نشأة الثقافة العربية الإسلامية
نظــرة إلى العــراق
للدكتور عبدالعزيز الدُوري
إن نشأةَ الثقافة العربية اإلسالمية ظاهرةٌ معقّدة تتطلّب دراسة بيئاتها والعناصر
المكونة ةةة لهة ةةاه واوتلاهة ةةاا والتطة ةةوراا الماصة ةةةو وفيمة ةةا يل ة ة م اولة ةةة ولية ةةة لرس ة ة
ِّ
()1
المطوط العامة و
دى التوسةع العربة اإلسةالم – الةي رافقةةل الشةعور برسةالة -إلة فةتأ بةواب

الةةبالد المصةةيبة إل ة الشةةمال مةةا القبائةةل المندفعةةة باسةةتمرار مةةن الل ي ةرة العربيةةةه
ةلعا المالفةةة الهل ةرةَ إل ة ارمصةةار وااتبرتهةةا و مةةة لالنتمةةاك الكلّ ة ل مةةة()2و
وشة ّ
وااتبةةرا العةةودة إل ة الباديةةةه بعةةد الهل ةرةه م ة امر مكروه ةام()3و وهةةيا دى إل ة اسةةتقرار
مت ايد للقبائل ف البالد المفتو ةو

واتلهةةا سياسةةة التمصةةير ابتةةداك إل ة وةةةع المقاتلةةة ف ة ملمواةةاا متماسةةكة
ف المراك اللديدةه ف دور هلرة مثل البصرة والكوفةه وف قةرى و منةاطق قةرب
المدن القديمة (كما ف ارلناد ف الشا )ه و ف ماكن استراتيلية (كما ف ن اك
من الل يرة الفراتية)و
واستمرا القبيلة و العشيرة ساسام ف تنظي السكن والعالقاا اولتماايةة فة
ارمصةةارو وكانةةا القبيلةةة – انةةد مرولهةةا مةةن الل يةرة -تتةةو ع اةةادة بةةين كثةةر مةةن
م ارك ة و منطقةةةه ث ة نظِّمةةا الملمواةةاا القبليةةةه ر ة ار التعبئةةة العسةةكريةه ف ة
و ةةداا كبي ةرةه ال ة ارسةةباع (ث ة ارربةةاع) ف ة الكوفةةة مةةثالمه وال ة ارممةةا ف ة
البصرةو
وسةةاادا اإلقامةةة ف ة بلةةد وا ةةده وظهةةور مصةةالأ لديةةدةه والمصةةاهراا بةةين
القبائله إةافة إل تأثير المفاهي اإلسالميةه ال ظهةور ووكاا م ليةةه و ولةدا
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ظروفةام ثقافيةةة لديةدةه وسةةاادا الة قيةةا تكةتالا لديةةدة()4و وهةيا يوةةةأ كية ن
القبائةةل الوا ةةدة و القريبةةةه والت ة تعةةيق ف ة مصةةار و قطةةار ممتلفةةةه ل ة تَتمةةي
موقفام وا دام ف القةايا العامةو وكل يلك سااد ال ظهور اتلاه ن و الو دة بةين
القبائل ف المصر الوا دو
وكةان كة نل مةةن الكوفةةة والبصةرة بابةام للباديةةة إلة السةوادا وهةةيا يوةةةأه ل َ ةةد مةةاه
اطّراد الهلرة إليهماه و كد هيه الهلرةَ استمرار الصالا بين اشائر المصةرين وبةين
قربائهةةا مةةن القبائةةل الر الةةة ف ة البةواد الملةةاورةو هةةيا إلة

ن لمااةةاا مةةن المقاتلةةة

(ماصة من ربيعة وتمي ) استمرا ال العيق ف الباديةة مةع اسةتعدادها لتلبيةة النةداك

للمشاركة ف ال مالا ين استقر اآلمرون ف الكوفة والبصرة()5و

ول ة ت َشةةلع اإلقامةةة بةةين السةةكان الم ليةةين ف ة البةةدكه ونظةةر إليهةةا بش ة ك مةةن
اإلنكةةار()6و وهكةةيا فةةزن ا لةةة المقاتلةةةه وهة ةةةرورة اسةةكرية والتماايةةة فة البةةدكه

كةةان له ةةا ثره ةةا فة ة ت ةوفير ل ةةو للو ةةدة واوس ةةتمرار الثقةةاف ه وس ةةاادا الة ة ل ةةيب
اآلمرين إل إطار الملموااا العربية – إل اإلسال والعروبةو
 -وكانةا اللةةةة العربيةةة سةةا

الهويةةة العربيةةةه فالنةةا

اةةرب و الة بلةةةته و

م ةةا المف ةةاهي المتّص ةةلة بالنس ةةب والتة ة تنط ةةو الة ة مفه ةةو الل ةةيور البشة ةرية ان ةةد
القبائله فزنها ل تَطم هيا ارسا و ف ين قةال ال ّلةاأل رهةل الكوفةة "و يةممنك
إو ارب "ه وثب بعةه بالقارئ ي ي بةن وثةابه وهةو مةول ه لع لةل اةن اإلمامةةه

فااتر ال لاأل قائالم َ"وْي َ ك ه إنمةا قلةا اربة اللسةان"()7و وهكةيا صةارا اللةةةه
و الد ه سا العروبة( )8و
ولما كانا العربية لةةة القةر،نه فقةد ارتبطةا باإلسةال ه ممةا كسةبها رمةة وسةااد

ال ة انتشةةارهاو فكةةان دمةةول اإلسةةال يعن ة تَ َعل ة َ العربيةةةه ورّبمةةا المشةةاركة ف ة الثقافةةة
العربيةو وتكاد "العربية" ن تكون مرادفة لإلسال ف الفتةراا ارولة ()9و فلمةا سةأل بةو

هويتةةله قةةال "إن كانةةا العربيةةة
لعفةةر (المنصةةور) مةةول لهش ةا بةةن ابةةدالملك اةةن ّ
لسانام فقد نطقنا بهاه وان كانا دينام فقد دملنا فيل"( )10و
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 كانةةا القبائةةل العربيةةة تنةةدفع باسةةتمرار إلة ار ارةة المصةةبةو وقةةد انتشةةراف ة الل ي ةرة الفراتيةةة بةةين دللةةة والف ةراا قبةةل المةةيالده وكةةان بعةةةها متبةةديام واآلمةةر
مس ة ةةتق امر()11و فك ة ةةان مركة ة ة قة ة ةةااة فة ة ة ال ة ة ةةر()12ه وكان ة ةةا ربيع ة ةةة وتن ة ةةو فة ة ة
الل ي ةرة()13ه والتمةةر بةةن قاسةةط ف ة اةةين التمةةر()14و وانتشةةرا تةلةةب مةةن اةةين التمةةر
وااناا ال الفراا شماوم ت لبةل بشةر ه وكانةا مةن راةاة وفال ةين()15و وكةان
فة ة اة ةةر الرق ةةة (ريفه ةةا) ق ةةو م ةةن الع ةةرب()16و وكانة ةا اي ةةاد فة ة الفة ةراا اروس ةةط
و ط ار الل يرة الفراتيةه ث ت ركا ف فترة الفتوح إل الل يرة()17و
وكانة ة ة ةةا ف ة ة ة ة ال ي ة ة ة ةرة قبائة ة ة ةةل اربية ة ة ةةة – تنة ة ة ةةو والعبة ة ة ةةاد ولمااة ة ة ةةاا مة ة ة ةةرى
(ار ة ة ة ةةال )ه وامت ة ة ة ةةد بعة ة ة ة ةةها إلة ة ة ة ة ارنب ة ة ة ةةار()18و ويق ة ة ة ةةول الهم ة ة ة ةةدان "ارنب ة ة ة ةةار
وال ي ة ة ةرة والقص ة ة ةةر ارب ة ة ةةي ووو وس ة ة ةةنداد والمورنة ة ةةق والس ة ة ةةدير وب ة ة ةةارقه م اة ة ة ةةر
الع ة ةةرب القديم ة ةةة م ة ةةن ية ة ة العة ة ةراق"()19و وانتش ة ةةرا بك ة ةةر ب ة ةةن وائ ة ةةل فة ة ة البة ة ةواد
المطلّة ال السواد بين القادسية والمليج العرب ()20و
هك ةةيا وبنهاي ةةة الق ةةرن الس ةةابع للم ةةيالد كان ةةا من ةةاطق الفة ةراا ارس ةةفل واروس ةةط
والل يرة الفراتية قد تَ َعربا ل َ د كبيرو
وف فترة الفتةوح وبعةدها لةاكا قبائةل ولمااةاا لديةدة إلة العةراقا فقةد ارتفةع
دية ةوان البصة ةرة م ةةثالم م ةةن  55,555إلة ة  05,555ي ةةا اثم ةةانه ثة ة إلة ة 95,555
و( 050555من العياوا) يا ال ه ث إل ( 05,555و 5050555من العياوا)
فة وويةةة يةةاد بةةن بيةةل()21ه ثة إلة  595,555( 45,555مةةن العيةةاوا) فة وويةةة
ابيدالل ةةل ب ةةن ي ةةاد()22و وفة ة الكوف ةةة ارتف ةةع ال ةةديوان م ةةن  05,555س ةةنة 51ه ة ة إلة ة
 95,555سنة 00هة()23ه إل  05,555ف واسط القرن ارول الهلر ()24و
ون ل ةةا ملموا ةةاا قبلي ةةةه م ةةن تم ةةي وبك ةةر وال ةةيمن  -ماص ةةة م ةةوون وهم ةةدان
وار د -الموصل ف مالفة امرو وتَ َ ولا ال ديثةه ال الة اب ارالة ه إلة قريةة
ار ّبيةةة بمةةن ن لهةةا مةةن العةةرب()25و ون لةةا قبائةةل اربيةةة ف ة سةةنلار ور العةةين()26ه
ولةةاكا لمااةةاا كبيةرة مةةن قةةي إلة الل يةرةو ثة إن معاويةةة تة بملمواةةاا مةةن
قي و سد و وطنه ماكن استراتيلية بين الرقة وسنلاره كما ثَبا ربيعة ف ديارها
من الل يرة()27و واستمرا الهلرة إل الل يرة الفراتيةه و دا إلة تكةوين ديةار مةةر
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وديار ربيعة()28و ليا رى مروان بن م مده ،مر ارمويينه نل يستطيع اوستناد إل
قي ف تكوين ق ّواتله وانتدب منها اشرين لفام()29و

 وكان للعوامل اللةرافية والبشرية ثرها فة العةراقه فقةد كةان ملتقة الثقافةااالساميةو
امية واآلرّيةه إةافة إل كونل مهد ال ةارة
ّ
الس ّ

ةاميون يتكلمةةون اآلراميةةةو مةةا الفةةر فكةةانوا
كةةان سةةكان العةراق (النةةبط)ه وهة سة ّ
المالكةون الكبةار
فئة اكمةة فة المةدن الرئيسةية (مثةل طيسةفون ونصةيبين)ه وبيةنه
ّ
واللنةةود فة ال اميةةااه وللهة طةةردوا ثنةةاك الفةةتأ و سةةروا()30و ولكةةن بعةةةه بقة
ف المدنه مثةل ال يةرة ونصةيبين وسةنلاره و الة ال ةدود الشةرقية للسةهوله بينمةا
(ماصة ةةة الكوفة ةةة والبص ة ةرة)و وبق ة ة كثية ةةر مة ةةن
لة ةةاك ،مة ةةرون إل ة ة الم ارك ة ة اللدية ةةدة
ّ
الة ةةدهاقينه وبعةة ةةه مة ةةن هة ةةل الة ةةبالد (نبط ة ةام و ارب ة ةام)ه و سة ةةلموا و ة ةةافظوا ال ة ة
راةيه ()31و

ياا دول ةةة بشة ةرية()32ه ثة ة ص ةةارا بعدئ ةةي مرتبط ةةة
ةداك َ
وكان ةةا لفظ ةةة "ن ةةبط" ابت ة م
بالفال ة والر ّ ()33و وكان يشار للنبط اادة بة" هل السواد" و "العلوأل" تميي ام له اةن
العلة ة ()34و وتتب ةةاين الرواي ةةاا ا ةةن وة ةةعه ه ب ةةين م ةةا يش ةةير إلة ة الش ةةعور بالرابط ةةة
والكيان( )35وبين اودااك بارصل الفارس ()36و
ااتَ ة َبر المسةةلمون النةةبط يةةر م ةةاربينه ول ة يتعرةةوا لهة ف ة ثنةةاك الفةةتأ()37و
يةةيكر المةةدائن ن امةةر بةةن المطةةاب "رفةةع الةةرق اةةنه ه ووةةةع الةةيه الم ةراأل ف ة
رق ة ة ةةابه ه ولعلهة ة ة ة كةة ة ةرة ارر "()38و وك ة ة ةةان بزمك ة ة ةةانه اس ة ة ةةتةالل ارر وبيعه ة ة ةةا
()39
المةراألو
ةتمرون الة دفةع َ
ورهنها و وايا سلموا افوا من الل ية اةادةه ولكةنه يس ّ
ورى ام ةةر ب ةةن اب ةةدالع ي ن لهة ة ال ري ةةة فة ة ت ةةرك ارر ان ةةد إس ةةالمه ه ولك ةةن
رةه تمول إل القريةه وا ّو صارا للدولةو
ومةع ن النةةبط ااتبةةروا ة ار امر مةةن يةةإ المبةد ه إو ن المفةةاهي الم لّيةةة الموروثةةة
الت تربطه بارر واواتباراا اوقتصادية ثرا ال وةعه و وكانةا الهلةرة مةن
الري إل المدينة م امر مألوفامه بل وواسعة ياناما وه ظاهرة ساادا الة التعريةبو
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ساميون يتكلّمون لةة لها ق اربةة بالعربيةةو ولعةل هةيا يفسِّةر
ومما َيسر التعريب ن النبط
ّ
()40
سكوا المصادر ان انتشار التعريب بينه و

يكونةةون لمه ةرة
هنةةاك إش ة ٌ
ارا قليلةةة إل ة م ةوال مةةن النةةبط مةةع نه ة – اةةدديامّ -
الموال ا ولعل يلك يعود إل ارتباطه بالعرب ف ارصول والثقافةو فال َ ّلةاأله وقةد
ةبل اشتراك ملمواة من القراك ف ثورة ابن ارشةعإه قةال اةنه "إنمةا المةوال
الوأله وانما ت َ به من القرى"ه ونفاه إل قراه ()41و وتَ َمي بع النبط ف مور
المال()42ه مثل اميرة و سان النبط ()43ه وف ال ربه مثل مقاتل بن يةانو وكةان
له ثره ماصة ال العربية ف الكوفة()44و
ولق العرب ف الفراا اروسط( )45وتَةلةب فة الل يةرة()46ه معاملةةم مفةردةه ممةا
يشعر بالتوليل اإلسةالم ه إي كةانوا ة ار امر فة بيةع ارةةيه ه وانةد إسةالمه تصةبأ
رةه اشريةو
كةةان ثةةر العةةرب ف ة المةةدن والري ة واسةةعاما فقةةد صةةبأ التسةةليل ف ة الةةديوان
م دودام من المروانيينه ول يعد مفتو ام لللميعا وكةان الة الةيين و يسةللون فة
ال ةةديوان (وبالت ةةال و يأم ةةيون العط ةةاك) ن يب ثة ةوا ا ةةن وس ةةائل م ةةرى للع ةةيقه فة ة
التل ةةارة و ال ارا ةةة و المه ةةنو ي ةةيكر المب ةةرد ن المهل ةةب َد اللواس ةةي إلة ة اس ةةكر
الموارأل فأتوه بأمباره "فزيا شوة ما بين قصار وصباغ وداار و داد ووو"( .)47ويبدو
ةتق بةةالعراقه فف ة مبةةار ملةةة ابةةن ب ة بك ةرة ال ة
ن هةةيه الظةةاهرة اامةةة و تمة ّ
متطواة من مي ج وهمدان()48و كمةا ن بعة
سلستان ( )044/14قاتلا لمااة
ِّ
اراة ةراب الق ةةادمين إلة ة الم ةةدنه مث ةةل البصة ةرةه ص ةةاروا فة ة ا ةةداد "المس ةةاكين" الة ة
طرافها()49و هيا إل ن بع المقاتلة بقةوا فة البةواد المطلةة الة السةواد يراةون
مواش ةةيه وابلهة ة ()50و وتَ ةةرَد مب ةةار ش ةةعراك يتن ّقلة ةون ب ةةين قب ةةائله فة ة البة ةواد وب ةةين
وماصة ةةة تمة ةةي ()51و وهة ةةيه اللمااة ةةاا
اشة ةةائرها المولة ةةودة ف ة ة الم ارك ة ة ال ة ة ةريةه
ّ
امتلطا ب ّرّية بأهال البالد السابقينو
والتفا العربه وماصة ارش ار و هل المدنه إل امتالك ار ارةة ه و صةلوا
اليهةةا بطةةرق ممتلفةةة  -باإلقطةةاع مةةن الص ةواف ه وبز يةةاك ارر الم ةواا (ماصةةة
ف ة ة منطقة ةةة البص ة ةرة)ه وبتلفي ة ة المسةةةتنقعاا (ماصة ةةة قة ةةرب الكوفة ةةة)ه وباسة ةةتثمار
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ارراة المالية()52ه وبالشراكه وماصة ف منطقةة ال يةرة يةإ كةان بيةع ار ارةة
مبا ام()53و وكان لل الةياع ف البصرة من ارر المواا الت ت إ يامهةا ب فةر
القنواا وباستيراد اريد العاملة (من ال نج ماصة)و وشةمل الشةراك ارةة المةراأل
ال نطاق واسعه ت ن منع بيع ارر المراليةة مةن قبةل امةر بةن ابةدالع ي
و مالفل ل يوق هيا النشاطو وسااد اإل ياك ال توسيع الملكيااو
دى هةةيا اإلقبةةال الة ارر إلة ظهةةور ملكيةةاا كبيةرةه بعةةةها يشةةمل قةةرى
بكاملهةةاو وقةةد دا هةةيه التطةةوراا إل ة ململةةة الملتمعةةاا القرويةةة المتماسةةكة وال ة
فت ها للممثراا المارليةو
واات ةةاد الع ةةرب ن يس ةةتمدموا "وك ةةالك" لإلشة ة ار الة ة ة ةةيااه ه وك ةةان الة ة
الوكالك ن يللبوا الفال ين إل ارر ه و ن يشةلوا فال ين من القةرى الملةاورةو
وممةةا َيسةةر مهمةةة الةةوكالك ةةةرب اإلقطةةاع القةةدي و الةةة الفةراغ الناشةةئة اةةن يلةةكه ممةةا
دفةةع الفال ةةين للت ةةرك إلة َمةواطن العمةةل اللديةةدةو وقةةد دى هةةيا الوةةةعه إةةةافة إلة
العالق ةةاا المت اي ةةدة ب ةةين الق ةةرى والم اركة ة العربي ةةة – وهة ة ارسة ةواق الرئيس ةةية للرية ة -ه
والصالا بين القرى والقبائل ف البواد الملاورة للكوفة والبصرةه إلة انتشةار العربيةة
تدريليام وبصورة مت ايدة ف ارريا ()54و
وف ة مطلةةع القةةرن الثةةان للهل ةرة بةةد العةةرب باوسةةتقرار ف ة القةةرىه وسةةاادا
ةلبيام مةةن بع ة القبائةةل
السياسةةة العباسةةية ال ة يلةةكا فقةةد اتمةةي العباسةةيون موقف ةام سة ّ
(المةرية) مني بداية اهده ه ث انتهوا إل إسقاط العةرب مةن الةديوان يةا المةأمون
والمعتص ه وهةيا دفةع العةرب إلة التوسةع فة اوسةتقرار الة ارر (فة الرية )ه
وال ة اتمةةاي مهَةةن مةةرىو فانتشةةر العةةرب ف ة س ةواد الكوفةةة()55ه وانتقةةل الكثيةةرون مةةن
الب ةواد المل ةةاورة إلة ة ارريةةا ()56ا وهك ةةيا ت ةةرد إش ةةاراا إل ة ق ةةرى اربي ةةة()57و وفة ة
الل يةرة الفراتيةةة ت ايةةد اةدد اللمااةةاا العربيةةة التة اسةةتقرا فة القةرى وانتشةةرا فة
()58
البين ةةاا الة ة ول ةةود ا ةةدد كبي ةةر م ةةن الق ةةرى
الري ة
و ويعطة ة دي ةةوني التلم ةةر ّ
العربيةةة ف ة الل ي ةرة()59ه وي ْشةةعر بوقةةوفه إل ة لانةةب هةةل القةةرى الم لّيةةين ف ة ولةةل
اإلدارة العباسةةية()60ه ويشةةير إل ة صةةول مصةةاهراا بةةين الط ةرفين()61و وهةةيا يشةةير
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تطور بلغ مدى
إل تةير العالقاا بين العرب واآلمرينه وال
ّ
توسع التعريبا وهو ّ
بعيدام ف القرن الثالإ الهلر ه ولعل التعريب شامالمو
ظةر ن تكةةون العربيةةة الدارلةةة فة الرية ةةةعيفةه كمةةا يتَوقةةع ن و تنلةةو
وينتَ َ
سنةا فقةد شةار
اربية القرويين من الل ن()62ه وهيا و يمنع ن تكون لةة البع

هال سواد الكوفة يتكلّمون اربية سنة بألفاظ متمي ةه ومع
اللا ظ إل ن بع
يلك ي ّ السامع بأنه نبط()63و
وكان انتشار اإلسال ه و ركة العةربه ونظةا الةووكه اوامةل فة نلةاح العربيةة

وف التعريبو

ترلةةع لةةيور الةةووك إل ة الل ي ةرة قبةةل اإلسةةال و وقةةد يكةةون ثةةر اةةرب اللنةةوب

مه ّم ةام ف ة تطةةور الةةووكه ولكةةن ت ةراثه و ي ة ال ينتظةةر الد ارسةةةو فهنةةاك إشةةاراا ف ة
النقةةوق اللنوبيةةة إل ة ن قبائةةل (سةةيدة) كانةةا ت ةربط ملمواةةاا ةةةع بهةةا اةةن

ربة ةةط

طرية ةةق ال ل ة ة بسة ةةبب المصة ةةل ة و النسة ةةبو وقة ةةد تَطَلة ةةب اسة ةةتةالل ارر
لماااا مارلية بالقبليةه و ّدى إل نوع مةن الطبقيةة اولتماايةة فهنةاك لمااةاا
تستثمر ارر

(العائةدة لقبيلةة) لقةاك لة ك مةن ال اصةله وهنةاك طبقةة دنة م ميةة

تعمل لقبيلة ف فال ة ارر ()64و

مةةا بةةين اةةرب الشةةمال فةةزن الةةووك بةةالعتق و ال ل ة و ال مايةةة كةةان مألوف ةامو
وكةةان بزمكةان لمااةةاا ن تةرتبط بقبائةةل قويةةة بةةال ل ه وي َسةةمون مةوال مةواوة()65و
وال ل

و يعن بالةرورة المساواة ف المن لةه مع نل قةد يعنة مسةاواة فة بعة

المسمولياا()66و

هيه المفاهي استمرا ف صدر اإلسال فف ديوان امر بن المطةاب لعلَةا
القبيلةةة ومواليهةةا ف ة سةةلل (دي ةوان) وا ةةد وبعطةةاك وا ةةد()67ه وف ة الكوفةةة والبص ةرة
الفا الكتائب الفارسةية ( مةراك ديلة وارسةاورة)ه إةةافة إلة ارنةد ان والسةيابلةه

قبيلة تمي ()68و وانتقل بنو الع من ارهوا إل البصرة و الفوا بن تمي ()69و
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ابتداك من ِأرقّاء ( سةرى ةرب) اتقةوا (مةوال اتاقةة)()70ه ولكةن
وكان الموال
م
()71
لةةل المةوال كةةانوا مةةن ةرار سةةلموا وانتقلةوا إلة الم اركة العربيةةةه و كثةةره نةةبط و
وبعةةد ن وقة امةةر بةةن المطةةاب سةةب العةةرب()72ه صةةارا كلمةةة "مةةول " تشةةير إلة
ير العربه بينما تشير كلمة " لي " اادة إل العرب()73و
صةةن
واسةةتمر الةةووك بهةةيه المفةةاهي يةةا ارمةةويين فقةةد َ
الموال إل موال اقد (اتفاق)ه وموال ر ه وموال اتاقةو

امةةر بةةن ابةةدالع ي

وكةةان ارتبةةاط الةةبع بةةأمير و قائةةد سةةببام لظهةةور "مةةول التبااةةة"ا وهةةو اتلةةاه
يفسر ما فعلل العباسيون بعدئي()74و
وكةان الةةووك يعنة "اإلسةةال " "والعربيةةة" فة وقةةا وا ةةد( )75فاراةةال (مةةن يةةر
المسةةلمين) كةةانوا َية َةرون ن َمةةن دمةةل اإلسةةال صةةار اربيةام()76و وكةةان المةةوال يتعلمةةون
العربيةة ويتمةةيونها لةةةته ا وهكةةيا ااتبةةر ال َ ّلةةاأل القةراك مةةن المةوال اربةام()77و ويال ةةظ
ن بع ة ة الم ة ةوال سة ةةموا ب ة ةة"المستعربة"()78ه وهة ةةو تعبية ةةر يطلة ةةق اة ةةادة ال ة ة اة ةةرب
الشةمالو لةاك فة اللسةان "والعةرب المسةةتعربة هة الةيين دملةوا فيمةا بعةد فاسةةتعربواو
قال ار هةر المسةتعربة انةد قةو مةن العلة دملةوا فة العةربه فتكلمةوا بلسةانه ه
و ك ةوا هيئةةاته ه وليس ةوا بصةةر اك فةةيه "()79و ويبةةدو ن المصةةاهرااه وكانةةا مألوفةةة
قبةةل فت ةرة ال لةةاأل ورائلةةة ف ة الكوفةةة يةةا امةةر بةةن ابةةدالع ي ()80ه سةةاادا ال ة
توسةةيع التعريةةبو وهكةةيا امتةةرق الةةووك إطةةار النسةةب القبلة ه ووسةةع اإلطةةار العربة ه
وسااد ال انتشار العربيةو

ظهةةر اإلسةةال ف ة بيئةةة مدنيةةةه و كةةد الة طلةةب العل ة ه وانةةل نشةةأا اتلاهةةاا
الد ارس ةةة ارولة ة فة ة الملتم ةةع اإلس ةةالم و وه ةةيه الد ارس ةةااه م ةةع اهتمام ةةاا الع ةةرب
ةتمر ال ةال
الثقافية الموروثةه َكونا المطةوط اروليةة للثقافةة العربيةة اإلسةالميةو واس ّ
كيلك لدرلة ن النظر إل الثقافاا القديمة كةان ارة ّةيام مةالل فتةرة تتلةاو القةرنو
وف ة ةةين ن العربيةةة اةةةطرا لموالهةةة المفةةاهي القبليةةة الم افظةةة والة ةيقةه بمةةا
اصبيةه قبل ن تستطيع ت قيق قاادة ثقافية واسعةه فزن اإلسال كان قوة
فيها من
ّ
دافعة متوسعةه وكان بشكل مل وظ اونام للعربيةو
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ترك َ ا الفعالياا الثقافية ف صدر اإلسال فة دور الهلةرة – البصةرة والكوفةة
ماصة-ه واقتصةرا فة ارسةا الة الموةةوااا اإلسةالمية والد ارسةاا العربيةةو
كةةان هشةةا بةةن ابةةدالملك (ا 500ه ةة) يةةرى ن س ة الثقافةةة ه ة الق ةر،نه واآلثةةاره
و اديإ العربه و شعاره ه و يامهاه وَنساب قريق وسائر بن ن ار()81و
وبةةد ا الفعاليةةاا الثقافيةةة بةةين العةةربه وبدرلةةة متواةةةعة بةةين الم ةوال الةةيين
()82
ارول – اإلس ةةالم ه
تقنة ةوا العربي ةةة و وت ةةأثرا ه ةةيه الفعالي ةةاا بتي ةةارين ساس ةةين ّ
ممةةثالم ف ة الد ارسةةاا القر،نيةةة وال ةةديإ والفقةةل والمةةةا ه والثةةان  -العرب ة (القبل ة ّ )
وهو استمرار لميول سابقةه ف الشعر واريا وارمبار وارنساب واللةةو
ويسةةترا اونتبةةاه ن التطةةوراا الثقافيةةة سةةارا ف ة مطةةوط متوا يةةة ومتدرلةةة
ةداكه ثة لقةاا مةن الطلبةة يأمةيون اةن شةيي ويةةيفون
روايةاا فرديةة وم ةدودة ابت م
ب اثه إل املل()83ه ث تراك للمعرفة والدراساا يمد إل ظهور مةدار م ّليةةه
و مي امر تبادل المعرفة والتأثير بين المراك و المدار الم لّية ان طريق الةر الاه
ممةةا دى إل ة ظهةةور المةةاك متمي ة ين رسةةموا مطةةوط التطةةور المقبةةلو ويتةةةأ هةةيا
التطور ف دراسة ال ديإ والفقل والتاريي وف الدراساا اللةويةو
والهة ةةا ارمة ةةة اإلسة ةةالمية الناشة ةةئة مشة ةةاكل و الة ةةاا مباش ة ةرة – منهة ةةا إنشة ةةاك
المالفة ةةة ومشة ةةاكلهاه ومعاملة ةةة المةلة ةةوبين وار ارة ة ة المفتو ة ةةةه وتطبية ةةق المبة ةةادئ
اإلسةةالمية فة ة ارمص ةةار لمواله ةةة ال ال ةةاا اللدي ةةدةو وكان ةةا ه ةةيه الن ةةوا بالةة ةةَ
ارهمية للتطور الثقاف و
ّ

لقد شهد القرن ارول للهلرة رسة َ المطةوط ارساسةية لممسسةة المالفةةه مةع مةا
رافقهةةا مةةن تبةةاين وامةةتال فة اوتلةةاها ونشةةأا ار ة اب السياسةةية وطَةةوَرا ،راكهةةا
الت كان لها بع ارثر ف الفقل()84و وظهرا ،راك ف اللبر واومتيار ومسمولية
البشةةر ا ةن امةةاله ه وبةةد التنظةةي اإلدار والمةةال مةةن الت ةراإ الم لّة بعةةد تعديلةةل
بةةوك مفةةاهي إسةةالميةه وكةةان يمتلة فة واقعةةل بةةين قطةر و،مةةره ثة اة ِّةرب وطة ِّةور
بالتدريج لينته إل إطار مو د ف بالد المالفة ف وامر الفترة ارمويةو
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وف ة ةةين ن الفعاليةةاا الثقافيةةة بةةد ا اربيةةة إسةةالمية ول ة تأمةةي مةةن الثقافةةاا
القديمة إو ف فترة تاليةه فزن الموقة مةن التةراإ اإلدار والمةال الم لّة المتبةاين
فة ارقطةةار اتمةةي اتلاهةام معاكسةامه إي ا ِّةرب وطة ِّةور لينسةةل مةةع المفةةاهي اإلسةةالمية
بصورة تدريليةه ت دمل مي امر ف النطاق اإلسالم الثقاف وال ةار و
ارتبط ةةا الفعالي ةةاا الثقافي ةةة بال ال ةةاا الناش ةةئة فالد ارس ةةاا اإلس ةةالمية ارولة ة
صةةروه
تتصةةل بةةالقر،نه إي ةةاول القةراك ن يعلّمةوا النةةا القةراكة الصة ي ةه و ن ي َب ِّ
()85
ةإ امةةر بةةن المطةةاب بع ة الص ة ابة إل ة ارمصةةار
بالمفةةاهي اإلسةةالمية و َب َعة َ
(مثةةل ابةةن مسةةعود ف ة الكوفةةةه و ب ة موس ة ارشةةعر ف ة البص ةرة) ليعلّم ةوا النةةا
()86
ةا لاهلنةةاه
ا مية امر فقةةد المة َ
القةر،ن والسةةنة و قةةال هةةل الكوفةةة وبةةن مسةةعود "ل ي ة َ
وثَةبا االمناه و قرتَنا القر،نه وفقهتَنا ف الدين"()87و وي ْةرَوى الكثيةر اةن اةدد تالميةي
ابن مسعود وان نشاطه فة الكوفةةه إي كةانوا "سةرأل هةيه القريةة (الكوفةة)" كمةا قةال
سةةعيد بةةن لبيةةر()88و وقةةد نةةالوا من لةةة التماايةةة االيةةة بسةةبب تقةواه و رصةةه الة
رسةةالته ()89و وشةةاركوا فة ال يةةاة العامةةة وفة ار ةةداإ الكبةةرى مةةن يةةا اثمةةان إلة
ثة ةةورة ابة ةةن ارشة ةةعإ()90و وكة ةةانوا ية ةةدافعون اة ةةن المبة ةةادئ اإلسة ةةالميةه واة ةةن العدالة ةةة
اولتماايةو وانة إليه بع ارش ار ه وت ايةد اةدد المةوال بيةنه ()91ا ولَعةل هةيا
يوةةةأ سةةبب اورتبةةاك ف ة بدايةةة ظهةةوره و وت ْشةةعر فعاليةةاته بالصةةلة الوثيقةةة بةةين
النشاط الثقاف وبين ال ياة العامةو
وشهد ليل التابعين بين القراك قةاةه و ص اب فتيا()92ه والماك()93ه وفقهاك()94و
يقةةول ابةةن سةةعد "ث ة كةةان التةةابعون بعةةد ص ة اب رسةةول اللةةل مةةن بنةةاك المهةةالرينا
وارنص ة ةةار و ي ة ةةره ف ة ةةيه فقه ة ةةاك والم ة ةةاكه وان ة ةةده رواي ة ةةة ال ة ةةديإ واآلث ة ةةار والفق ة ةةل
والفتوى"()95و وشملا دراساته ال ديإ والن و والتفسير والفقل()96و
وكةةان دور القةراك والعلمةةاك والقةةةاة مه ّمةام لتطة ّةور الفقةةله وبلنةةب اواتمةةاد الة
الق ةر،ن رلع ةوا إل ة السةةنةا ويشةةار إل ة سة ّةنة الرسةةول ف ة فت ةرة مبك ةرةو ث ة إن المشةةاكل
اللديةةدة ف ة ارمصةةار دا إل ة اولتهةةاد بةةالر منةةي مةةن ال ارشةةدين()97و وواةةةأ ن
قيا المالفة ومعاملةة الةبالد المةلوبةة تطلّبةا اولتهةاد والةر و وباإلةةافة إلة يلةك
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كان هناك اوتلاه إل ااتماد المفاهي والقي اإلسةالمية فة ممتلة
وال تطوير العر الم ل ليالئ اإلسال و

نةوا

ال يةاةه

وقةةد للةةأ الص ة ابة إل ة اولتهةةاد بصةةورة فرديةةة و بالشةةورىه وصةةارا ق ةواله
ل كام من اآلثاره كما كان للتابعين ريه والتهاده و و دى الوةع فة ال ةديإ إلة
ت ديةةد اسةةتعمالل مةةن قَبةةل الةةبع ه بينمةةا للةةأ ،مةةرون – مةةع التشة ّةدد فة النقةةد -إلة
اآلثارو وكان الةر يعطة بالقيةا ه و وفةق متطلبةاا المصةل ةو ونشةأ َمطةان فة
الفقل فقل الر وفقل ارثره ويلك بةوك التوسع فة اسةتعمال الةر و تقييةدهو ولة
يكن التقسي يستند إل قااةدة لةرافيةة (الكوفةة – المدينةة) بةل إلة الولهةة الماصةة
بالفقيل( )98و
و دى التباين ف الظرو الم لية ومدى ارمي بالر و اوستناد إل ال ديإ
واآلثاره إل ن تظهر بصورة تدريلية سةنن م ليةة و طةرق "امةل"و وتطةورا هةيه
البداياا الم لية بعد فترةه ليملفها اإللماع بمفهومل العا ّ ه وليكةون صةالم ،مةر مةن
صول الفقلو
وقد دا اللهود اللمااية والمتكاملة للعلماك إل قيا مدار فقهية ف العقود
ارول من القرن الثان للهلرةو ويسترا اونتباه نل و تولد مالفاا ساسةية بةين
هةيه المةةدار فة المبةةادئ و الطريقةةو والة العمةةو فةةزن الرلةوع للةةر كةان وسةةع
ف العراقه بينما كان التأكيد ال ال ديإ قةوى فة المدينةةو وتَ َمية بعة العلمةاك
بد ارسةةاته الواسةةعة وبعلمه ة ف ة المةةدار (الم ارك ة العلميةةة)ه مثةةل إب ةراهي النمع ة
( )150/40و م ةةاد ب ةةن س ةةليمان ( )140/505فة ة الكوف ةةةا وال ه ةةر ()195/509
وربيعةةة الةةر ( )105/550فة المدينةةةه وكةةان دورهة بدايةةة التطةةور الةةي دى إلة
ظهور ئمةة المةياهب ( بةو نيفةةه مالةكه الشةافع ه مةد بةن نبةل)و وهةيا التطةور
من الد ارسةاا المشةتركة المتكاملةة (فة المةدار ) إلة قيةا ئمةة (فة الفقةل)  -وهةو
اتلةةاه يظهةةر يةةام فة قةةول ثقافيةةة مةةرى – ي ْشةةعر بنةةةج المةةدار الفقهيةةةه ممةةا
دى إل ظهور المياهب بطلوع القرن الثالإ للهلرة()99و
وبةةد ا د ارسةةة ةةديإ الرسةةول (ق) ف ة فت ةرة مبك ةرة بةةين الص ة ابةه ث ة شةةملا
الدراسة ،ثار وسنن الص ابةو وكانا التطةوراا وال الةاا اللديةدة سةببام لةيلكه كمةا
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دا هيه إل الوةع ف ال ديإ فالمصالأ السياسية وال بية والم ليةة والميهبيةة
ولة ةةدا ملة ةةاوم ف ة ة وةة ةةع ار ادية ةةإه و دى الوةة ةةع بة ةةدوره إل ة ة التة ةةدقيق ف ة ة نقة ةةد
ال ةةديإا وهةةو تةةدقيق بةةد ف ة المةةتنه وترّك ة تةةدريليام وبمةةرور ال ة من ال ة اإلسةةناده
ولاك ال اللرح والتعديل مثالم رائعام للتدقيق وال يطة والتوثيقو

وكان اوهتما بلمع ال ديإ ِّ
و لة اكه
مبك امر مةن الصة ابة والتةابعين فة صة
والرواياا ف وامر القةرن ارول و وائةل القةرن
وتال يلك "تقييد" ار اديإ ف الص
الثة ةةان للهل ة ةرةه ث ة ة بة ةةد "التصة ةةني " و َلمة ةةع ار ادية ةةإ سة ةةب الموةة ةةوااا لفائة ةةدة
المشةةتةلين بالفقةةل ويلةةك فة الربةةع الثةةان للقةةرن الثةةان للهلةرةو و دى ةةرق الم ةةدثين
اديةةإ الرسةةول (ق) إل ة امةةل ملمواةةاا لل ةةديإ مرتّب ةة سةةب رواتهةةا مةةن
ال ة
ماق ال ارسةانيدو وممةا
تأكيد
الص ابة من وامر القرن الثان للهلرةه ورافق يلك
ٌ
ّ
يال َ ظ ن كتب الطبقاا ارولة لةاكا مةن نفة الفتةرةه و مية امره ومةالل القةرن الثالةإ
للهلرةه وةةعا الملةاميع اركثةر شةمووم وتةدقيقامه وهة كتةب الصة احه ونظّمةا الة
فصول الفقل()100و
لنب الرواية الشفويةا وقد ار ال هةر بكتابةة
واستمد َما الكتابة ل فظ ال ديإ َ
ال ةةديإ()101و ول ةةاكا الملموا ةةاا ارولة ة لل ةةديإ م ةةن الثل ةةإ الث ةةان للق ةةرن الث ةةان
للهلرةا وه نف الفترة الت لاكا منها المملفاا ارول ف التاريي()102و

بد التفسير مبك امر ف قراكة القر،ن وكان ال صلة وثيقة بعل ال ديإو وكانا
الم اووا ارول ف ارسا شرو ام لةوية للنصوقه واشاراا إل ظرو ن ول
اآليااو وقد فيد من الشعر (اللاهل ) لتوةيأ بع الكلمااه كما استند التفسةير
إل المأثور – ديإ الرسول (ق) و قوال الص ابة()103و
َم ة َي بعةةةه بةةالر إةةةافة إل ة
وتَ َ
ط ةور التفسةةير بسةةراة ف ة اصةةر التةةابعينه و َ
اآلثةةار والشةةروح اللةويةةةه ورلةةع الةةبع إل ة هةةل الكتةةاب لتوةةةيأ بع ة اإلشةةاراا
القر،نيةه فتسربا اإلسرائيليااه و ثارا شيئام من الش ّك والت فّظ()104و وهكيا بدا بوادر
اتلاهين ف التفسير التأكيد ال المأثوره والرلوع إل الر و
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ةاا له ة اتلاهةةاا د ارسةةية ممتلفةةةا إي نةةرى
وقةةد اهةةتَ بالد ارسةةاا القر،نيةةة لمااة ٌ
القةراك واللةةةويين والم ة ِّةدثين يشةةتةلون بالتفسةةيرو وقةد سةةه بعة القةراكه مثةةل نصةةر
بةةن ااص ة (04ه ةة ) 151/وي ي ة بةةن يعمةةر ( )190/504وبع ة اللةةةويينه مثةةل
ايسة ة ب ةةن ام ةةر الثقفة ة ( )110/590و بة ة ام ةةرو ب ةةن الع ةةالك ( )115/500فة ة
التفسيرو
واستعملَا الكتابة ف التفسير من التابعينه َووة َعا تفاسير من وامر القرن
ارول (ملاهة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد 100/559ه قتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة 150/550ه اطة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاك الم ارسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان
)105/555و
واتسما التفاسير من وامر القرن الثان بصورة اامة بطابع اللمةعه وا تةوا
ال ة م ةو ّاد تاريميةةة وفقهيةةة ولةويةةةو كمةةا وةة َةعا ف ة هةةيا القةةرن تفاسةةير لةويةةة لهةةا
همية ة ة ة ةةة ماصة ة ة ة ةةةه مثة ة ة ة ةةل ملة ة ة ة ةةا الق ة ة ة ة ةر،ن رب ة ة ة ة ة ابية ة ة ة ةةدة معمة ة ة ة ةةر بة ة ة ة ةةن المثن ة ة ة ة ة
( )000/055ومعان القر،ن للفراك ()000/051و
وهكيا ظهر َمطّان واة ان ف التفسير التفسةير باآلثةاره وهةيا بلةغ قمتةل فة
تفسةير الطبةر ()405/555ه والتفسةير بةالر ه الةي بلةغ درلةة االيةة فة الكشةا
لل ممشر ()105()5595/050و
 ا دهة ةةر الشة ةةعر مة ةةالل القة ةةرن ارول الهلة ةةر ه وتة ةةأثر باروةة ةةاع السياسة ةةيةواولتمااية اللديدة ف المراك اللديدةه كما تأثر بالمفاهي والقي اإلسالميةو ومةع
ن الكثير من الشعر ينطو ال استمرار للشعر القدي ف ارسلوب وارميلةه فزن
موةوااا لديدة ظهرا باإلةافة إل النظةراا والمنطلقةاا اللديةدة (مثةل الشةعر
اإلسةةالم ه شةةعر النقةةائ ه الشةةعر السياسة ه شةةعر الةة ل)ا هةةيا إلة ولةةود الشةةعر
ال ةر لنب شعر الباديةا كما ن تطوراا لديدةم صلا ف ارسلوبو ولاكا
ركةةة التلديةةد الشةةعرية ف ة العصةةر العباس ة ارول بشةةعر كثةةر رقةةة و ال ة ثقافةةةه
و كدا ال موةوااا لديةدةو ومةع هةيا بقة للشةعر القةدي من لةة رفيعةة فة اةال
النظ ( )106و
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مرأل العرب من الل يرة بل َةة راقية وشعر ارئةع وتةراإ ةةر لنةوب و وكانةا
للقبائل لهلاتها (لةاتها) ولكن سكناها ملتمعةم ف المراك اللديدة دا إلة ظهةور
اربيةةة مشةةتركة ف ة التماطةةبو يقةةول اللةةا ظ "و هةةل ارمصةةار إنمةةا يتكلمةةون ال ة
لةة النا لة فيه من العربه وليلك تلةد اومةتال فة لفةاظ مةن لفةاظ هةل الكوفةة
والبصرة والشا ومصر"()107و ولكن القر،ن الكةري اطة المثةال للعربيةة فة الكتابةةه
و اطاها و دةم واستم ار امر ابر العصورو

وب ةةد ا الد ارس ةةاا اللةوي ةةة فة ة فتة ةرة مب ّكة ةرةه وهة ة ت ْش ةةعر ب ةةال رق الة ة قة ةراكة
ةداد
القةر،ن بصةورة صة ي ةه وال مةا لنقةاك اللةةةة العربيةةو لقةد اسةتَ ْع َملَا العربيةةَ اة ٌ
ةةا لل ةنو وامةتلط العةرب باراةال فة ارمصةاره كمةا
مت ايدة من المةوال ه وتعر َ
()108
ويتمةي الل ةن مطةورة واةة ة
فت ا بيوته للسباياه مما ثةر فة لةةة الكثيةرين و َ
ف قراكة المص ا وه مشكلة تعةر لهةا تّة الةبع مةن اراةرابو لةاك فة
رسةةالة لعثمةةان تموفةةل مةةن اوبتةةداع "بعةةد التمةةاع ثةةالإ فةةيك تكامةةل النعمةةةه وبلةةوغ
وودك من السباياه وقراكة اراراب واراال القر،ن"()109و
بةد الل ةةن فة واسةةط القةةرن ارول للهلةرة وانتشةةر فة فتةرة التةةابعينه و دى إلة
َرِّد ف ْعةةل قةةو ّ ف ة الةةدوائر العربيةةة وبةةين بع ة الم ةوال المتع ةربينه ل مايةةة العربيةةة
ولل فةةاظ الة صةةفائهاو ي َبةةيِّن ال بيةةد ن ظهةةور اإلسةةال ودمةةول النةةا فيةةل وكث ةرة
من ولد ت ةا لوائةل ّدى إلة ن "التمعةا فيةل ارلسةنة المتفرقةة واللةةاا الممتلفةةه
ففشا الفساد فة العربيةةو فَ َعظة اإلشةفاق مةن فش ِّةو يلةك و َ لََبتةله تة داةاه ال ةير
مةةن يهةةاب لةةةته وفس ةاد كالمه ة إل ة ن َسةةببوا ارسةةباب ف ة تقييةةدها لمةةن ةةةااا
الي ة ةةله وتثقيفه ة ةةا لم ة ةةن ا ة ةةا ان ة ةةل"()110و ك ة ةةل يل ة ةةك ول ة ةةد دافعة ة ةام قوية ة ةام للد ارس ة ةةاا
العربية()111و
وتة ةرتبط بة ةةداياا الن ة ةةو ووم بقة ةراكة الق ة ةر،ن فق ة ةد ةةدثَا نقَة ةةط لتميي ة ة ركة ةةاا
اإلالةةا فة القةر،ن مةةن قَبةةل بة ارسةةود الةةدمل (04هةة) 000 /ه ولةةيا ي ْن َسةةب إليةةل
ة ةةع النق ةةاط لتميية ة ال ةةرو المتماثل ةةةه
وة ةةع الن ةةوو ويع ةةود إلة ة الفتة ةرة ياته ةةا َو ْ
لةمان القراكة السليمة()112و
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وكةةان رّواد ال ة الن ةةو مةةن ي ي ة بةةن يعمةةر ( )191/504وابداللةةل بةةن ب ة
إس ة ق ال ةةةرم ( )150/551إل ة الكسةةائ ( )050/504قة ّةراك()113ا فَفَ ْه ة الق ةر،ن
َيعن معرفة ليدة بلةتل وبزاراب نصوصلو يقول اليهب اةن الكسةائ "وكةان مةن
هل القراكةه وه كانا المل وصنااتل"()114و
ونظر البع إل اللةة ال نها ف ارسا تواةعٌ واصطالحه بينما يهةب
تعبةران اةن نظةرتين فة
الةبع اآلمةر إلة نهةا توقية ا وهمةةا ولهتةان متةدرلتانه ّ
الن وا فقد كان السماع من س الدراساا اللةويةه كمةا ااتبةر القيةا مةع التعليةل
قاادةم مرى ف الن وو وكان لكل من اوتلةاهين مميةدون فة البصةرة()115و ثة سةاد
القيا ف البصرة (مهد الن و) والسةماع فة الكوفةةو ويبةدو ن بيئةة الكوفةة العربيةة
الس ةةامية فة ة ارس ةةا ق ةةرب إلة ة اوتل ةةاه إلة ة الس ةةماع والس ةةليقةه م ةةا بيئ ةةة البصة ةرة
التلارية الممتلطة فزنها تطلبا قوااد كثةر ت ديةدام لفهة اللةةةو كةدا البصةرة الة
القيا لوةع قوااد اامةه ما الشواي فزنها س ِّللَا و هملَاا و ما الكوفةة فزنهةا را
ّد اوستناد إلة النةوادر
سار وفق السماعه وتلو ا ف وةع القوااد إل
ف ني َ
ان ةةد ال ال ةةة()116و وق ةةد ورث ةةا بة ةةداد المدرس ةةتينه ولكنه ةةا كان ةةا مي ةةل إلة ة اوتل ةةاه
الك ةةوف و و مية ة امر تَفَ ةةوق اوتل ةةاه إلة ة الس ةةماع الة ة وله ةةة القي ةةا ه وانتص ةةرا ب ةةيلك
الم افَظَ ة ةةةو وه ة ةةيا يثي ة ةةر السة ة ةمال ا ة ةةن م ة ةةدى ت ة ةةأثير القة ة ةراكاا المقبول ة ةةة فة ة ة تف ة ةةوق
السماع()117و
وسةةارا الد ارسةةاا اللةويةةة إل ة لنةةب د ارسةةة الن ةةوا فال الةةة إل ة فه ة الق ةر،نه
وال ديإ يانامه داا إلة الرلةوع للشةعر والة اربيةة الباديةةو يهةب اللةويةون إلة
الباديةةةه إل ة ارا ةراب الفص ة اكه (ولةةاك بع ة هةةموك ارا ةراب إل ة المةةدن) ل مةةي
انه ()118و وكةانوا – وماصةة البصةريون -ةيرين فة ب ةثه اةن العربيةة الصةافيةه
ولةةيا تلنبةوا فة الةالةةب القبائةةل التة تةةأثرا بأهةةل ال واةةةر القريبةةةو ومةةع ن تأكيةةد
الرواياا ال ارمةي مةن اراةراب البةادين و يملةو مةن مبالةةةه فةزن هةيا ارمةي فة
اامتل دى إل تسليل ما يتّصل ساسام بال ياة البدويةو
كةةان بةةو امةةرو بةةن العةةالك ( )115/509شةةيي الد ارسةةاا اللةويةةة ف ة اص ةرهه
عر بأنل الة النةا بةالعرب وبلةةته ه وبالشةعر واريةا ه وبةالقر،نو وكانةا "اامةة
ي َ
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ةر فة إاةداد طلبةة نةابهين مةن
مباره ان اراب قد دركوا اللاهلية"و وكةان ثةره كبي ام
ةاإ واسةعة ومركة ة الة يةد الليةل التةال فة البصةرةه
الليل التال ()119و وقاما ب ٌ
وتَ َمية َ بيةةنه ثالثةةة مةةن تالميةةي بة امةةرو بةةن العةةالك بةةو ابيةةدة معمةةر بةةن المثنة
( )000/055و بةةو يةةد ارنصةةار ( )055/050وارصةةمع ()055/051ه وهةةموك
فةةادوا فة ب ةوثه مةةن سةةاتية ،مةرين ومةةن ثقةةاا ارَاةرابه تة قيةةل فةةيه "اةةنه
مي ما ف يةد النةا مةن هةيا العلة ه بةل كلةل"()120و وكةان اةال المدرسةة اللةويةة
ف ة ة ة ة الكوفة ة ة ةةة الكسة ة ة ةةائ ( )050/504والف ة ة ة ةراك ( )000/051والمفةة ة ة ةةل الةة ة ة ةةب
( )100/515وابن اراراب ()099/055و وهكةيا نةةج هةيا اوتلةاه فة الد ارسةاا
ف وائل القرن الثالإ للهلرة()121و
وكانةةا الملمواةةاا ارول ة للكلمةةاا افويةةة دون مطةةةه ث ة تَلَتْهةةا ملمواةةاا
ت ة ة ةةدور ة ة ةةول موة ة ة ةةوع و م ة ة ةةادةو و مية ة ة ة امر ل ة ة ةةاك الملي ة ة ةةل ب ة ة ةةن م ة ة ةةد الفراهي ة ة ةةد
( )145/510بفكة ةرة و معلة ة (الع ةةين)ه وت قق ةةا فكرت ةةل الة ة ي ةةد تلمي ةةي ل ةةله وربم ةةا
بمشةةاركة ،م ةرينو وسةةار المةةاك اللةةةة بعةةده ال ة مطتةةله إل ة ن وةةةع اللةةوهر
( )5551/050مطة مرى()122و
لاكا القبائل بلهلاتها (لةاتها) إل الم اركة اللديةدة()123ا وهةيا كسةب العربيةة
يوية و ن و ث إن استعمال العربية ال نطاق واسع بين ير العربه واومتالط
فة ة البيئ ةةاا اللدية ةدةه وتط ةةور ال ي ةةاة فة ة الم ةةدنه ت ةةرك ،ث ةةاره وَدى بالت ةةدريج وب ةةين
الطبق ةةاا ال ةةدنيا إلة ة ظه ةةور اربي ةةة للتماط ةةب تَتصة ة بالبس ةةاطةه وو تلتة ة بقواا ةةد
الن ةو()124ا وبةةد يلةةك بوةةةوح فة وامةةر القةرن ارولو ومةةع يلةةك فةةزن ال َ لةةاأل كةةان
ي ةةرى ن دور الهلة ةرة (الكوف ةةةه البصة ةرة) هة ة "موة ةةع الفص ةةا ة واإلاةةراب"و و ثنة ة
والة َل يلةك بةأن ال لةاأل "كةان و يةدع ةدام مةن
ب شل ال هل واسط لفصةا ته ه َ
هل السواد يسكن واسطام"( )125و
وف القرن الثالإ الهلر ه والعر ّبية لةة الثقافةه كانةا الفصةا ة مةا تة ال ت ْق َةرن
بعربي ةةة اراة ةراب ارق ةةاحو وبلن ةةب ه ةةيه اللة ةةة يش ةةير الل ةةا ظ إلة ة لة ةةة المول ةةدين
والبلةةديين بتركيبهةةا واارابهةةا()126و والة كةةله فباإلةةةافة إلة لةةةة التماطةةب اليوميةةةه
الت ة و تملةةو مةةن لةةون م ل ة ه صةةارا العربيةةة لةةةة ال ةةةارةه وفيهةةا المرونةةة الت ة
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تتطلّبها ال الاا الثقافية وال ةريةو ومع يلك استمرا اللهود لل فاظ ال صفاك
اللميع من إتقانها ان طريق التعل ()127و
اللةةه وال لعل الن و داة فعالة ت َم ِّكن
َ
وب ةةد ا د ارس ةةة الت ةةاريي وكتابت ةةل فة ة َمط ةةين  -إس ةةالم وقَ ة ةَبل ففة ة المدين ةةة
اتلهةةا الد ارسةةاا التاريميةةة إل ة المةةةا واللمااةةة اإلسةةالمية ارول ة ه ث ة شةةملا
تةةاريي ارمةةةو وفة الكوفةةة (ثة البصةرة) اتلهةةا الد ارسةةاا إلة نشةةاط المالفةةةه والة
رواد المةةا ه فة ةين نهة
فعالياا القبائةل وشةمون ارمصةارو وكةان الم ّةدثون ّ
الن ّسةةابين
ارَمبةةاريون بالد ارسةةاا التاريميةةة ف ة الكوفةةةه وشةةارك فيهةةا ل َ ةةد مةةا بع ة
َ
واللةويينو

تنةاول ارَمبةارّيون فة د ارسةاته كةل لوانةب التةاريي اإلسةالم فة كتةب يتعلةةق
كة نل منهةةا بموةةةوع و بفتةرةو وبينمةةا يال ةةظ سةةلوب الم ة ّةدثين فة التةةدقيق واإلسةةناد
ف كتابة المةا ه فزن ارمباريين يشعرون باستمرار نوا اوهتما القبليةه وبأثر
سةةلوب قصةةق اريةةا و وكةةان اةةروة بةةن ال بيةةر ( )150/49ارئةةد مدرسةةة المةةةا ه
ةتقر هيكةةل السةةيرة الة يةةد تلميةيه ال هةةر ()190/509ه بينمةةا َكتَةةب ارمبةةاريون
واسة ّ
ف الليل التال للو
وهك ةةيا نش ةةأا الد ارس ةةاا التاريمي ةةة فة ة اإلس ةةال ه وتط ةةورا فة ة نط ةةاق الثقاف ةةة
العربية ة ةةة اإلسة ة ةةالميةو مة ة ةةا الترلمة ة ةةاا لسة ة ة َةير الملة ة ةةوك مة ة ةةن الفهلوية ة ةةةه وارمة ة ةةي مة ة ةةن
دملَةةا مةةادة ةةةعيفة إل ة الد ارسةةاا التاريميةةةه ولكنهةةا ل ة تةةأا
اإلس ةرائيليااه فزنهةةا َ َ
بفكرة و بمنهجو
وشةةهد القةةرن الثالةةإ الهلةةر تبةةادل التةةأثير بةةين مدرسةةت التةةاريي ف ة المدينةةة
والكوفةه ف ارسلوب وارفق والمفاهي التاريميةه ويل يلك ظهور الممرمين الكبار
بعةد منتصة هةةيا القةرنه وهة يمثّلةةون قمةة التطةةور فة الد ارسةاا التاريميةةة فة فتةةرة
التكوين()128و
وكان ةةا الص ةةالا بالثقاف ةةاا ارم ةةرى ش ةةفوية وم ةةدودةه فهن ةةاك اإلسة ةرائيليااه
وبعة ة الاله ةةوا المس ةةي ه وبعة ة ارقة ةوال القانوني ةةة التة ة تس ةةربا ا ةةن طري ةةق
الداملين ف اإلسال ه إةافة إل قليل من الهلنيةو و ثيةرا سةئلة اةن ريةة الةر ه
-00-

ومْلق القر،نو وو يمف ن مسةألة ريةة اإلرادة واومتيةار – كمةا
والصفاا اإللهيةه َ
ف كثير من القةايا ارساسية -بد ا كمشكلة سياسةية فة العصةر ارمةو ه ولكةن
اوتصال قد يترك بع ارثرو ويال َ ظ تَ َسلل بع اآلراك الدينية الفارسية ف بيئة
الكوف ةةة ا ةةن طري ةةق بعة ة المس ةةلمين الل ةةددا وه ةةيا يل ةةظ ان ةةد الة ةةالةو ولك ةةن ه ةةيه
الص ةةالا كان ةةا ولي ةةةه وو يول ةةد م ةةا ي ةةدل الة ة اقتب ةةا متعم ةةد إو فة ة ال ال ةةاا
الماديةو
و دى تعريب الدواوين من ارمةويين (مةن يةا ابةدالملك بةن مةروان إلة هشةا
ةاا َد ال ة ن تصةةبأ لةةةة الثقافةةة للمسةةلمين
ابةةن ابةةدالملك) إل ة إ نةةاك العربيةةةه وسة َ
و يره و وقد فتأ التعريب الباب للشعوب ارمرى ف الملتمع اإلسةالم للمسةاهمة
ف الثقافةه وتأكد يلك بعد الثورة العباسيةو
وكان للتراإ الم لّ ه اإلدار والمال ماصةه ثرها وكان للمسلمين ن يأمةيوا
ةداك
ما يرون ما دا و يتعار والمفاهي اإلسةالميةه وقةد دمةل المسةلمون اليةل ابت م
تعةةديالا بةةةوك المبةةادئ اإلسةةالمية ث ة طَةةوروه واربةةوهه و مي ة امر تمثّلةةوه ف ة ملةةرى
ال ةارة العربية اإلسالميةو
وان ول ة َةدا إش ةةاراا إلة ة ب ةةداياا ولي ةةة وفردي ةةة للترلم ةةة م ةةن ارم ةةويينه ف ةةزن
ةلعوها فة العلةو والطةب والفلةكه و مية امر  -مةن وامةر
العباسيين َنظموا الترلمةة وش ّ
القرن الثان  -ف الفلسفةو وهيه الترلماا ل تدمل انصة امر ريبةام يةر ممتلة فة
الثقاف ة ةةةه ا ة ةةدا الفلس ة ةةفة التة ة ة تة ة ةةمنا يانة ة ةام ،راك ومف ة ةةاهي و تنس ة ةةل والمب ة ةةادئ
اإلسالميةو و اول العلماك المسلمون ن يفيدوا من المنطق اليونان ه و ن يوفقوا بين
الفلسفة واإلسال ف الشكل والمةمونو
وهناك َمطن ،مر للترلمة – ان الفهلوية بالدرلة ارول  -تََبّناه الكتّاب وبع
رلةةال اردبه وشةةمل مملفةةاا دبي ةةم وتاريمي ةةم ودينيةةةو وكةةان لهةةيه الترلمةةاا بع ة
ارثةةر فة ة اآلراك وف ة بعة ة ال ركةةاا الديني ةةة السياسةةية المارل ةةةه وكانةةا تَتص ةةل
بالصراع الثقاف مع الشعوبيةو وربما كان لال تكاك والصراع الثقاف ٌثر ف تلديد
اوهتمةا بةةالتراإ اردبة العربة ه وفة تأكيةةد لديةةد الة العربيةةة وصةةلتها باإلسةةال ه
وف تلديد التأكيد ال العربية ساسام للعروبةو
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ةداك قاصةرةم الةيه ه
وف هيه الفترة ل تَعد الرسالة الدينية الت ملهةا العةرب ابت م
بةةل شةةاركه فيهةةا المسةةلمون مةةن ممتل ة الشةةعوبه و صةةب ا رسةةالة العةةرب ثقافيةةة
ةاريةو
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الهوامش
( )5انظر
N. Poliak- L'Arabisation de L’Orient sémitique, R. E. I. 1938, pp. 35-63
W.Marcais- Comment L’Afrique du nord a été Arabisee, Articles e Conférences
(Paris 1961) pp. 171- 192.
R. Blachere - Regards sur L’acculturation des Arabo- Musulmanes Aarabica,
Ш, pp. 247-65.
( )0الشيبان  -السيره أل5ه ق00ه ق40 -49و

2

( )5الطبةةر  -تةةارييه
بةةن قةةي

5ه ق0005و الةةبالير  -نسةةاب اوش ة ار ه أل9ه ق5ه ق559و قةةال ار ن ة

ثنةةاك الفتنةةة فة البصةرة سةةنة (09هةة) يةةرد ال ة اقتةراح الةةةةبان القبعثةةر بةةأن تتةةرك تمةةي

البصرة " ما مرولنا من المصر فزنا و ندع مهالرنا ومرك نا وف ك اللل الينا فنتعرب بعةد الفتنةة"و
ولاك ف لسان العرب "وكان من يرلع بعد الهلرة إل موةعله من ير اةيره يعدونةل كالمرتةد"ه
مادة "ارب"و
( )9المبرد -الكامل (بااتناك ب الفةل إبراهي وش اتله القاهرة  )5400أل5ه ق595و
( )0يقول ابن سعد ان ال برقان بةن بةدره الةي ثبةا الة اإلسةال مةالل الةردة "وكةان ينة ل ر

بنة

"وكةان ينة ل ر

بنة

تمي ببادية البصرةه وكان ين ل البصرة كثي امر"و ويقول ان ارقرع بن اب
تمي ببادية البصرة"و الطبقااه أل1ه ق5ه ق09و

( )0ف ة ابةةن سةةعده أل1ه ق5ه ق" 54سةةمعا ب ة يقةةول نهةةان رسةةول اللةةله و سةةمعا رسةةول اللةةل

6

(ق) ينه ان التناكةه فمن قا ببالد المراأل فقد تنأه فأنا كره ن قي "و
ولاك ف اللسةان " مةن تنةأ فة

العلة فعمةل نيةرو ه ومهرلةانه

ر

شةر معهة "ه مةادة "تنةا"و وانظةر

لية ارولياكو
( )1البالير  -نسابه (مط) ق0ه ق105ه ق5050و

7

( )0انظر رسائل اللا ظ (ت قيق ابدالسال هارون)ه أل5ه ق55-55و
( )4الطبر ه

0ه ق0 -5050و

( )55البالير  -نساب (مط) ق0ه ق105و
( )55ف طور اابدين و،مد ور

العين وسنلار والرهاو
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( )50انظر Dillemann- Haute Mesopotamie Orientale (Paris 1962) PP. 34-8, 88-9.

الطبر ه

5ه ق001ا ار ان ه أل0ه ق5 -595و

البكر  -معل ما استعل (بااتناك السقاه القاهرة  )5409أل5ه ق05و
( )55الطبر ه

5ه ق0904ه ق0050و البكر  -معل ه 5ه ق9 -05و ابن اةث  -فتةوحه أل5ه

ق04 -00و
Musll- Middle Euphrates (New York 1927), p. 285.
( )59البالير  -فتوحه ق090ه وانظر 094و
( )50الهمدان – صفة ل يرة العرب (بااتناك اركوعه دار اليمامةه ق15ه ق010ه ق554و

البكر

– معل ه أل5ه ق09 -05و البالير – فتوحه ق500ه Musil, op. cit., p. 312.
( )50البالير  -فتوحه ق511و
( )51البكر – معل ه أل5ه ق15 -04ه
( )50الطبر ه

E. I- (2)Bakr b. Wail

5ه ق000 -005ه ق .094وانظر

5ه ق109ه ق 191اةن قةد العةرب فة

العةراقو البكةةر – معلة ه أل5ه ق05 -00و هةةيا إةةةافة إلة لمااةةة مةةن بكةةر بةن وائةةله المبةةرده
أل0ه ق900و
( )54الهمدان ه ق594و
( )05البكر  -معل ه أل5ه ق00 -00و ابن اث الكوف  -فتوحه أل5ه ق04 -00و وييكر الهمدان
نهةةا تمتةةد مةةن اوبلةةة إلة هيةةاه ق504و وكةةان إمةةارة ميسةةين (ميسةةان) انةةد مصةةب دللةةة ي كمهةةا
ارب وافدون من امان ويلك قبل قيا ال يرةو كرستنسن – إيران من الساسانيينه ق10و وانظر
Musil, op. cit., p. 285. E. I (1) Bakr Ibn Wall
( )05اللة ةةا ظ – البية ةةان التبية ةةين (بااتنة ةةاكه ابدالسة ةةال هة ةةارونه القة ةةاهرةه )5 -5405ه أل0ه ق555و
البالير  -فتوحه ق900ه نسابه أل 9ق5ه ق545ه ق050و الطبر ه
( )00الطبر ه

0ه ق959و البالير  -نسابه أل9ه ق0ه ق5500و

( )05الطبر ه

5ه ق0059و

( )09نه وه

0ه ق955و

5ه ق0050و البالير  -فتوحه ق505و ياقوا -معل البلدانه أل5ه ق940و

( )00الةةبالير  -فتةةوحه ق559و ار د – تةةاريي الموصةةل (بااتنةةاك ال ة
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بيبةةةه القةةاهرة  )5410أل0ه

ق505ه ق550 -555ه ق550ه ق505و ياقوا -بلدانه أل5ه ق940و
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( )00البالير  -فتوحه ق511و
( )01نو و ق510و ياقوا -بلدانه أل9ه ق545و
( )00الهمدان ه ق010 -010و ار د  -تارييه أل0ه ق555 -550ه ق550 -559و
( )04الطبر ه

0ه ق5019و

( )55يشير البالير مثالم إل مسالأ و امياا ف اوبلة والمريبةة والعةييب واةين التمةر والة

طة ار

الف ة ة ةراا اروسة ة ةةطه فتة ة ةةوحه ق5 -090ه ق090ه ق0-009ه ق005ه ق /1 -010ق595و
وانظةةر ابةةن سةةعده أل1ه ق5ه ق11ه ق505و بةةو يوس ة  -الم ةراأل (بةةووق  )5550ق9 -05و
المسعود  -مروأله أل0ه ق5 -095و
( )55الصةةول  -دب الكتّةةابه ق10و الةةبالير – فتةةوحه ق000و ي ي ة بةةن ،د و الم ةراأله ق9و بةةو
يوس  -المراأله ق00و

)  )50المسعود  -التنبيل واوش ار ه ق50و بو يوس  -المراأله ق05و
) )55تة ة ةةاأل العة ة ةةرو ه أل0ه ق( 5-015نة ة ةةبط)ه ويسة ة ةةمون ية ة ة ةام الكلدانية ة ةةةو ية ة ةةاقوا – بلة ة ةةدانه أل5ه
ق0-091ه أل5ه ق510و المسعود  -مروأله أل5ه ق 40وما بعدهاو
) )59انظر ي ي بن ،د  -المراأله ق4-01و
)  )50نو و ق05 -00و ابةةن و شةةية -الفال ةةة النبطيةةة (مةةط -مكتبةةة

مةةد الثالةةإه رق ة )5/5404ه

ق0-5و
) )50المسعود  -التنبيله ق54و
) )51ي ي ة بةةن ،د  -الم ةراأله ق00ه ق90و ب شةةل -تةةاريي واسةةط (بااتنةةاك كةةوركي
)5401ه ق95 -54و الطبر ه

ا ةواده بةةةداده

5ه ق0500ه ق4-0500ه ق0555ه ق0550و

) )50العس ةةكر  -اروائ ةةله ق550و ال ةةبالير  -فت ةةوحه ق 000وبع ةةدهاو وانظ ةةر ب ةةو ابي ةةد -ارمة ةواله
ق 555وما بعدهاو الطبر ه

5ه ق0515و

) )54ي ي ة بةةن ،د ه ق90ه ق05و الةةبالير  -فتةةوحه ق5 -090و بةةو ابيةةده ق05 -00و قدامةةة
بن لعفر -كتاب المراأل (بااتناك د موية)ه ق590و
) )95يكةةر وكيةةع ن داود الطةةائ تكلة مةةا ال لةةاأل فقةةال لةةل ال لةةاأل "الكةةال كةةال اربة ه والولةةل ولةةل
نبط "ه مما يشعر بأن تميي من يسل من النبط ل يكن مألوفامو مبار القةاةه أل0ه ق514و
) )95انظر المبرد -الكامله أل0ه ق995 -954و
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) )90انظر تاأل العرو ه أل0ه ق055ه والبالير  -فتةوحه ق014و ومةدح سةعد بةن بة وقةاق بأنةل
"نبط ف لبايتل"و
) )95كةةان امي ةرة كاتةةب شةةر بةةن ابداللةةل ميةةر م ارسةةان سةةنة 555ه ة نبطي ةامو انظةةر الةةبالير  -نسةةاب
(مط) ق0ه ق000و
( )99انظر رسائل اللا ظ (ت قيق ابدالسال هارون) أل5ه ق00و
) )90ااتبرا راة ال يرة وبانقيا و لي

ر

صلأه وكان هل هيه القرى يدفعون ل ية مشتركة فقطو

انظر البالير  -فتوحه ق9 -095و بو ابيةد -ارمةواله ق90 -54ه ق550 -550و ي ية
بن ،د ه ق0و واتبع نف
) )90كانا تةلب تدفع ةع

اإللراك مع اين التمره البالير  -فتوحه ق090و
الصدقةه بو ابيده ق90 -54و

)  )91المبرد -الكامةله أل5ه ق5 -5505و ويشةير الةبالير إلة نسةاأل مةن بنة سةلي فة الكوفةة قةال
"وان مةا شةهدا اسةةك امر قةط وو ثبةا لة اسة قةط فة ديةوانه وانمةا نةةا نسةاأل" " نسةاب (مةةط)" ق0ه
ق5و
)  )90البالير  -نساب (مط) ق0ه ق50و وانظر ي ي بن ،د  -المراأله ق05و
) )94ال ة ة ةةبالير  -نس ة ة ةةاب (م ة ة ةةط) ق0ه ق5ه ق000و الطب ة ة ةةر ه

0ه ق9-5005و ديدنيس ة ة ةةيو

التلم ر (الترلمة الفرنسية)ه ق45و
) )05يقةةول ابةةن سةةعد اةةن العبةةا

بةةن مةةردا

بةةن ب ة اةةامر "وكةةان ين ة ل ب ةواد البص ةرةه وكةةان يةةأت

البص ةرةه وروى انةةل البص ةريونه وبقيةةة ولةةده بباديةةة البص ةرةه وقةةد ن ة ل مةةنه قةةو البص ةرة" ابةةن سةةعده
أل1ه ق5ه ق05و
(Blachere - Histoire de la Literature,t. 3, pp. 278- 7. )05
) )00بةو ابيةةد -ارمةواله ق010و بةةو يوسة ه ق50و ابةن سةةعده أل1ه ق5ه ق0 -551و الطبةةر ه
5ه ق0510و البالير  -فتوحه ق044 -040ه ق500ه ق954ه ق905و
)  )05االبالير  -فتوحه ق9 -095و بو ابيد -ارمةوال 550و ي ية بةن ،د ه ق05و و كةد امةر بةن
ابةةدالع ي الة

ن هةةل ال يةرة مةةن يهةةود ونصةةارى وملةةو

و يةةدفعون إو الصةةدقة بعةةد إسةةالمه ه

"فمن سل ووو فعليل ف مال الصدقة"و الصول  -دب الكتّابه ق10و

) )09انظر المبرد -الكامله أل5ه ق95 -954و
) )00الطبر ه

0ه ق5090و
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) )00نو و

0ه ق411و

) )01نو و

0ه ق 5550قرية اوارابو

) )00ار د  -تاريي الموصله أل0ه ق554ه ق001و
) )04ديونيسيو

التلم ر  -تارييه ق91ه ق04ه ق559ه ق504و

( )05نو و ق91و
( )05نو و ق49و
( )00انظةةر اللةةا ظ -بيةةانه أل0ه ق15ه يقةةول اللةةا ظ "و ا ة بةةو العةةاق نةةل ل ة يةةر قروي ةام قةةط و
يل ن ف

ديثله وفيما يلر بينل وبين النا " بيانه أل5ه ق554و

( )05يقول اللا ظ "وقد يتكل المةالق الي نشأ ف سواد الكوفة بالعربية المعروفةة ويكةون لفظةة متمية امر
فةةام امره ومعنةةاه ش ةريفام كريم ةامه ويعل ة مةةع يلةةك السةةامع لكالمةةل ف ة ممةةارأل روفةةل نةةل نبط ة " رسةةائل
اللا ظ (هارون) أل5ه ق00و
( )09انظر

Ryckmans- Arabie Meridionale. P. 67, pp. 71-2

( )00بةةو ابيةةدة – النقةةائ

(ت قيةةق بيفةةان) ق909و تةةاأل العةةرو ه مةةادة (ووك)و وانظةةر الةةبالير -

نسابه أل5ه ق501ه ق504ه 540و
( )00انظر ابن هشا  -السيرةه أل0ه ق594و
( )01البالير  -نسابه أل5ه ق 5 -540ان اطاك مثع واو ابيقو
5ه ق0050ه ق0005و ال ة ة ة ةةبالير  -فت ة ة ة ةةوحه ق005و ارنسة ة ة ة ةةابه أل9ه ا0ه

( )00الطب ة ة ة ةةر ه

ق551ه ق550و ارنساب (مط) ق5ه ق9-005و
( )04الطبر ه

5ه ق0050و انظر السرمس  -المبسوط (القاهرة )5450ه أل0ه ق050و

( )15الطبر ه

5ه ق4-0500ه ق0555ه ق0500ه ق0501هق0515و

( )15انظر الطبر ه

0ه ق190ه ق105و

( )10اليعقة ةةوب ه أل( 0طو هوتسة ةةما) ق5500و صة ةةالأ العل ة ة  -التنظيمة ةةاا اولتمااية ةةة ف ة ة البص ة ةرةه
ق00و
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( )15ال ة ة ةةبالير  -ارنس ة ة ةةابه أل9ه ق0ه ق505ه ق500و اب ة ة ةةن س ة ة ةةعده أل5ه ق5ه ق005و يق ة ة ةةول
الشي ار

ان ابداللل بن ب إسة ق نةل "مةول ،ل ال ةةرم وهة

منا ه وال لي
( )19الطبةةر ه

لفةاك بنة ابةد شةم

بةن ابةد

اند العرب مول "و طبقاا الفقهاكه ق51و
0ه ق0 -059و كةةون الةةبع

مثةةل ابةةاد بةةن يةةاده والممتةةار وسةةليمان بةةن هشةةا بةةن

ابة ةةدالملكه كتائ ة ةةب م ة ةةن المة ة ةوال و انظة ةةر الطب ة ةةر

0ه ق9 -005و ال ة ةةبالير  -نس ة ةةابه أل0ه

ق550ه فتوحه ق550و نساب (مط) ق0ه ق95ه ق50ه ابن سعده أل0ه ق000و
( )10انظر البالير  -نساب (مط) ق5ه ق044و
( )10ينمةةا واةةد شةةر

ميةةر م ارسةةان (555ه ةة) إافةةاك مةةن يسةةل مةةن الل يةةة و قبةةل النةةا

ال ة دمةةول

شةر فقةةالوا ممةن نأمةةي المةراأل وقةةد صةار النةةا

كلهة اربةام "

اإلسةال "فلةاك دهةةاقين بمةارى إلة
الطبر

0ه ق0 -5050و

( )11البالير  -نساب (مط) ق0ه ق105و
ولما تمنة العريةان صةا ب شةرطة مالةد القسةر اليةل منةع المةوال مةن اسةتعمال العربيةةه لةاب
مول بلهلة سامرة " ما الكال فلن يتكل إو بال نلية " البالير  -نساب (مط) ق0ه ق009و
( )10المصةةائق وبةةن لن ة ه أل5ه ق095 -054ه ب ةةو الطيةةب -م ارتةةبه ق( 0المتع ةربين)و انظ ةةر
ار ان (دار الكتب) أل59ه ق000و
( )14لسان العربه مادة "ارب"و
( )05البالير – نساب (مط) ق0ه ق5000ه ق511و
وم ةةع ن ال ةةووك و يس ةةاو النس ةةب تمامة ةامه فزن ةةل ق ةةد ي ةةمد إلة ة اون ةةدماأل فة ة اللمااة ةة العربي ةةة
"اإلسالمية"و انظر المال

ول نسب إبراهي النمف فة المبةرده أل5ه ق5509و ولةاك فة ابةن

سعد الة لسةان سةعيد بةن لبيةر "وقةال لة ابةن ابةا

ممةن نةاي قلةا مةن بنة

سةده قةال مةن

ا ةربه و م ةواليه ي قلةةا وه بةةل مةةن م ةواليه ه قةةال فقةةل نةةا ممةةن نع ة اللةةل اليةةل مةةن بن ة

س ةد"و

الطبقااه أل0ه ق540و
( )05لاك ف البالير ه ن هشا بن ابدالملك سأل رلالم من بن مم و ( موالل) "يا مال تقر كتاب
الللي قال قر منةل مةا قةي بةل صةالت ه قةال فتةرو مةن اآلثةار شةيئامي قةال وه قةال فتعةر مةن
اديةإ العةةرب و شةةعاره و يامهةةا مةةا يعرفةةل مثلةةكي قةال وه قةةال فتنسةةب قريشةام وسةةائر بنة نة اري
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سةةن مةةن النسةةب شةةيئامو قةةال يةةا ةةال ووو فلةةي

قةةال و

مةةن مالنةةا شةةمة"و نسةةاب (مةةط) ق0ه

ق095ه وانظر اللا ظ -البيانه أل0ه ق505و
( )00إن اسةتع ار

سةماك مةةن تةرل لهة (مةن فتةرة صةدر اإلسةةال ) فة مملفةةاا مثةل طبقةةاا ابةن سةةعده

ارلبةاك فة طبقةاا
و مبار القةاة لوكيعه وطبقاا الفقهاك للشي ار ه وتةيكرة ال فةاظ للةيهب ه ون هةة ّ
اردباك ل نبار ه يبين ن الموال كانوا قلية -وال %55-00و

( )05يةةرو ارامةةق اةةن هةةالل بةةن يسةةار "قةةال قةةدما البص ةرة فةةدملا المسةةلد فةةزيا نةةا بشةةيي بةةي
الر

والل يةه مستند إلة إسةطوانة فة

لقةة ي ةدثه ه فسةألا مةن هةياي فقةالوا امةر بةن ال صةين"

(ا سنة 05هة) ابن سعده أل1ه ق 5ه ق0و
( )09انظةةر ابةةن سةةعده أل0ه ق00 -05ه ق09ه ق00ه ق515ه ق540ه ق054ه ق050و
الطبر

0ه ق5400و

( )00ف ة الةةيهب  -معرفةةة الق ةراك الكبةةار (القةةاهرة  )5410أل5ه ق" 90فكنةةا نةةتعل الق ةر،ن والعمةةل بةةل"و
وانظةةر ق90ه ق19 -15و وانظةةر الشةةي ار  -طبقةةاا الفقهةةاك (بااتنةةاك إ سةةان ابةةا ه بيةةروا
 )5415ق95ه ق99ه ق90ه ق05و
( )00البالير  -نساب (مط) ق0ه ق100ه ق105و وانظر ابن سعده أل9ه ق0ه ق01و اليهب -
القراك الكباره ق59ه ق99ه ق90ه ق05و
( )01البالير  -نسابه أل0ه ق00و
( )00الشي ار  -طبقاا الفقهاكه ق05ه وانظر البالير  -نساب (مط) ق0ه ق100ه أل0ه ق00و
ابة ة ة ة ة ة ةةن سة ة ة ة ة ة ةةعده أل0ه ق9ه ق0ه ق1ه ق0ه ق05ه أل1ه ق5ه ق505و السلسة ة ة ة ة ة ةةتان -
المص ةةا

(ت قي ةةق لف ةةر )ه ق50 -55و ارص ةةبهان  -لي ةةةه أل55ه ق49و ال ةةيهب  -القة ةراك

الكباره أل5ه ق59ه ق4-50و
( )04وقد رش ه بو موسة لشةر العطةاكه ابةن سةعده أل1ه ق5ه ق04ه واقتةرح سةعد بةن بة وقةاق
لعله ف

لفينه الةبالير  -فتةوحه ق00و لةاك رسةول مصةعب بةن ال بيةر إلة امةرو بةن النعمةان

ابن مقرن (ف البصرة) بمال فقال لل ارمير يقرئك السال ويقول إنا لة نةدع بالكوفةة قارئةام إو وقةد
نالل معروفناه فاستعن ال نفقة شهر رمةان بهياو فقال وال ارمير السال ه قةل لةل إنةا واللةل مةا
قرنا القر،ن لنطلب بل الدنياه ورده اليل"و البالير  -نسابه أل0ه ق000و
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( )45انظةةر مةةثالم الطبةةر ه

5ه ق5015ه

0ه ق5550ه ق5510ه ق1 -5510و ابةةن سةةعده

أل0ه ق90ه ق501ه ق059ه ق050ه ق05ه أل1ه ق5ه ق00و ال ة ة ة ة ة ةةبالير  -نس ة ة ة ة ة ةةاب
(مط)ه ق0ه ق55-55ه ق09و المبرد -الكامله أل5ه ق5501ه اليهب  -القراك الكباره أل5ه
ق05 -00ه ق14و
( )45الطب ة ة ةةر ه

5ه ق0540ه ال ة ة ةةبالير  -نس ة ة ةةاب (م ة ة ةةط)ه ق0ه

05و اب ة ة ةةن س ة ة ةةعده أل1ه ق5ه

ق559ه ق595ه أل1ه ق0ه ق05ه ق515و وانظر اليهب  -القراك الكباره ق00و
( )40ابن سعده أل0ه ق009 -005و اليهب  -القراك الكباره أل5ه ق0 -99و
( )45اب ة ةةن سة ة ةةعده أل0ه ق9ه ق19ه أل1ه ق5ه ق559ه ارص ة ةةبهان  -لية ة ةةةه أل0ه ق44 -40و
اليهب  -القراك الكباره أل5ه ق00ه ق5 -00ه ق10ه ق14و
( )49ابن سعده أل0ه ق0ه ق05و اليهب  -تيكرة ال فاظ (دار المعار العثمانيةة  )59 -5555أل0ه
ق550و وانظةةر الشةةي ار  -طبقةةاا الفقهةةاكه ق05ه ق05ه ق05 -00ه ق14و الةةيهب -
القراك الكباره ق09و
( )40ابن سعده أل0ه ق0ه ق500ه 504و
( )40انظر اليهب  -القراك الكباره أل5ه ق05ه ق09ه ق00ه ق05 -00ه ق45و
( )41انظر الطبر ه

5ه ق0050و

Bravamann- Spiritual Background of Early Islam, pp. 169 off, pp. 176off.
( )40بو هرة -المياهب الفقهيةه ق 01وما بعدهاه ق 04وما بعدهاو وانظر
Schacht- Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford 1959), pp. 25 off., pp
82 off . Schacht- Introduction to Law, pp. 16 off. P. 233, p. 237, p. 247
(P. 233. p. 237. p. 247 Law, pp. 16 off. to Schacht- Introduction )44
( )555انظ ةةر فة ةماد سة ة كين -ت ةةاريي التة ةراإ العربة ة ه أل5ه ق000ه وم ةةا بع ةةدهاه ق009ه ق005ه
ق 015وما بعدهاو
( )555انظر ابن لر -تهييبه أل50ه ق44ه طلب امر بن ابدالع ي من ب بكةر بةن ة كتابةة
"مةةا كةةان مةةن ةةديإ رسةةول اللةةل و سةةنة ماةةةية و ةةديإ ام ةرة"و اليةةافع  -م ةر،ة اللنةةانه أل5ه
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ق005و ال ةةدور – الة ة الت ةةاريي ان ةةد الع ةةربه ق555 -555و الرامهرمة ة  -الم ةةدإ الفاة ةةل
(بعناية م مد الاأل المطيب) ق905ه ق955و
( )550س كينه أل5ه ق055 -004و
( )555انظةةر ابةةن سةةعده أل0ه ق0ه ق509و الطبةةر  -تفسةةيره أل1ه ق504ه ابةةن لةةر -اإلصةةابة
(القةةاهرة )5454ه أل0ه ق595و ل ة

ابةةن ابةةا

كتةةاب لةةةاا الق ةر،ن (نشةةر بااتنةةاك المنلةةده

القاهرة )5409و
( )559انظ ةةر الل ةةا ظ -ال ية ةوانه أل5ه ق595و وا ةةر ملاه ةةد (ا  )100 /559باس ةةتعمال ال ةةر و
س كينه أل5ه ق510ه وما بعدهاو لولد تسيهر -المياهب اإلسالمية ف تفسير القر،نه ق10
وما بعدهاه ق00 -00و
( )550س كينه أل5ه ق 541وما بعدهاه بروكلمان -تاريي اردب العرب ه أل9ه ق 515وما بعدهاو
( )550انظ ةةر بالش ةةير -ت ةةاريي اردب العربة ة و ش ةةوق ة ةةي  -التط ةةور والتلدي ةةد فة ة الش ةةعر ارمة ةةو
(ط0ه )5415و
( )551الل ةةا ظ -البي ةةانه أل5ه ق54و انظ ةةر الس ةةيوط  -الم ه ةةره أل0ه ق510و ال بي ةةد  -طبق ةةاا
الن ة ة ة ةةويين (بااتنة ة ة ةةاك ب ة ة ة ة الفةة ة ة ةةل إب ة ة ة ةراهي ه القة ة ة ةةاهرة )5409ه ق59و ارنسة ة ة ةةابه أل9ه ق5ه
ق505و بو الطيب  -مراتبه ق0و
( )550يقول بو الطيب "إن ول ما امتل من كال العرب فأ وأل إل التعلي اإلاةرابه رن الل ةن ظهةر
فة ة ك ةةال المول ةةدين والمتعة ةربين بع ةةد اه ةةد النبة ة "و م ارت ةةب الن ةةويين ( ب ةةو الفة ةةل إبة ةراهي ه الق ةةاهرة
)5401ه ق0و وانظر السةيوط  -الم هةره أل0ه ق510و وال بيةد  -طبقةاا الن ةويين (بااتنةاك
ب الفةل إبراهي ه القاهرة )5409ه ق59و
ويرو السيراف

ن با ارسود قال ل ياد "إن ريا العرب قد مالطا اراةال وتةيةرا لسةنته

وو" انظةةر مبةةار الن ةةويين البص ةريين (بااتنةةاك كرنكةةو) ق50 -51و وانظةةر الةةبالير  -نسةةابه
أل9ه ق5ه ق 504اةةن الل ةةن يةةا يةةادو وبشةةير ب شةةله تةةاريي واسةةطه ق 90إلة اومةةتالط فة
الكوفة والبصرةو ويت دإ المبةرد اةن اةدد مةن العةرب البةار ين ممةن ارفةوا بلكنةته ارالميةة (مثةل
ابيداللةل بةةن يةةاده و يةاد ارالة ) الكامةةله أل0ه ق0 -000و وانظةر ال بيةةد  -طبقةةااه ق59و
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وكان ياد يقول إيا ل يلد

ةدك سةعة لتة وأل مةن ير ةب فيةل لموةةعة فليتة وأل سةبية"و الةبالير -

نسابه أل9ه ق5ه ق505و
( )554الطبر ه

5ه ق9 -0055و

( )555ال بيد  -طبقاا الن ويينه ق0-5و
( )555انظر فوك -العربيةه ق55 -04و
( )550انظر ابد العال سال مكةر  -القةر،ن الكةري و ثةره فة الد ارسةاا الن ويةةه ق 90ومةا بعةدهاو ابةن
الندي  -الفهرساه ق0ه
Haywood- Arab Lexicography, p.25 off.
ال بي ةةد  -طبق ةةااه ق59 -55ه السة ةةيوط  -الم ه ةةره أل0ه ق540و الة ةةدان
(دمشةةق  )5405مةةن 5 -550و وينسةةب الةةبع
انظ ةةر المص ةةا

نق ةةط المصة ةةا

نقةةط اإلالةةا إل ة نصةةر بةةن ااص ة ()151/04ه

للسلس ةةتان ه ق500و ال ةةيهب  -معرف ةةة القة ةراك الكب ةةاره أل5ه ق94ه ق00و

ولةةاك ف ة الةةيهب

"قةةال مل ة

بةةن هشةةا كنةةا

ةةةر بةةين يةةد الكسةةائ وهةةو يقةةر ال ة النةةا

وينقطةةون مص ةةا فه بقراكت ةةل الةةيه "و معرف ةةة القة ةراك الكبةةاره أل5ه ق555ه وانظ ةةر ق550و ب ةةو
الطيب -مراتبه ق0و
( )555السيراف  -مباره ق 05وما بعدهاو السيوط  -الم هره أل0ه ق955و اليهب  -القراك الكبةاره
أل5ه ق0-15ه ق09ه ق555ه ق550ه شوق ةي  -المدار الن ويةه ق50و
( )559معرفةةة القةراك الكبةةاره ق555و وانظةةر ال بيةةد  -طبقةةااه ق0و بةةو الطيةةب -م ارتةةبه ق09ه
ق00ه ق00ه ه ق500و السيوط  -الم هره أل0ه ق550و
( )550وهكيا وق

بو امرو بن العالك وتلمييه يون

بن بيب إلة لانةب السةماعو وانظةر السةيراف -

مباره ق00ه ق95 -55و شوق ةي ه ق505 -501و
( ) 550تتمث ةةل نظة ةرة الكوف ةةة فة ة الق ةةول "ك ةةل م ةةا ك ةةان لقبيل ةةة ق ةةي
ق100و انظةةر

مةةد مةةين -ة ة

الي ةةل"ه الس ةةيوط – الم ه ةةره أل5ه

اإلسةةال (ط1ه القةةاهرة )5450ه أل0ه ق 005ومةةا بعةةدهاو

شوق ةي ه ق505 -501و
( )551قال ااص بن ب النلود ارسد (القارئ) "من ل ي سن من العربيةة إو ولهةام وا ةدام لة ي سةن
شةةيئام"و الةةيهب  -معرفةةة الق ةراك الكبةةاره ق10و انظةةر شةةوق ةةةي  -المةةدار الن ويةةةه ق54ه
ق500 -501و
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( )550انظر البالير  -نساب (مط) ق0ه ق51 -050ه ان المفةل الةب و
( )554اللةةا ظ -بيةةانه أل5ه ق555ه والمر بةةان  -ممتصةةره ق51 -50ه ق00و بالشةةير -تةةاريي
اردب العرب ه أل5ه ق505ه وانظر نهةاد الموسة  -بةو ابيةدة معمةر بةن المثنة (رسةالة دكتةوراه
مطية)ه ق 00وما بعدهاو
( )505بو الطيةب -م ارتةبه ق95 -54و الةيهب  -القةراك الكبةاره أل5ه ق 05ومةا بعةدهاو السةيوط -
بةن بيةب "وقةد سةمع مةن العةرب كمةا سةمع مةن

الم هره أل0ه ق955و يقول السيراف ان يةون

قبلل ووو وكانا لقتل بالبصرة ينتابها هل العل وطالب اردب وفصة اك اراةراب والباديةة"و مبةار
الن ويين البصريينه ق09 -05و
( )505انظر المم وم – مدرسة الكوفةه ق 14وما بعدهاو شوق ةي

المدار الن ويةةه ق500

وما بعدهاو بروكلمان -تاريي اردبه أل0ه ق500ه ق 514وما بعدهاو
( )500بو الطيب -مراتبه ق5-55و
Haywood, op. cit. p. 24 off., p. 68 off.
( )505يكر المبرد "قال معاوية يومام من فصأ النا ي فقا رلةل فقةال قةو تبااةدوا اةن فراتيةة العةراق
وتيةةامنوا اةةن كشكشةةة تمةةي وتياسةةروا اةةن كشكشةةة بكةةره لةةي

فةةيه

مةمةةة قةةةااة وو طمطمانيةةة

مير"ه الكامله أل0ه ق005و
( )509اللا ظ -البيانه أل0ه ق050ه وانظر أل5ه ق500و
( )500ب شل -تاريي واسطه ق00و
( )500يقول اللا ظ "ول لد ف مطب السةل

الطيةب واراةراب ارق ةاح لفاظةام مسةموطة وو معةان

مدمولةة وو قةووم مسةةتكرهامه و كثةر مةا تلةةد يلةك فة مطةةب المولةدين وفة مطةةب البلةديين المتكلفةةينه
ومن هل الصنعة المتأدبين"و
( )501انظر

Fuck- Arabiya (Paris 1955), P. 9 off.

( )500انظر الدور  -ب إ فة نشةأة الة التةاريي انةد العةربو رو نتةال -الة التةاريي انةد المسةلمينو
لب -دراساا ف

ةارة اإلسال ه مقال التارييو
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