة

مـػالي، واسـتسخت لى عخب و إػا بالد فارس والخوم، وانقدسػا حيغ فتح ىحه العشاية أيزاً 
 رات الثقافيـة والرـالت الػاسـعة أدتالتصػ  ن  أو ، حتى في العرخ العباسي العشاية بحلظ
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وقج اىـتع بيـا برـفة خاصـة دمحم بـغ  ،باألندابلى تذجيع الجراسات التاريخية الخاصة إ
لـى جانـب ذلـظ إو ، (ه204ه( وابشـو ىذـام بـغ دمحم الكمبـي )ت 126سائب الكمبـي )ت 

ت بعــس المغــػييغ قــج شــاركػا فــي الجراســات التاريخيــة، فاالتجاىــات والسشافدــا ن  أ نجــج
والــحي لعــب دورًا فــي الرــخاع  ،والستصمبــات المغػيــة السخكــدة عمــى الذــعخ أيزــاً  القبميــة

الثقافي بيغ العخب والعجع، والذعخ كان يخوى مغ قبل رواة مـغ البـجو يقـجمػن لـو عـادة 
 .(13)االشارات التاريخية الػاردة فيوح ضخوف نطسو وتذخح تػضِّ  ،بسقجمة نثخية
بسدائل البحث والجقة باىتسـام شـجيج  الىتساميع باإلضافةى بعس المغػييغ وقج أد  

ىشـاك  لييـا الذـعخاء، ومـغ ىشـا نمحـظ أن  إأو التـي يذـيخ  ،التي تخد فـي الذـعخ باألنداب
و أعمـع ن ـبأبـػ العـالء الـحي قيـل أشجىع، ومغ أمثمة ىـؤالء أبـػ عسـخ لكتابة التاريخ ع ميالً 

سثشــــى النجــــج أبــــػ عبيــــجة معســــخ بــــغ  يزــــاً الشــــاس بالعخبيــــة والقــــخاءة والذــــعخ واأليــــام، أ
اه لعســخ بــغ العــالء وىــػ يسثــل نفــذ االتجــ ،صــاحب كتــاب أخبــار الفــخسه( 211)ت

الكبائـل عشـج قـجوميع الكثيخ مـغ الخوايـات عـغ البـجو خاصـة فيسـا يتعمـق ب و أخحويبجو أن  
 سخبج )مشتجى( البرخة.البيع في  ىو كان يمتق  ن  أويقال  ،السجن

وقـج  ،لغػيـاً  سـمػباً أسـمػبو أسالم، وكـان في تاريخ العخب وصجر اإل ةكثيخ  تبكُ لو و 
جسع الخوايات الستعمقة بحػادث السجن واالمرار وعـغ السفـاخخ والسثالـب القبميـة، وعـغ 

لــى إ ضــافةإحــداب والخــػارج والقزــاة والســػالي، شخرــيات تاريخيــة، وعــغ السعــارك واأل
 ،قًا لمخوايـــاتيكـــػن مـــجقِّ  ا حـــاول أنْ والقـــخآن الكـــخيع والذـــعخ، كســـدراســـات عـــغ الحـــجيث 

دبــي سـمػب األبـاره مكتػبـة باألأغمـب أخ شـا نمحـظ أن  بسػضـػعية تامـة، ولكش   وقـارن بيشيـا
وال يعتســج  ،يكتــب عمــى مــحكخات ن مــاو كــان يــجوِّ الرــخف، ومــغ محاســشو فــي الكتابــة أن ــ

قتيبــة بعمســو أيــام  شـاد أبــػأ، وقــج لــحا يسثــل مخحمــة ثقافيـة ميســة فــي حياتــو، عمـى الــحاكخة
 .   (14)لمسؤرخيغ فيسا بعج العخب حتى أصبحت دراستو لأليام أساساً 

كتـب عـغ  عغ السدمسيغ مغ غيخ العـخب، و  اب السػالي تشاول فيو الكثيخب كت  وكت
ىــحا  أن  بــػل بعــس الســؤرخيغ ويقــ مثالــب العــخب، عــغ كســا كتــب الكثيــخ أخبــار الفــخس،
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ــ ــ ن  أافي الذــعػبي فــي ذلــظ الػقــت، حتــى ى مــع الخــط الثقــيتسذ  و بعزــيع يقــػل عشــو أن 
 لى الخػارج.إ، وقج يشدجع ىحا مع ندبو ()كان شعػبياً 

أصــحابيا  لحخكـة السعارضــة الفارسـية آثارىـا فــي الجراسـات التاريخيـة، وأن   ويبـجو أن  
ـقامػا بتذػيو تار  لـجى العـخب واضـحة لـى ردود فعـل إى ا أد  يخ العخب والجس عمييع، مس 

مدـاىسة كبيـخة  كـان ليـا والتـيتيامـات الذـعػبية الا ىوالـخد عمـ ،الكيام بجراسة لتاريخيعو 
 لـى المغـةإة كتـب تاريخيـة وكتـب شـبو تاريخيـة في حخكـة التخجسـة عـغ الفارسـية، فتخجسـ

ه( 144بـــغ السقفـــع )تاالـــحي تخجســـو ( يشامـــوخبـــخ نيامـــو أو آ) :ة وأىسيـــا كتـــابالعخبيـــ
وضيخت تخجسات أخـخى ليـحا الكتـاب حتـى ( سيخ السمػك) سساهأالفيمػنية و وتخجسو عغ 

يخ لكتـــب فيمػيـــة وتـــخاجع فـــي العرـــخ الحـــجيث، مـــع إضـــافات ألخبـــار تاريخيـــة، وأســـاش
 .متعجدة
ميــػل وبــجايات ســابقة وجــجت ىــحا االتجــاه فــي الكتابــة التاريخيــة عــغ اســتسخار  ن  إ

، وكانـــت الــجوافع بالجرجـــة األولـــى ميةســالفـــاق ججيــجة بعـــج حخكــة الفتػحـــات اإلآدوافــع و 
ي لـــى الجبخيـــة فـــإالـــجعػة  ن  أ داريـــة، فـــشالحظ مـــثالً إديشيـــة و  اجتساعيـــة وسياســـية وأحيانـــاً 

ليــــا فــــي مجرســــة الكػفــــة  شــــا لــــع نجــــج دلــــيالً مػيــــة، لكش  الحــــػادث دعــــػة تبشتيــــا الجولــــة األ
 اً دـــوالبرـــخة، بيشســـا نجـــج لمعرـــبية القبميـــة وعرـــبية األمرـــار والدياســـية الحدبيـــة انعك

تصــػر فــي والتصــػرات الثقافيــة تفدــخ ال العالقــات كســا أن  . ثخىــا فــي الكتابــات التاريخيــةأل
 .(15)نداب سػاء كانت شفػية أو مكتػبةألأو ا اإلخبارييغروايات الخواة في كتب 

 :لتاريخية في القرن الثالث اليجري الكتابة اـ 3
، صـػر الكتابـة التاريخيـة عشـج العـخبشيج القخن الثالث اليجخي مخحمة ججيـجة فـي ت

مرــار روايـات فـي األكسـا تسيـد ىـحا القـخن بــػفخة السـادة التاريخيـة مـغ كتــب ومرـادر و 
 ل في الخحمة في شمب العمع. بخزت ضاىخة أخخى تتسث  و  السختمفة،

تختبــت عمــى ذلــظ نتــائج بالغــة األىسيــة مــغ يل جســع وترــشيف األحاديــث وفــي ســب
، وقــج ضيــخ فــي ابــة التاريخيــة السجعســة باألســانيجفكــخة الكت وتبمــػر ،ناحيــة تبــادل التــأثيخ

 : ئسة السؤرخيغ عجد كبيخ نحكخ مشيعىحا العرخ مغ أ
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لـى إويدـج حاجـة قـخاء عرـخه  ،فيـػ يجسـل خبـخة األمـة ه(270)ت  الجيشػري  ابغ قتيبة
خ عمـى الشطـخة العالسيـة لمتـاريخ، ويجابـو الحخكـة الذــعػبية كسـا يعبِّـ، تـاريخ شـامل مـػجد
 .(بنهع من التفاصيل حث الالحقىذا في المب نتحدث عن سهف). في السيجان الثقافي

ــ فــي كتابــو فتــػح البمــجان، فيــػ يعبــخ عــغ الػاجــب األول ه( 279تالــبالذري ) اأم 
ندــــاب أ)، بيشســــا فــــي كتابــــو الثــــاني وىــــػ الجيــــاد، وعــــغ دور العــــخب التــــاريخيلمسدــــمع 

مخكــــد الثقــــل فــــي  –لج مػضــــػعًا يتعمــــق باألرســــتقخاشية العخبيــــة افيــــػ يعــــ (األشــــخاف
 السجتسع العخبي في نطخه.

لعالسيـة لمتـاريخ، فيكتب تاريخًا عامًا، فيـػ يسثـل الشطـخة ا ه(281تاليعقػبي )ا أم  
اب التـاريخ فـي في ثشايا كتاباتو ميػلو العمػية الذيعية مثل كثيخ مـغ كت ـ كانت تبجو وإنْ 

 .(16)السجرسة العخاقية
ــ ســمػب باأل( خبــار الصــػالاأل) متــاز كتابــواف ه( 282ت حشيفــة الــجيشػري )ػ با أأم 

لـة مـع حـحف األسـانيج، كسـا يتشـاول دبي حيث نججه يدخد فيو الخوايات الخاصـة مصػ  األ
نبيــاء مــغ بعــجه، ثــع بأخبــار العــخب يــة مبتــجئًا بــيدم عميــو الدــالم واألالتاريخفيـو األحــجاث 

ول بالجراســة الفتػحــات البائـجة، كســا يعـخض فيــو برـفة خاصــة لتــاريخ الفـخس، وفيــو يتشـا
 .(17)قدام الكتاب وأكبخىاأىع أ ، وىػ سالميةاإل

ــ تتسثــل فــي لــى الشاحيــة الخوحيــة الجيشيــة التــي إفباإلضــافة  ه(310تالصبــخي )ا أم 
مـة، والسثقفـػن عمـى وجـو ليـو األإيسثـل الشزـج الـحي وصـمت  ػيع، فيـتفديخه لمقخآن الكخ 

مـة، وتكامـل سة، فيػ يعبخ عمى فكـخة تجـارب األيسحجاث المغ إلساميع باأل الخرػص
 الخساالت، فالتاريخ في نطخه تعبيخ عغ مذيئة هللا.

، وقمـــة التحخيـــف، الحكيقـــة ضيـــارإبـــاتيع جسيعـــًا بالجقـــة ومحاولـــة وقـــج تسيـــدت كتا  
السرـادر، والخجـػع فـي كثيـخ مـغ وعجم االنحياز بذـكل كبيـخ، واالىتسـام باإلسـشاد ونقـج 

 خ عشو اليػم بالػثائق األصمية.لى الدجالت، واألوراق الخسسية، أو ما نعبِّ إ حياناأل
تجاىــــات التاريخيــــة القــــخن الثالــــث اليجــــخي شــــيج ىــــحه اال ن  إقــــػل مــــغ ىشــــا ندــــتصيع ال

 .  (18)كػفة والبرخة(لتجاه ااو  تجاه السجيشةا)الستسثمة في سختمفة ال
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 (☼)عيهن األخبار ووكتاب ابن قتيبة الدينهري : ثانياا 
 :ترجمة المؤلف:  1
 مهلده ونشأتو:أـ 

، أحـج العمسـاء األدبــاء، ي الــجيشػرى السـخوز  هللا بــغ مدـمع بـغ قتيبـو ىـػ أبـػ دمحم عبـج
عالســًا بسذــكل  ،وأيــام الشــاس متفششــًا فييــا صــادقًا فيســا يخويــو ،وإمامــًا فــي المغــة واألخبــار

ًا فــي قــػل الحــق، وىــػ مــغ مدــتقل الفكــخ جخيئــودقيــق الذــعخ،  ،لقــخآن وغخيــب الحــجيثا
جت كتبـــو مـــغ السعخوفـــة، وُعـــ وأول مـــغ تجـــخأ عمـــى الشقـــج األدبـــي فـــألف فـــي أكثـــخ فشػنـــ

خة معــارف شــاممة تسثــل ائــكتبــو د ، وُتعــجولــحا أشــاد بــو كــل مــغ تــخجع لــو ،أميــات الكتــب
كـان أبـػه مـغ ، و وصل إليو الفكخ اإلسالمي فـي القـخن الثالـث اليجـخي لسا  ،وثيقة عالية

ــ مجيشــة مــخو،مػاليــج  وابــغ الشــجيع  ي نبــار ألفقــال ابــغ ا، مػلــجه مكــان ا ىــػ فــاختمف فــيوأم 
بغـجاد و ولـج فـي أن ـب يقال آخخون ومـشيع الدـسعاني والقفصـ: ولج في الكػفة و ثيخوابغ األ

 (19)أقــام بالــجيشػر، و عمــى أىميــا وأخــح العمــع مــغ عمسائيــانذــأ بيــا وتثقــف ىـــ و 213ســشة 
ىــ( وىـي السـجة 247-232وكان ذلظ فيسا بيغ سـشتي )، مجة واليتو القزاء فشدب إلييا

و أضمــ والــحي ،لمستػكــلوزيــخًا هللا بــغ يحيــي بــغ خاقــان  فييــا أبــػ الحدــغ عبــج كــان  التــي
وأثشــى عميــو فــي ( اتــبآداب الك) وصــشف فييــا كتابــ وىــي الفتــخة التــي ،فييــا بطــل جاىــو

 .(20)تػفي إلى أنْ وبقى فييا  ،إلى بغجاد ثع عاد بعجىا ،خصبتو
 :عصره العمميب ـ 

تفـيس بيـحا  ،يضميا فـي بغـجاد حيـاة عمـع ورأفي ابغ قتيبة  الحياة التي نذأكانت 
وكـان  ،محشـة خمـق القـخآنعغ شـيػخو وأخـحه عشـو تالميـحه، فقـج شـارك فـي أخحه  كمو ما

وجعـل بيشيسـا مجرسـة  ،والكػفـة ةذارك فـي الخـالف الشحـػي بـيغ البرـخ وم ،يلو فييا رأ
عرـخ إلســام  ىــػ العرـخ ثـع رأى أن   وشـارك فـي الــخد عمـى الذــعػبية، ،غــجادثالثـة فـي ب

، ولـــو إنتـــاج عمســـي غديـــخ، العمســـاءفكـــان إمامـــًا بـــيغ ىـــؤالء ، ومذـــاركة فـــي كـــل العمـــػم
بالحجـة الجامغـة  ضمت أثاره شاىجه لو بالتسكيغ في العمـع والرـجق فـي الخوايـة والبرـخو 

ـــان الشاصـــع، وقـــج  ـــووالبي  ،و كـــان أحـــج العمســـاء األدبـــاءعمـــى أن ـــ أجســـع الـــحيغ تخجســـػا ل
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ـــاء ـــاأل األذكي ـــ ،والحف ـــى أن  ـــار ووعم ـــة والمغـــة واألخب ـــام و كـــان رأســـًا فـــي العخبي الشـــاس  أي
كثيـــخ الترـــشيف، وقـــج أخـــح عمســـو عمـــى يـــج كثيـــخ مـــغ و ، وغخيـــب القـــخآن والذـــعخ والفقـــو

 الذيػخ وىع مغ مذاىيخ العمساء في عرخه. 
 شيهخو:ج ـ 

عمـى يـج شائفـة مـغ أعـالم عرـخه مـغ عمسـاء الحـجيث وأئسـة المغـة  بغ قتيبـةاتتمسح 
مشيــا ومــغ تــابع دراســتو فــي البرــخة وكــان معطــع شــيػخو ، و (21)وشــيػخ األدب ،والخوايــة

وقـج اختمـف السؤرخـػن )الستخجسـػن( فـي عـجد شـيػخو فسـشيع  نيدابػر وقميـل مـغ بغـجاد،
ســـػف أذكـــخ  يشـــيخًا( عمـــى أنـــ 38ومـــشيع مـــغ عجلـــو )شـــيخًا(  24مـــغ اكتفـــى بـــحكخ )

خاصة المحيغ ذكـخوا فـي السرـادر الستـػفخة لـجيشا وىـؤالء بو  ،بعزًا مشيع في ىحا الرجد
 ىع: 
 (22)والجه مدمع بغ قتيبة. 
 (23)بخاليع بغ مدمعإ. 
  (24)بػ سعيج الزخيخ البغجاديأأحسج بغ خالج. 
  (25)أحسج بغ عسخو الحخشي الشيدابػري. 
 (26)أحسج بغ دمحم بغ نرخ الكاتب. 
  (27)أحسج بغ مػسى الخازي. 
 (28)داعي أحسج بغ نرخ بغ مالظ الخ. 
 (29)يعقػب التسيسي بخاليع بغ مخمج أبػ إسحاق بغ إ. 
 (30)بخاليع بغ دمحم الرخاف البرخي إغ سحاق بإ. 
 (31)الحديغ بغ حدغ بغ حخب بغ الحدغ بغ ثابت. 
  (32)خالج بغ دمحم االزدي. 
 (33)زياد بغ يحيي بغ زياد بغ حدان. 
   (34)زيج بغ أخدم الشبياني البرخي. 
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اق بـغ سـحإيعقـػب  يوعـغ أبـ بـخاليع بـغ الديـاديإفي كتبـو عـغ ابغ قتيبة  وتحجث
الـــخحسغ ابـــغ أخـــي  والعبـــاس بـــغ فـــخج الخياشـــي وعبـــج يدـــتانجوأبـــي حـــاتع الد ،راىػيـــو

كثيــــخ مـــغ التالميــــح الــــحيغ  ، وانتفــــع مــــغ كتبـــو وغيـــخىع يــــىاألصـــسعي ومخممــــو بـــغ يح
 .  (35)وأئسة المغة وفحػل البالغة ،مة العمساءسأصبحػا مغ ج

 تالميذه:د ـ 
شــصخًا كبيــخًا مـغ حياتــو فـي بغــجاد بعــج رحالتـو العمسيــة والقزــائية  قتيبـةقزـى ابــغ 

عمــــع ، ويؤلــــف الكتــــب، وييحتــــخف التعمــــيع ،حتــــى وفاتــــو فــــي خالفــــة السعتســــج العباســــي
ابشــو أحســج حــجث  وقــج اتبــع شخيقــة الحفــظ فــي أســمػب تجريدــو حتــى يقــال إن   ،تالميــحه

والبــغ قتيبــة عــجد كبيــخ مــغ التالميــح نــحكخ  (36)مــببكتــب أبيــو كميــا حفطــًا عــغ ضيــخ ق
 مشيع:

  ىـ(.322حسج )تأابشو 
 ىـ(.333حسج بغ مخوان السالكي )تأ 
 ىـ(.313بخاليع بغ بذيخ الرائغ )تإبػالقاسع بغ أ 
 ىـ(.323)ت بػ دمحم عبجهللا الدكخي أ 
 ىـ(.340نجلدي )تقاسع بغ اصبغ األ 
 ىـ(.335عبجهللا بغ جعفخ بغ درستػيو )ت 
 (37)بخاليع الجيشػري إسج بغ الحديغ بغ حأبػبكخ أ. 

 مؤلفاتو:ىـ ـ 
أو زىــاء  ،دــتيغ مرــشفًا فيســا ذىــب إليــو الشــػوي مؤلفــات كثيــخة تفــػق ال البــغ قتيبــة

عغ صاحب كتاب التحـجيث بسشاقـب أىـل الحـجيث  الثسائة مرشف فيسا نقمو ابغ تيسيةث
 وسػف أقػم في ىحا الرجد بحكخ بعس ىحه السرشفات:

 كتاب أدب الكاتب. -2  .عيػن األخبار كتاب  -1
 كتاب صشاعة الكتابة -4 . كتاب ديػان الكاتب -3
 .  الػزراءكتاب  -6 كتاب السيدخ والقجاح.  -5
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 كتاب الذعخ والذعخاء.  -8  كتاب السعارف.  -7
 عيػن الذعخكتاب  –10 كتاب تأويل مذكل القخآن.  -9

 كتاب جامع الفقو.  -12  كتاب العمع.  -11
 كتاب معاني القخآن.  -14 كتاب معجدات الشبي )ص(.  -13
 كتاب االنػاء.  -16 كتاب خمق اإلندان.  -15
 كتاب الريام.  -18 القخاءة    آداب كتاب -17
 كتاب السعاني الكبيخ. -20  تفديخ غخيب القخآن. -19

 وغيخىا كثيخ مغ السرشفات.
 وفاتو:وـ 

و فقــج أوردت بعــس السرــادر األقــػال فــي تعيــيغ ســشة وفاتــو وســبب وفاتــختمفــت ا
والبجايــة  ثيــخ،األ ، وتــاريخ بغــجاد لمخصيــب، والكامــل البــغالفيخســت البــغ الشــجيعومشيــا: 

 ،ىـــ270وفاتــو كانــت عــام  أن   فســشيع مــغ ذكــخ وفاتــو حــػل ســشة ،والشيايــة البــغ كثيــخ
إلـى  ةفإضـاىــ، 276ا فـي عـام ىـغ ذكخ ومشيع م ،ىـ 271يا في عام أن  بومشيع مغ قال 

عـغ ابـغ  نبـارىـ( ويـخوى ابـغ األ267-263ي )ما ذكختو بعس السرادر الستأخخة سشت
وفاتــو  أن   تمسيــح ابــغ قتيبــة بــخاليع بــغ دمحم بــغ بذــيخ الرــائغإقاســع بــي الأالسشــادى عــغ 

ح ابـــغ خمكـــان ىـــحه الخوايـــة وكـــحلظ يـــخجِّ  ،ىــــ276كانـــت فـــي أول ليمـــة مـــغ رجـــب ســـشة 
ىــ(، وعشــج 276حـًا ســشة )ىـــ( مخجِّ 271ىــ( ويزـيف إلييــا روايـة ثالثــة ىـي سـشة )276)

مـغ البـاحثيغ  ـ( عشـج كثيـخىـ276تكـػن سـشة ) التجقيق ليحه الخوايات السختمفـة يـخجح أنْ 
ذكخىـا كسـا   غبـخاليع بـغ دمحم بـغ بذـيخ الرـائإة وفاتو  ألسباب مشيـا : مـا ذكـخه ىي سش
 .  (38)سبق الستخجسيغأوىػ  الدبيجي
 ا سبب وفاتو فقج جاءت في روايتيغ:أم  
مــغ أن "بــخاليع بــغ دمحم بــغ أيــػب الرــائغ إوايــة ابــغ السشــادى عــغ أبــي القاســع ر  األولــ :

أغسـى عميـو إلـى وقـت  ابغ قتيبة أكل ىخيدة فأصابتو حخاره ثع صـاح صـيحة شـجيجة ثـع
 .الدحخ ثع مات
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 يقــخئ عميــا ابشـــ :بــغ العبـــاس قــالالػاحــج عــغ دمحم  عــغ دمحم بـــغ عبــجالثانيــة:  الروايــة
السشــادى وأنــا أســسع قــال ومــات... ابــغ قتيبــة صــاحب الترــانيف فجــأة صــاح صــيحة 

 .(39)عميو ومات" يسسعت مغ بعج ثع أغس
 :عيهن األخبار وكتاب ـ2
 وصف الكتاب:أـ 

الستــػفى  الــجيشػري  هللا بــغ مدــمع ابــغ قتيبــة ي دمحم عبــجبــأل –كتــاب عيــػن األخبــار 
مرــػرة عــغ شبعــة دار  عــو دار الكتــاب العخبــي بيــخوت شبعــةشب أعــادت ،ىـــ276عــام 

 ةتـــاب يتـــألف مـــغ أربعـــم وىـــػ ك1925ىــــ السػافـــق لعـــام 1343الكتــب السرـــخية لدـــشة 
صــفحة مــغ الحجــع  1336 يػالغ مــغ الحجــع الكبيــخ، يحتــػى عمــى حــأجــداء فــي مجمــجي

 :صبع ىحا الكتاب عمىالكبيخ، وقج اعتسجت دار الكتب السرخية ب
شدــخة الفتػغخافيــة السشقػلــة عــغ الشدــخة الخصيــة السحفػضــة فــي مكتبــة كــػبخيمي ال

 آدب. 4297ومحفػضة بجار الكتب السرخية تحت رقع  1344باالستانة تحت رقع 
ولــى فــي جــػتيشجغ مــغ ســشة لسانيــة التــي شبــع مشيــا األربعــة األجــداء األالشدــخة األ -1

 واعتسج فييا عمى الخصيغ األصمييغ: بخوكمسانبعشاية 1899-1908
 ."ندخة بصخس بخج "ليغ جخاد 
  ندخة كػبخيمي باالستانة. و 

ـــــى ىـــــحيغ  ـــــاب بسخاجعـــــة عم ـــــع ىـــــحا الكت وقـــــج اىتســـــت دار الكتـــــب السرـــــخية بصب
، رئـيذ القدـع ي الصبعة مغ الكتـاب أحسـج زكـي العـجو ، وقج قام بتقجيع ىحه (40)األصمييغ

 األدبي بجار الكتب السرخية.
 مهضهعو:ب ـ 

دال عمـــى وىـــػ كتـــاب كســـا يقـــػل عشـــو مؤلفـــو  ،بـــةكتـــاب عيـــػن األخبـــار البـــغ قتي
باعـث عمـى  ،، نـاه عـغ القبـيحالـجناءةشـج لكـخيع األخـالق، زاجـخ عـغ معالي األمػر، مخ 
قـــال وىـــحه كســـا  وعســـارة األرض. ،ورفـــق الدياســـة ،وحدـــغ التقـــجيخ ،الرـــػاب والتـــجبيخ

خه، وألىـــل العمـــع تـــحكخة، ولمدـــائذ مؤدبــــًا عيـــػن األخبـــار نطسيـــا لسغفـــل التـــأدب تبرـــ



 

 م4242 ديسوبر العاشرالعذد                       422                                   هجلة رواق الحكوة

 عبذهللا دمحم أبىالقاسن القوىديأ.          الكتابة التاريخية عٌذ الوسلويي في القرى األول والثاًي والثالث الهجري

وىـــي لقـــاح عقـــػل  وقخنـــت الكمســـة بأختيـــا ،وصـــشفتيا عمـــى األبـــػاب ،ولمسمـــػك مدـــتخاحاً 
وســـيخ  ،الذـــعخاء وفصـــغ ،والستسيـــد مـــغ كـــالم البمغـــاء ،ونتـــاج أفكـــار الحكســـاء ،العمســـاء

مػضـػعو، وىـػ سا أشار إليو السؤلف في وصف كتابو، يتبـيغ وم  . السمػك وآثار الدمف
سـا ىحا الكتاب مػسـػعة أدبيـة جامعـة، يعـخض فيـو مؤلفـو ألػانـًا شـتى مـغ السعخفـة م   أن  

اب األقـجميغ وتجـاربيع وسـيخىع فـي أسـاليب متخيـخة وعبـارات رائعـة كت ـالوقف عميـو مـغ 
 بو عمى الشحػ التالي:مخت   ةوتخاكيب صافية، وقج بدط ذلظ كمو في أبػاب عذخ 

 كتاب الدؤدد.  -3 كتاب الحخب.  -2    كتاب الدمصان. -1
 كتاب الدىج.  -6  كتاب العمع.  -5  كتاب الصبائع.  -4
 كتاب الصعام.  -9 كتاب الحػائج.  -8  كتاب األخػان.  -7

 .(41)كتاب الشداء -10
يشـاه يكثـخ الشقـل عـغ أر وسيختو  ،ر كتاب الدمصانعيػن األخباوإذا استعخضت في 

 ،لباب أكثخ تأثيخًا بـالفخس واليشـجاألدب العخبي في ىحا ا عمى أن  سا يجل الفخس واليشج م  
ســا يشتقــل عــغ ا إن  يشقــل عشيسـ ونـخاه فــي بــاب القزـاء واألحكــام والذــيادات والطمـع قــّل أنْ 

يكـػن الفرـل األول كمـو نقـاًل عـغ  ع في الدىج فيكاد أنْ سالم، وإذا تكم  العخب وأحكام اإل
الصعـــام عقـــج فرـــاًل لمسيـــاه واالشـــخبة نقـــل فييـــا مـــغ وفـــي بـــاب ، الييػديـــة والشرـــخانية

 .  (42)شعسة ومشافعيا والشباتات وخرائرياوعقج فراًل عغ األ ،وعغ الفالحة األشباء
 قيمتو العممية:  ج ـ 

تطيــخ قيستــو  ،مــغ مختمــف السعــارفومــا يحتػيــو فرــػل ىــحا الكتــاب  مــغ خــالل 
ومـا  ،ىـحه السعـارف مـغ جيـج فـي جسـعالعمسية بيغ الكتب السؤلفـة فـي عرـخه لسـا بحلـو 

لتأخـح  ،كسـا يقـػل "جسعـت لـظ مشيـا مـا جسعـت فـي ىـحا الكتـاب ،اربـخأى فييا مـغ خ  تح
وسـيخة قػيسـة وأدب ، نفدظ باحدشيا... وتخوضـيا عمـى األخـح بسـا فييـا مـغ سـشة حدـشة

صـف فـي وبالغتـظ إذا كتبـت... وتتم   ،وترل بيا كالمظ إذا حاورت ،كخيع وخمق عطيع
فـــــالكالم مرـــــايج  ،حدـــــغ العــــحر إذا اعتـــــحرتأوتخـــــخج مــــغ المـــــػم ب، شـــــَفْعتَ القــــػل إذا 

 .(43)"...القمػب
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وقفــًا عمـى شالـب الــجنيا  و لـيذكتابـ عـو حيــث يـخى أن  ثـع يأخـح فـي اإلبانــة عـغ جس
وال عمـــــى ممـــــػكيع دون  ،وال عمــــى خـــــػاص الشـــــاس دون عــــػاميع ،دون شالــــب اآلخـــــخة

تختمــف فييــا التــي بالسائــجة شــبو كتابــو قــج و  ،ســيسوو  كــل فخيــق مــشيع قدــسوفم، ســػقتيع
 كميغ. الصعػم الختالف شيػات اآل قامح

يدـسع عـغ  ،حجاثتو بكيػلتـو وصل فيو ابغ قتيبة ،ثسخة جيج شػيل ىحا الكتاب إن  
نمــتقط ىــحه األحاديــث  ال زلشــاا شــن  بأ يعتقــجكتــب الخبــخ والسػضــػع فالــجواويغ ويشقــل مــغ ال

عــاجع ومــغ كتــب األ ،خػانشــاإدــائشا و معــغ جنأخــح ، و معخفــة ًا وأكثــخســشأكبــخ عســغ ىــػ 
 .العمع ضالة السؤمغ مغ حيث أخحه نفعوف ،عسغ ىػ دونشاالديخ، وكحلظ و 

بــػبكخ بــغ دريــج وقــج تــحاكخ مــع ألعمسيــة قــال ولفزــل ىــحا الكتــاب وعطــيع قيستــو ا
ـــجنيا  ـــػن فـــأيغ جساعـــة مـــغ جمدـــائو مشتدىـــات ال ـــتع مـــغ مشتدىـــات أىـــحه مشتدىـــات العي ن

الكتـاب  ؟ قـال عيـػن األخبـار البـغ قتيبـة، ويكفـى فـي بيـان قيسـةقالػا: وما ىيالقمػب؟ 
بـــي بكـــخ بـــغ دريـــج وىـــػ العـــالع الثبـــت إذ جعمـــو مـــغ مشتدىـــات أالعمسيـــة ىـــحه المغـــة مـــغ 

 .(44)القمػب
 في الكتابة: منيجود ـ 
 ( أمانتو العممية من خالل مؤلفاتو:1)

ــ  لمحكيقــة فــي ندــبتو أكثــخ األقــػال والذــػاىج خيــو ى أمانتــو العمسيــة وتأدبــو وتحتتجم 
لو أىل الخبـخة واالخترـاص عـغ أشـياء لـع يقـف عمييـا، ؤا، وفي سواآلراء إلى أصحابيا

ة حخصــو وتثبتــو ال يقصــع بخأيــو مــا لــع يؤكــج صــحة ذلــظ مــؤثخًا االنتطــار وىــػ مــغ شــج  
عــخاب ليدـتثبت مــا قالــو مثــال ذلـظ مــا كتبــو لـبعس األ ،الجـػابإذا اســتجعى رد  والتـأني

يع الـــحيغ يتتبعـــػن القـــػاريبـــػ عبيـــجه أحيـــث قـــال  ،فـــي معشـــى بعـــس األلفـــاأل أبـــػ عبيـــجه
حفــظ ألىــل أعخابــي أ بــي مدــمع "ىــػ دمحم بــغ ىذــام الذــيباني أكتبشــا إلــى عســال الشــاس، فأ 

وكثيـخًا مـا ، أبـػ عبيـجها فأجـاب بشحـػ مـا ذكـخه ، ندألو عغ ىح(45)زمانو الذعخ والغخيب"
" ونحــػه مـــغ " و"لعــل  و"كــأن   مانتــو "أحدــب"ألفــاأل تــجل عمـــى أعبيــجه يدــتخجم  بــػأكــان 
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ـــع" ،  :يقـــػل قـــجره ومشدلتـــو أنْ وال يغـــس مـــغ الكـــالم،  أو "لـــع أســـسع" فـــي معشـــى "ال أعم
 بعس األلفاأل فال يجعى لشفدو ما لع يعمع بو ويختع أكثخ تخجيحاتو بقػلو "وهللا أعمع". 

صـسعي عـغ عيدـى كقػلـو: وقـخأت فـي كتـاب بخـط األتـاب وقج يحكخ خط ما قخأه مـغ ك
بغ عسخ، أو يػثق ما سسعو مغ أخبار ومرجرىا أىل الكتب الدساوية كقػلو قخأت فـي 

ـــان التـــػراة  ويشقـــل أحاديـــث عـــغ  ،وقـــخأت ويشقـــل دعـــاء لمسدـــيح ويشقـــل أخبـــارًا عـــغ الخلب
مـا نقمـو عـغ  فـي أغمـب ولقـج أورد بـغ قتيبـة. الرحابة والتابعيغ والداىجيغ مغ السدـمسيغ

ىــحا ) :عخابــي بقػلــوأشــار إلــى ذلــظ عشــج نقمــو عــغ ابــغ األوقــج  ،العمســاء وأشــاد بفزــميع
 (.عخابي وليذ ىػ بعيشوقػل ابغ األمعشى 

مغ اآلراء التـي ذكخىـا مػقـف السدتدـمع العـاجد بـل كـان يبـجى  ولع يقف ابغ قتيبة
فيــػ يعــارض ويشــاقر ، ع معــدزًا لســا يــحىب إليــو بالذــػاىجرأيــو بسػافقتــو أو مخالفتــو ليــ

 يتختفــــــ ويرــــــحح ويشطــــــخ ويدتذــــــيج عمــــــى قــــــجر معخفتــــــو واشالعــــــو وعمســــــو دون أنْ 
 شخريتو، ويسكغ تمخيز ما ذكختو في اآلتي: 

 كثخ الذػاىج واألقػال واآلراء إلى أصحابيا.أ ندب 
 ع كثيخة.ياعتخف بعجم السعخفة في مػاض 
  ِّإلى الجػاب. ى الحكيقة وكثخة االستفدار والدؤال ليرلالتثبت وتحخ 
 (46).التػثيق لسا يدسعو أو يخويو 
 سمهبو:أ( نزعتو في الكتابة وسمات 2)

يعــج األول الــحي  (عيــػن األخبــار)ىــحا الكتــاب الــحي بــيغ أيــجيشا فــي  ةابــغ قتيبــ إن  
حـيغ نقـخأ البـغ قتيبـة نجـج ث االختيـار تـع التبػيـب والتختيـب، فسمػبًا ججيجًا مغ حيألتدم ا

 سـمػب يجســع بــيغأوبـو قمســو فـي الشقــاش والجــجل،  ي ب يجــخ ســمػ أ: ســمػبيغ متبـايشيغألـو 
و ماتــــونجــــج فــــي كتبــــو ومقجِّ  (باألســــمػب األدبــــي)وىــــػ مــــا ندــــسيو  ،شــــخاقإلالدــــساحة وا

األدبي وخاصـة فـي  ألسمػبو صػرة ،(األخبارالذعخ والذعخاء وأدب الكاتب وعيػن )في
سـجع ال يديـج عـغ فاصـمتيغ و ولكش   ،يسيل إلى الدجع أحياناً و ، ويالحظ أن  (العخب)كتابو

سـخاف فـي التبجيـل إلع ثقافتو وتأثخه بالصخيقة الفارسية التي تسيـل إلـى اعمى تشػ  أحيانًا، و 
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ال كســا ، و يسيــل فــي أســمػبو األدبـي إلــى االحتفــاأل بالخرــائز العخبيــةوالتعطـيع، إال أن ــ
ــ ،زاتيسيــل فــي كتاباتــو إلــى االســتعارات والكشايــات والتذــبييات والسجــا و وســبب ذلــظ أن 

واضـح صــافي  –إيجــازه  –و عمـى أن ـ أســمػبوقـػة  وســخ، لـيذ مـغ أربــاب الخيـال الػاسـع
عيــػن )خبــاري فـي إلفــي أسـمػبو او ، بحاره فـي المغــة العخبيـة وآدابيـاتوذلـظ الســ الجيباجـة
ة حـيغ يـػرد الخبـخ فيقـػل مـثاًل: سـسيالسـتعسال الجسـل ااعمـى ؤثخ كثيـخًا نـخاه ُيـ( األخبار

 بخاليع بغ السشحر قال..." و"سيل بغ دمحم قال..." وىكحا. إ"
و يــجل عمــى عــالع قــج صــقمتو ســمػب ابــغ قتيبــة بكــل مــا يستــاز بــو، ويالحــظ أن ــأىــحا ىــػ 

 .(47)أسخار المغة ودقائقيا وقػفًا تاماً  ، فزاًل عغ وقػفو عمىالثقافات السختمفة
 :لتيم المهجية إل  ابن قتيبةا( 3)

مثـــل  والفـــغ األدبـــي الخفيـــع ،خيـــمـــغ كـــان لـــو مـــغ اإلنتـــاج العمســـي الغد  ال ريـــب أن  
ـ ، رزيغيكـػن فـي مػضـع الرـجارة بـيغ العمسـاء البـا البـج أنْ  و ابـغ قتيبـةالتخاث الحي خمف 

وبرـــخًا  ،فـــي الـــجيغ ءوفقيـــا ،ونرـــاعة بيـــان، عمســـًا وقـــػة حجـــةوىكـــحا كـــان ابـــغ قتيبـــة 
 .وإدراكًا لسعاني القخآن والحجيث ،بالتأويل

عمـــى  وقـــجرة ،ابــغ قتيبـــة ســعة عمـــع وشـــػل بــاعمــغ كـــان مثـــل  وال ريــب كـــحلظ أن  
ــــج أنْ  ــــى الخرــــػم السخــــالفيغ الب ــــخد عم ــــو مــــغ ىــــؤالء حدــــادًا  الخــــػض فــــي ال يكــــػن ل

وىكحا تعخض ابـغ قتيبـة لمشقـج والتجـخيح فيسـا يقـخر فـي كتبـو مـغ  ،ومتعربػن وحاقجون 
ًا وأنقـــى مـــغ ذلـــظ كمـــو أصـــفى معـــجن و خـــخجولكش ـــ ،آراء عمسيـــة أو فيســـا يخويـــو مـــغ آثـــار

 .وأقػم شخيقاً جػىخًا وأصمب عػدًا 
د عمــى الذــاذ مــغ المغــة كســا اتيســو ىـــ( باالعتســا238)ت نبــاري ألتيســو ابــغ ااوقــج 

 .(48)ىـ( باألخح عغ غيخ الثقات وشخوعو في أشياء ال يقػى ليا351بػ الصيب )تأ
عــجم تػثيقــو  أمانتــو العمسيــة أوجيــة إليــو تشــال مــغ لــتيع السػ ا ســا تقــجم أن  ويتزــح م  

ف كتابــًا فــي الــخد عمــى و أل ــمــخدود إذ أن ــ يفالــحيغ ندــبػه إلــى الكخاليــة ىــػ رأ ،فــي آرائــو
 السذبية والكخامية. 
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ض فـي فيـػ قـج تعـخ   ،بعـس الـتيع تكذـف عـغ التعرـب السـحىبي لستيسيـو توكان
، والسعتدلــة والقجريــة وغيــخىعوألىــل الكــالم ، شــافوىــع األح يأفاتــو ألىــل الكيــاس والــخ مؤل

وناقر محىبيع وآرائيع وأبصـل حجـج بعزـيع بأسـمػب عمسـي دقيـق معبـخًا فـي ذلـظ عـغ 
ـ، سحاق بغ راىػيوإومتأثخًا بذيخو  ،رأيو  ،ةشعشـػه بالكـحب وعـجم صـجق الخوايـ ا الـحيغأم 

ــدعــػى ال تثبــت أمــام مــا نقــل عــغ أكثــخ متخجسيــو م يفميدــػا أكثــخ مــغ نــاقم ه ػ غ وصــفس 
 .(49)رجق واألمانةبال

 خالصة منيجو:ىـ ـ 
 ،وبتبػيبـو ىـحا التبػيـب السرـشف ،باختياره مـا اختـار ابغ قتيبة وخالصة القػل إن  

عمـى ىـحا  وغيـخ أن ـ ،ةالسجرسـة الحجيثـ ثع بفيخستو مبتجعًا قخيبًا فيسا ابتجع مغ أصـحاب
إلــى روايــة ال ســشاد كــل خبــخ إخبــاره شخيقــة القــجامى فــي أبعــس االبتــجاع كــان يمتــدم فــي 

عشـج الحـجيث عـغ و ىـحا ولكـغ يـحكخه مترـاًل فيقـػل مـثاًل فـي كتابـ ،يحكخ الخبخ مشقصعاً 
أبـي قـال سـسعت  الدمصان )حجثشي زيـج بـغ أخـدم قـال حـجثشا وىـب بـغ جخيـخ قـال حـجثشا

سا ىـػ مترـل عغ ابغ عباس( ثع يدػق ما قالو ابغ عباس م   أيػب يحجث عغ عكخمة
بعــس ىــحه األخبــار بيــحا الدــشج السترــل يخوييــا  وكســا يــخوي ، بالحــجيث عــغ الدــمصان

معاويـة  با بكـخ وروى أن  أ أن   ي رو )فعيا إلى أصحابيا دون سشج فيقػل بدشج متقصع فيخ 
ــأســشاد فــي مثــل ىــحه األخبــار فإلوإذا لــع يدــتعسل ا ،(قــال....  و يذــيخ عمــى األقــل إلــىن 

، رة إلــى مرــادر أخبــاره عامــةشــاوفــي اإل ، شــارةمرــادره فييــا وىــػ دقيــق فــي ىــحه اإل
شـفيية قـال  هفـإذا كانـت مرـادر ، دقتـو وأمانتـو فـي األداءومغ السطاىخ الجالة عمى ىحا 

صـــسعي حـــاتع عـــغ األبـــػ أ يحـــجثش)نـــت مكتػبـــة قـــال قـــخأت كقػلـــو مـــثاًل وإذ كا ،حـــجثشي
 .(50)(قخأت في كتب سيخ العجع...)وكقػلو  (قال...
 :الخاتمة

 في الشقاط التالية: جراسةلييا الإز الشتائج التي تػصمت تتمخ  
   ــ إن أكثــخ أحــجاث الدــيخة  ألن   ؛أىــل السجيشــةاب الدــيخة والسغــازي كــانػا مــغ أكثــخ كّت

فييــا، وكــان  -عهللا عميــو وســم   ىم  صــ-والسغــازي مــغ تذــخيع مــجني، وكــان الخســػل 
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حـجاث بـجأ تـجويغ ىـحه األجاث، وبالتـالي حمغ حػلو الرحابة أعخف الشاس بتمظ األ
فسـشيع  ،ولـيغغ األاب الديخة والسغازي مدمظ السحـجثيسمظ كتّ لحلظ فقج  في السجيشة.

 .  ع مغ لع يشيج ىحا السشيجسشاد، ومشيمغ كان يعشي باإل
 اىتسـام بسعخفـة العمـع  وىـػ ،لى الجراسات التاريخيـةإالعشاية بجراسة الحجيث أدت  ن  إ

دراســات الحــجيث بالسقابمــة لمــخأي فــي تثبيــت حكيقــة أو قزــية معيشــة، ولســا تػســعت 
فــي  سرــجركجســاع خاصــة تجــارب األمــة، واإلأقــػال الرــحابة والتــابعيغ و لتذــسل 

 التذخيع تػسعت الجراسات التاريخية لتذسميا.
 وقــج زادت حــيغ قبميــةوذلــظ لعرــبيتيع ال كثيــخاً باألندــاب  كــانػا يعتشــػن  العــخب ن  إ ،

 لى عخب ومػالي.إ تحػا بالد فارس والخوم، وانقدسػاف
 خـخيغ قــج قــامػا ، فــي حـيغ نجــج اآلاألول يسثـل االخبــاريػن خـط الجراســات التاريخيـة

تسثل اىتساماتيع سـػاء فـي  في الجراسات التاريخية، لكغ كتاباتيع كانت بديط بجور
لــــحلظ  متجاخمــــة وليدــــت متخررــــة.و الذــــعخ، ولــــحلظ جــــاءت مؤلفــــاتيع أالمغــــة 
 فــيعتســجوا بالجرجــة األولــى ا خبــارييغ إلا مصمــع القــخن الثــاني اليجــخي أن  فــي نالحط

ذـيج القـخن ف مرار.جسع الخوايات عمى الخوايات العائمية والقبمية والستجاولة في األ
ــــإلالثــــاني لميجــــخة جسمــــة مــــغ ا ابيغ المــــحيغ عسمــــػا بشذــــاط خبــــارييغ والمغــــػييغ والشد 

 كل في حقمو.قصع الشطيخ مش
 ئ، فطيــخت كتابــات تتسذــى مــع السبــادريخيــة  صــفة الذــسػلأخــحت الجراســات التا 

خ طيــف ســالمية.مــة اإل، والتــاريخ العــالسي، وتــاريخ األاإلســالمية مثــل دراســة الدــيخة
السذـــيئة  فـــي تـــػالي الخســاالت، وفكـــخة متســثالً كتابــة التـــاريخ العـــالسي  االتجــاه نحـــػ

 تديخه.التي وىي  ،كػنت العالعليية التي إلا
 مػية، لكششـا لـع نجـج دلـياًل ليـا ي الحػادث دعػة تبشتيا الجولة األالجعػة الجبخية ف ن  إ

فــــي مجرســــة الكػفــــة والبرــــخة، بيشســــا نجــــج لمعرــــبية القبميــــة وعرــــبية األمرــــار، 
الستصمبات المغػيـة فأدت  والدياسة الحدبية قج انعكذ أثخىا في الكتابات التاريخية.

 .لى تػسع الجراسات التاريخيةإ
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 خخى أفخز مادة تاريخيـة ججيـجة، بيغ العخب السدمسيغ واالجشاس األ الرخاع الثقافي
التاريخيـة السػسـعة  فكـخة الكتابـات ى القخن الثاني اليجخي حتى تبمػرتانتي وما أنْ 

ػع وتعـــــجد بتشـــــتشػعـــــت مػضـــــػعات الكتابـــــة التاريخيـــــة ، فســـــالميةفـــــي الجولـــــة اإل
ــــة، فــــأثيخ السذــــكالت الدياســــ ــــخير  تية واالجتساعي ــــق بالرــــمة بــــيغ ق مدــــائل تتعم

ــأثيخ  والكبائــل العخبيــة األخــخى، ومدــائل تتعمــق بالسدــمسيغ غيــخ العــخب، وضيــخ الت
 الفارسي بتشاول تاريخ الفخس السترل بتاريخ العخب السدمسيغ.

  "سـمػبًا ججيـجًا مـغ حيـث أ التـدماألول الـحي ٌيعج ابغ قتيبة في كتابو "عيـػن األخبـار
، كسا ال يسيـل فـي كتاباتـو إلـى االسـتعارات والكشايـات ع التبػيب والتختيبثاالختيار 

 ذلــظ أن   والتذــبييات والسجــازات وســبب ذلــظ أنــو لــيذ مــغ أربــاب الخيــال الػاســع.
ثقافــة ابــغ قتيبــة واســعة كــل الدــعة، ومطيــخ امتــداج الثقافــات فيــو مجنيــة كانــت أم 

مػســػعة أدبيــة "عيــػن األخبــار"  وكتابــوىــحا مــا جعــل  يــخ جمــّى واضــح.ديشــة مط
 وعمسية شاممة لعمػم السعخفة.

 دراسةىهامش ال
                                      

قاسع عبجه قاسع، تصػر مشيج البحث في الجراسات التاريخية، مشذػرات عيغ  ( 1)
 7 -6، ص0222: القاىخةلمجراسات والبحػث االندانية واالجتساعية، الصبعة األولى، 

 7( قاسع عبجه قاسع، السخجع الدابق، ص 0(
 8قاسع عبجه قاسع ، السخجع الدابق ، ص ( 3 )   

قدـــع  )غيـــخ مشذـــػرة ( الجبـــار العبيـــجي، محاضـــخات فـــي نذـــأة عمـــع التـــاريخ، عبـــج (4(
 م ) د ص ( 5991ليبيا  –كمية التخبية، جامعة الدابع مغ ابخيل، الداوية  –التاريخ 

() . ) اتي الٌذَن، الفهرضد، هكرثح خُاط، تُروخ ) د خ 

 ، دار الكراب العرتٍ، تُروخ ) د خ(.52الخطُة الثغذادٌ، ذارَخ تغذاد، هجلذ  •

 ٍ   . 5517العثواًُح، حُذر أتاد ، دائرج الوعارف 1اتي الجىزي، الوٌرظن، هجلذ  •

 . 5966، هكرثح الوعارف، تُروخ 55اتي كثُر، الثذاَح والٌهاَح، ج  •

، ذحقُننأ أحوننذ مثنناش ، دار الثقا ننح ، تُننروخ  5اتنني خلكنناى، و ُنناخ ا مُنناى، هجلننذ  •

5972 . 
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طثعنح دار الكرنة ، دار الكرناب العرتنٍ ، تُنروخ ) د  4، ج مُىى االخثنار،حاتي قرُثن •

 (  . خ

.، هطثعنح دار الطنعادج ، ه ننر 4اتني قرُثنح، أدب الكاذنة، ذحقُنأ ي هحنٍ النذَي، ط •

5965  . 

، الوؤضطننح الو ننرَح العاهننح للطثامننح والٌ ننر  ،  5ا ذنناتكً، الٌجننىم الوسا،ننرج ، ج  •

 .    5965القا،رج 

 دار الوعر ح تُروخ  ) د خ ( .  9الثطراًٍ، دائرج الوعارف،  ج  •

ُأ غرتننا ، الوىضننىمح العرتُننح الوُطننرج، الوجلننذ االو  ، دار احُننا  الرننراز ي شننف •

 العرتٍ ، ) د خ (
ضننوامُن ًننىرٌ الرتُعننٍ ، هفهننىم الرننارَخ مٌننذ العننرب ، هركننس  هنناد اللُثُننُي إ(  (5

 . 75-68ص ، م  0222للذراضاخ الرارَخُح ، طراتلص : 
 75-72 ضوامُن ًىرٌ الرتُعٍ ، ًفص الور ع الطاتأ ، صإ (6 (
العديد الجوري، بحث في نذأة عمع التاريخ عشج العـخب ، السصبعـة الكاثػليكيـة  عبج (7(

 ، عبجالجبار العبيجي ، السخجع الدابق ، ) د ص ( 558، بيخوت ) د ت ( ص 
 الجثار العثُذٌ، الور ع الطاتأ ،  ) د ص ( مثذ( ( 8

( شاكخ مرصفى، التاريخ والسؤرخػن ، الجدء االول ، دار العمـع لمساليـيغ ، الصبعـة 9(
   507ص   5978االولى ، بيخوت 

 511نفذ السخجع الدابق ،  ص  ( 10)    

 518-517(   نفذ السخجع الدابق ، ص 11) 
نذــأتو وتصـــػره ووضــعو بـــيغ العمــػم األخـــخى  –(   شــػقي الجســـل ، عمــع التـــاريخ 12) 

م ،  5980البحث فيو ، مكتبة األنجمـػ السرـخية ،  الصبعـة األولـى ،  القـاىخة ومشاىج 
 . 45ص 

 . 76 – 71ضوامُن الرتُعٍ ، هر ع ضاتأ ،  ص إ (13  ) 
 540شاكخ مرصفى ، مخجع سابق ، ص (  ( 14

 ()  بجخػل الذعػب غيخ العخبية في االسالم ومذاركتيا في الحخكة العمسية وغيخىـا
وقج ذكخ ابـغ خمـجون ان أكثـخ العمسـاء  –أصبح ىشاك عشرخان ىسا العخب والسػالي  –

كـــانػا مـــغ الســـػالي  ، وأدى ىـــحا الـــى أنتذـــار ندعـــة شـــعػبية فـــي القرـــز والتـــاريخ  ، 
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والذعػبية مغ القزايا اليامة التي شغمت الكتاب والسـؤلفيغ العـخب وتخجـع الـى الرـخاع 
عػن عمـى التفـػق الفكـخي العخبـي وحجـتيع تدـتشج فيشاك مغ يجاف–االجتساعي العشرخي 

الى ان الػحي الحي ندل عمى الشبي العخبي الكـخيع ىـػ اسـاس كـل معخفـة حكيكيـة وعمـع 
صحيح ، بيشسا يخى الفخيق االخخ مغ الذعػب التي دخمت فـي االسـالم أن الحزـارات 

ســل ، األخــخى حزــارات اســسى وارقــى كحزــارة الفــخس مــثاًل لمسديــج أنطــخ : شــػقي الج
روزنتــان ، مشــاىج العمســاء السدــمسيغ فــي البحــث العمســي ،   - 46مخجــع ســابق ، ص 

 م 5985تخجسة أنيذ افخيحة ، ووليج عخفات ، دار الثقافة ، الصبعة الخابعة، بيخوت: 
 الجبار العبيجي ، السخجع الدابق ، ) د ص ( عبج (( 15

 48شػقي الجسل ، السخجع الدابق ، ص ( ( 16
فكـخة التـاريخ :  – الذـخقاوي ، أدب التـاريخ عشـج العـخب ، الجـدء االولعفـت دمحم ( 17 )

 062، ص  5975نذأتيا وتصػرىا ، مكتبة الذباب ، القاىخة : 
 الجبار العبيجي ، مخجع سابق ،  ) د ص ( عبج  ( 18)

 عتسجنا في ىحه التخجسة عمى مجسػعة مغ السرادر نحكخ مشيا :ا  (☼) 
 .55ص مكتبة خياط ، بيخوت ) د ت ( ابغ الشجيع، الفيخسة،

 .501، دار الكتاب العخبي ، بيخوت ص 52، مجمج  الخصيب البغجادي، تاريخ بغجاد

، ه 5517، دائـــخة السعـــارف العثسانيـــة ، حيـــجر أبـــاد  1مجمـــج ، السشـــتطع، ي ابـــغ الجـــػز 
 . 520ص

 48ص  5966، مكتبة السعارف ، بيخوت  55ج ابغ كثيخ، البجاية والشياية، 

، تحقيــق أحســج عبــاس ، دار الثقافــة ، بيــخوت  5مجمــج  ابــغ خمكــان، وفيــات األعيــان،
 .95ص 5972

شبعـة دار الكتـب ، دار الكتـاب العخبـي ، بيـخوت ) د  4ج  ، عيـػن االخبـار،ةابـغ قتيبـ
 .50ت ( ص 
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، مصبعــة دار الدــعادة ، مرــخ .4ابــغ قتيبــة، أدب الكاتــب، تحقيــق دمحم محــي الــجيغ، ط
5965   . 

، السؤسـة السرـخية العامـة لمصباعـة والشذـخ ، القـاىخة  5ة ، ج بكى، الشجـػم السداىـخ األتا
 .76ص   5965

 .614دار السعخفة بيخوت  ) د ت ( ص   9ج  البدتاني، دائخة السعارف، 

السجمـــــج االول ، دار احيـــــاء التـــــخاث دمحم شـــــفيق غخبـــــال، السػســـــػعة العخبيـــــة السيدـــــخة، 
 . 01العخبي، ص 

 فخسخًا.  02مجيشة مغ أعسال الجبل قخب قخميديغ وتبعج عغ ىسجان بـالجيشػر:  (19)

ابـــخاليع االبيـــار: تـــخاث اإلندـــانية، السؤسدـــة السرـــخية العامـــة لمتـــأليف والتخجســـة  (20)
 .552والصباعة والشذخ، ص

أحســج عبــجالعميع البخدونــي، السختــار مــغ كتــاب عيــػن األخبــار البــغ قتيبــو، اإلدارة  (21)
 .6الجسيػرية العخبية الستحجة )بجون تاريخ(، صالعامة لمثقافة، 

 .6البخودني، السخجع الدابق، ص العميع أحسج عبج (22)

 .55/069السخجع الدابق ، عيػن األخبار، (23)

 .0/56، ، السخجع الدابق عيػن األخبار (24)

 .5/52 ، السخجع الدابق ،  عيػن االخبار (25)

 .51الجميل مغشاط، مخجع سابق، ص عبج (26)

 .51السخجع الدابق، ص (27)

 .099ص السخجع الدابق ابغ الشجيع الفيخست، (28)

 .5/40، ، السخجع الدابقعيػن األخبار (29)

 .5/01، ، السخجع الدابقعيػن األخبار (30)

 .5/061، ، السخجع الدابق عيػن األخبار (31)

 .5/055، ، السخجع الدابق عيػن األخبار (32)
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 .5/74، بق، السخجع الدا عيػن األخبار (33)

 .5/68، ، السخجع الدابق  عيػن األخبار (34)

 .5/45، ، السخجع الدابق  ابغ خمكان  (35)

 .4/009السخجع الدابق ،، تاريخ بغجاد، يالبغجاد (36)

 .551-554، تخاث اإلندانية، مخجع سابق، صي بيار بخاليع األإ (37)

السرـــخية العامـــة لمتـــأليف عبجالحسيـــج الجشـــجي، ابـــغ قتيبـــو العـــالع الشاقـــج، السؤسدـــة (38)
 .522والتخجسة والصباعة والشذخ، ص

عبــجالجميل مغشــاأل عــػده، ابــغ قتيبــو المغــػي، مشيجــو وأثــخه فــي الجراســات المغػيــة، (39)
 .47، ص5988مصابع الثػرة العخبية، 

 .4/9 السخجع الدابق ، عيػن األخبار، (40)

 .641بصخس البدتاني، دائخة السعارف، مخجع سابق، ص (41)

أحسج أميغ، ضحى االسالم، مكتبة الشيزـة السرـخية، الصبعـة الدادسـة، القـاىخة،  (42)
 .421م، ص: 5955

 السخجـــع الدـــابق احســـج عبـــجالعميع البخدونـــي، السختـــار مـــغ كتـــاب عيـــػن االخبـــار، (43)
 .0ص

 .5ي، مخجع سابق، صناحسج عبجالعميع البخدو  (44)

 .69صمخجع سابق ،ابغ الشجيع، الفيخست،  (45)

 .50عبجالجميل مغشاأل عػدة، ابغ قتيبة المغػي، مخجع سابق، ص(46)

 .577الجشجى، ابغ قتيبة العالع الشافح، مخجع سابق، ص: (47)

 .551ابخاليع االبياري، تخاث اإلندانية، مخجع سابق، ص (48)

 .09عبجالجميل مغشاط عػدة، ابغ قتيبة المغػي، مخجع سابق، ص( 49)

 ، الصبعــة الثانيــة تــاريخي، مؤسدــة الثقافــة الجامعيــة،ػافى، مــشيج الشقــج المــعثسـان  (50)
 .005م، ص:5976االسكشجرية، 


