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 نشأة الثقافة العربية الإسلامية

 نظــرة إلى العــراق
 للدكتور عبدالعزيز الدُوري

ن نشأَة الثقافة العربية اإلسالمية ظاهرٌة معّقدة تتطّلب دراسة بيئاتها والعناصر إ
نةةةةة لهةةةةاه واوتلاهةةةةاا والتطةةةةوراا الماصةةةةةو وفيمةةةةا يلةةةة  م اولةةةةة  وليةةةةة لرسةةةة   المكوِّ

 و(1)المطوط العامة
إلة  فةتأ  بةةواب  -الةي  رافقةةل الشةعور برسةالة –ع العربة  اإلسةالم   دى التوس ة

الةةبالد المصةةيبة إلةة  الشةةمال  مةةا  القبائةةل المندفعةةة باسةةتمرار مةةن الل يةةرة العربيةةةه 
و (2) مةةة لالنتمةةاك الكلّةة  ل مةةةالهلةةرَة إلةة  ارمصةةار وااتبرتهةةا ووشةةّلعا المالفةةة  

 و وهةةيا  دى إلةة  اسةةتقرار  (3) مةةرام مكروهةةام وااتبةةرا العةةودة إلةة  الباديةةةه بعةةد الهلةةرةه 
 مت ايد للقبائل ف  البالد المفتو ةو

واتلهةةا سياسةةة التمصةةير ابتةةداك إلةة  وةةةع المقاتلةةة فةة  ملمواةةاا متماسةةكة 
ف  المراك  اللديدةه ف  د ور هلرة مثل البصرة والكوفةه وف  قةرى  و منةاطق قةرب 

ف   ماكن استراتيلية )كما ف   ن اك  المدن القديمة )كما ف  ارلناد ف  الشا (ه  و
 من الل يرة الفراتية(و

واستمرا القبيلة  و العشيرة  ساسام ف  تنظي  السكن والعالقاا اولتماايةة فة  
تتةةو ع اةةادة بةةين  كثةةر مةةن  -انةةد مرولهةةا مةةن الل يةةرة –ارمصةةارو وكانةةا القبيلةةة 

تعبئةةة العسةةكريةه فةة  مراكةة   و منطقةةةه ثةة  ن ظِّمةةا الملمواةةاا القبليةةةه ر ةةرا  ال
و ةةداا كبيةةرةه الةة  ارسةةباع )ثةة  ارربةةاع( فةة  الكوفةةة مةةثالمه والةة  ارممةةا  فةة  

 البصرةو
وسةةةاادا اإلقامةةةة فةةة  بلةةةد وا ةةةده وظهةةةور مصةةةالأ لديةةةدةه والمصةةةاهراا بةةةين 
القبائله إةافة إل  تأثير المفاهي  اإلسالميةه ال  ظهةور ووكاا م ليةةه و ولةدا 
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و وهةيا يوةةةأ كيةة   ن (4)وسةةاادا الة  قيةةا  تكةت الا لديةةدةظروفةام ثقافيةةة لديةدةه 
القبائةةةل الوا ةةةدة  و القريبةةةةه والتةةة  تعةةةيق فةةة   مصةةةار  و  قطةةةار ممتلفةةةةه لةةة  َتت مةةةي 
موقفام وا دام ف  القةايا العامةو وكل يلك سااد ال  ظهور اتلاه ن و الو دة بةين 

 القبائل ف  المصر الوا دو
للباديةةة إلةة  السةوادا وهةةيا يوةةةأه ل َ ةةد  مةةاه  بابةةام  وكةان كةةلن مةةن الكوفةةة والبصةرة

وبةين اّطراد الهلرة إليهماه و ك د هيه الهلرَة استمرار  الصالا بين اشائر المصةرين 
تلةةة  قربائهةةا مةةن القبائةةل الر الةةة فةة  البةةواد  الملةةاورةو هةةيا إلةة   ن لمااةةاا مةةن المقا

اديةة مةع اسةتعدادها لتلبيةة النةداك ا ال  العيق ف  البر  )ماصة من ربيعة وتمي ( استم
 و(5)للمشاركة ف  ال مالا  ين استقر اآلمرون ف  الكوفة والبصرة

ةةر إليهةةا بشةة ك مةةن  ع اإلقامةةة بةةين السةةكان الم ليةةين فةة  البةةدكه ون ظ  ولةة  ت َشةةل 
و وهكةةيا فةةزن ا لةةة المقاتلةةةه وهةة  ةةةرورة اسةةكرية والتماايةةة فةة  البةةدكه (6)اإلنكةةار

وفير لةةةو  للو ةةةدة واوسةةةتمرار الثقةةةاف ه وسةةةاادا الةةة  لةةةيب كةةةان لهةةةا  ثرهةةةا فةةة  تةةة
 إل  اإلسال  والعروبةو –ن إل  إطار الملموااا العربية ياآلمر 

وكانةا اللةةةة العربيةةة  سةةا  اله وي ةةة العربيةةةه فالنةةا  اةةرب  و الةة  بلةةةته و  -
 مةةةا المفةةةةاهي  المّتصةةةلة بالنسةةةةب والتةةةة  تنطةةةو  الةةةة  مفهةةةةو  اللةةةيور البشةةةةرية انةةةةد 

"و يةممنك   بائله فزنها ل  َتطم  هيا ارسا و ف ين قةال ال ّلةاأل رهةل الكوفةة الق
إو ارب "ه وثب بعةه  بالقارئ ي ي  بةن وثةابه وهةو مةول ه لع لةل اةن اإلمامةةه 

و وهكةيا صةارا اللةةةه (7)"َوْيَ ك ه إنمةا قلةا  اربة  اللسةان" فااتر  ال لاأل قائالم 
 و (8)و الد ه  سا  العروبة

انا العربية لةةة القةر،نه فقةد ارتبطةا باإلسةال ه ممةا  كسةبها  رمةة وسةااد ولما ك
العربيةةةه ورّبمةةا المشةةاركة فةة  الثقافةةة يعنةة  َتَعل ةةَ  الةة  انتشةةارهاو فكةةان دمةةول اإلسةةال  

و فلمةا سةأل  بةو (9)العربيةو وتكاد "العربية"  ن تكون مرادفة لإلسال  ف  الفتةراا ارولة 
"إن كانةةا العربيةةة  ا  بةةن ابةةدالملك اةةن هوّيتةةله قةةال لعفةةر )المنصةةور( مةةول  لهشةة

 و (10)ن كانا دينام فقد دملنا فيل"ا  لسانام فقد نطقنا بهاه و 
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كانةةا القبائةةل العربيةةة تنةةدفع باسةةتمرار إلةة  ارراةةة  المصةةبةو وقةةد انتشةةرا  -
بعةةةها متبةةديام واآلمةةر  دللةةة والفةةراا قبةةل المةةيالده وكةةان فةة  الل يةةرة الفراتيةةة بةةين

ه وكانةةةةةةا ربيعةةةةةةة وتنةةةةةةو  فةةةةةة  (12)و فكةةةةةةان مركةةةةةة  قةةةةةةةااة فةةةةةة  ال ةةةةةةةر(11)مسةةةةةةتقرام 
اةةين التمةةر  مةةنو وانتشةةرا تةلةةب (14)والتمةةر بةةن قاسةةط فةة  اةةين التمةةر ه(13)الل يةةرة

و وكةان (15)وااناا ال  الفراا شماوم  ت  لبةل بشةر ه وكانةا مةن راةاة وفال ةين
اروسةةةةط يةةةاد فةةة  الفةةةراا ا او وكانةةةة(16)فةةة   اةةةةر الرقةةةة )ريفهةةةةا( قةةةو  مةةةن العةةةرب

 و(17)و طرا  الل يرة الفراتيةه ث  ت ر كا ف  فترة الفتوح إل  الل يرة
تنةةةةةةةةو  والعبةةةةةةةةاد ولمااةةةةةةةةاا  مةةةةةةةةرى  –وكانةةةةةةةةا فةةةةةةةة  ال يةةةةةةةةرة قبائةةةةةةةةل اربيةةةةةةةةة 

"ارنبةةةةةةةةةار  و ويقةةةةةةةةةول الهمةةةةةةةةةدان  (18))ار ةةةةةةةةةال (ه وامتةةةةةةةةةد  بعةةةةةةةةةةها إلةةةةةةةةة  ارنبةةةةةةةةةار
ةةةةةةةةر ووو وسةةةةةةةنداد والمورنةةةةةةةق والسةةةةةةةدير وبةةةةةةةارقه م ا وال يةةةةةةةرة والقصةةةةةةةر اربةةةةةةةي 

و وانتشةةةةةةرا بكةةةةةةر بةةةةةةن وائةةةةةةل فةةةةةة  البةةةةةةواد  (19)العةةةةةةرب القديمةةةةةةة مةةةةةةن  يةةةةةة  العةةةةةةراق"
ّلة ال  السواد بين القادسية والمليج العرب   و(20)الم ط 

هكةةةيا وبنهايةةةة القةةةرن السةةةابع للمةةةيالد كانةةةا منةةةاطق الفةةةراا ارسةةةفل واروسةةةط 
 والل يرة الفراتية قد َتَعر با ل َ د  كبيرو

اكا قبائةل ولمااةاا لديةدة إلة  العةراقا فقةد ارتفةع وف  فترة الفتةوح وبعةدها لة
 95,555 يةةةا  اثمةةةانه ثةةة  إلةةة   05,555إلةةة   55,555ديةةةوان البصةةةرة مةةةثالم مةةةن 

من العياوا(  5050555)و 05,555من العياوا(  يا  ال ه ث  إل   050555و)
مةةن العيةةاوا( فةة  وويةةة  555,595) 555,45ه ثةة  إلةة  (21)فةة  وويةةة  يةةاد بةةن  بيةةل

هةةةةة إلةةةة  51سةةةةنة  555,05و وفةةة  الكوفةةةةة ارتفةةةةع الةةةةديوان مةةةن (22)اللةةةل بةةةةن  يةةةةادابيد
 و(24)ف   واسط القرن ارول الهلر  555,05ه إل  (23)هة00سنة  555,95

ماصةةةة مةةةوون وهمةةةدان  - ون لةةةا ملمواةةةاا قبليةةةةه مةةةن تمةةةي  وبكةةةر والةةةيمن
لا ال ديثةه ال  الة اب ارالة ه  -وار د إلة  قريةة الموصل ف  مالفة امرو وَتَ و 

ه (26)و ون لةةا قبائةةل اربيةةة فةة  سةةنلار ور   العةةين(25)اربّيةةة بمةةن ن لهةةا مةةن العةةرب
واةةاا مةةن مبمل إن معاويةةة  تةة ولةةاكا لمااةةاا كبيةةرة مةةن قةةي  إلةة  الل يةةرةو ثةة  

ديارها  ماكن استراتيلية بين الرقة وسنلاره كما ثَب ا ربيعة ف  و وطنه  قي  و سد 
لرة إل  الل يرة الفراتيةه و د ا إلة  تكةوين ديةار مةةر و واستمر ا اله(27)من الل يرة
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نه  نل يستطيع اوستناد إل  يو ليا ر ى مروان بن م مده ،مر ارموي(28)وديار ربيعة
 و(29)قي  ف  تكوين ق ّواتله وانتدب منها اشرين  لفام 

وكان للعوامل اللةرافية والبشرية  ثرها فة  العةراقه فقةد كةان ملتقة  الثقافةاا  -
 امّية واآلرّيةه إةافة إل  كونل مهد ال ةارة السامّيةوالس

كةةان سةةكان العةةراق )النةةبط(ه وهةة  سةةامّيون يتكلمةةون اآلراميةةةو  مةةا الفةةر  فكةةانوا 
كةون الكبةار ل طيسةفون ونصةيبين(ه وبيةنه  الماّل فئة  اكمةة فة  المةدن الرئيسةية )مثة

ةةرو  ل هةة  طةةردوا  ثنةةاك الفةةتأ  و   س  و ولكةةن  بعةةةه  بقةة  (30)اواللنةةود فةة  ال اميةةااه ول 
ف  المدنه مثةل ال يةرة ونصةيبين وسةنلاره  و الة  ال ةدود الشةرقي ة للسةهوله بينمةا 
لةةةةاك ،مةةةةرون إلةةةة  المراكةةةة  اللديةةةةدة )ماّصةةةةة الكوفةةةةة والبصةةةةرة(و وبقةةةة  كثيةةةةر مةةةةن 
الةةةةةدهاقينه وبعةةةةةةه  مةةةةةن  هةةةةةل الةةةةةبالد )نبطةةةةةام  و اربةةةةةام(ه و سةةةةةلموا و ةةةةةافظوا الةةةةة  

 و(31) راةيه 
ه ثةةة  صةةةارا بعدئةةةي مرتبطةةةة (32)"نةةةبط" ابتةةةداكم ياَا دولةةةة بشةةةرية وكانةةةا لفظةةةة

شار للنبط اادة بة" هل السواد"  و "العلوأل" تميي ام له  اةن يو وكان (33)بالفال ة والر ّ 
و وتتبةةةاين الروايةةةاا اةةةن وةةةةعه ه بةةةين مةةةا يشةةةير إلةةة  الشةةةعور بالرابطةةةة (34)العلةةة 
 و(36)وبين اودااك بارصل الفارس  (35)والكيان

و (37)َبر المسةةلمون النةةبط  يةةر م ةةاربينه ولةة  يتع رةةةوا لهةة  فةة   ثنةةاك الفةةتأةااتَةة
اةةنه ه ووةةةع الةةيه  المةةراأل فةة   ئن   ن امةةر بةةن المطةةاب "رفةةع الةةرق  يةةيكر المةةدا

بزمكةةةةةةةانه  اسةةةةةةةتةالل ارر  وبيعهةةةةةةةا  و وكةةةةةةةان(38)رقةةةةةةةابه ه ولعلهةةةةةةة   كةةةةةةةرة ارر "
يا  سلموا (39)ورهنها نه  يسةتمّرون الة  دفةع الَمةراألو اف وا من الل ية اةادةه ولكة   و وا 

لكةةةن ور ى امةةةر بةةةن ابةةةدالع ي   ن لهةةة  ال ريةةةة فةةة  تةةةرك ارر  انةةةد إسةةةالمه ه و 
وّ  رةه  تمول إل  القريةه   صارا للدولةو وا 

ومةع  ن النةةبط اات ب ةةروا   ةرارام مةةن  يةةإ المبةد ه إو  ن المفةةاهي  الم ّليةةة الموروثةةة 
ادية  ث را ال  وةعه و وكانةا الهلةرة مةن الت  تربطه  بارر  واواتباراا اوقتص

الري  إل  المدينة  مرام مألوفامه بل وواسعة   ياناما وه  ظاهرة ساادا الة  التعريةبو 
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ومما َيس ر التعريب  ن النبط سامّيون يتكّلمون لةة لها قرابةة بالعربيةةو ولعةل  هةيا يفسِّةر 
 و(40)سكوا المصادر ان انتشار التعريب بينه 

يكّونةةون لمهةةرة  -اةةدديام  –ارٌا قليلةةة إلةة  مةةوال مةةن النةةبط مةةع  نهةة  شةةإهنةةاك 
ا ولعل يلك يعود إل  ارتباطه  بالعرب ف  ارصول والثقافةو فالَ ّلةاأله وقةد الموال 

"إنمةا المةوال      ةبل اشتراك ملمواة من القراك ف  ثورة ابن ارشةعإه قةال اةنه 
نما   ت َ  به  من القرى"ه ونفاه  إل و وَتَمي   بع  النبط ف   مور (41)  قراه الوأله وا 

ه وف  ال ربه مثل مقاتل بن  يةانو وكةان (43)ه مثل اميرة و سان النبط (42)المال
 و(44)له   ثره  ماصة ال  العربية ف  الكوفة

ه معاملةةم مفةردةه ممةا (46)وَتةل ةب  فة  الل يةرة (45)ولق  العرب  ف  الفراا اروسط
ر بالتوليل اإلسةالم ه إي كةانوا   ةرارام فة  بيةع  راةةيه ه وانةد إسةالمه  تصةبأ  ي شع 

  رةه  اشريةو
كةةةان  ثةةةر العةةةرب فةةة  المةةةدن والريةةة  واسةةةعاما فقةةةد  صةةةبأ التسةةةليل فةةة  الةةةديوان 
م دودام  من المروانيينه ول  يعد مفتو ام لللميعا وكةان الة  الةيين و يسةللون فة  

ئل  مةةةرى للعةةةيقه فةةة  الةةةديوان )وبالتةةةال  و يأمةةةيون العطةةةاك(  ن يب ثةةةوا اةةةن وسةةةا
ال رااةةةة  و المهةةةنو يةةةيكر المبةةةرد  ن المهل ةةةب َد   اللواسةةةي  إلةةة  اسةةةكر التلةةةارة  و 

ويبدو  .(47)ووو" بأمباره  "فزيا  شوة ما بين قصار وصباغ وداار و دادفأتوه الموارأل 
 ن هةةيه الظةةاهرة اامةةةة و تمةةتّق بةةالعراقه ففةةة   مبةةار  ملةةة ابةةةن  بةة  بكةةرة الةةة  

و كمةا  ن بعة  (48)( قاتلا لمااة متطوِّاة من مي ج وهمدان14/440سلستان )
اراةةةراب القةةةادمين إلةةة  المةةةدنه مثةةةل البصةةةرةه صةةةاروا فةةة  اةةةداد "المسةةةاكين" الةةة  

لةة الة  السةواد يراةون و هيا إل   ن بع  المقاتلة بقةوا فة  البةواد  المط  (49) طرافها
بةةةةائله  فةةةة  البةةةةواد  وبةةةةين ون بةةةةين قتنّقلةةةةشةةةةعراك ي و وتَةةةةر َد  مبةةةةار  (50)بلهةةةة مواشةةةةيه  وا  

و وهةةةةيه اللمااةةةةاا (51)اشةةةةائرها المولةةةةودة فةةةة  المراكةةةة  ال ةةةةةريةه وماّصةةةةة تمةةةةي 
ّرّية  بأهال  البالد السابقينو  امتلطا ب   

والتفا العربه وماصة ارشرا  و هل المدنه إل  امتالك ارراةة ه و صةلوا 
مةةواا )ماصةةة باإلقطةةاع مةةن الصةةواف ه وبز يةةاك ارر  ال -اليهةةا بطةةرق ممتلفةةة 

فةةةة  منطقةةةةة البصةةةةرة(ه وبتلفيةةةة  المسةةةةتنقعاا )ماصةةةةة قةةةةرب الكوفةةةةة(ه وباسةةةةتثمار 
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وبالشراكه وماصة ف  منطقةة ال يةرة  يةإ كةان بيةع ارراةة   ه(52)ارراة  المالية
ل  (53)مبا ام  الةياع ف  البصرة من ارر  المواا الت  ت  إ يامهةا ب فةر  و وكان ل 

ة )من ال نج ماصة(و وشةمل الشةراك  راةة  المةراأل القنواا وباستيراد اريد  العامل
الع ي  ال  نطاق واسعه  ت   ن منع بيع ارر  المراليةة مةن قبةل امةر بةن ابةد

  ياك ال  توسيع الملكيااوو مالفل ل  يوق  هيا النشاطو وسااد اإل
 دى هةةيا اإلقبةةال الةة  ارر  إلةة  ظهةةور ملكيةةاا كبيةةرةه بعةةةها يشةةمل قةةرى 

لةة  بكاملهةةاو وقةةد  د   ا هةةيه التطةةوراا إلةة  ململةةة الملتمعةةاا القروي ةةة المتماسةةكة وا 
 فت ها للممثراا المارليةو

وااتةةةاد العةةةرب  ن يسةةةتمدموا "وكةةةالك" لإلشةةةرا  الةةة  ةةةةيااه ه وكةةةان الةةة  
الملةاورةو الوكالك  ن يللبوا الفال ين إل  ارر ه  و  ن يشةلوا فال ين من القةرى 

قطةةاع القةةدي  و الةةة الفةةراغ الناشةةئة اةةن يلةةكه ممةةا وممةةا َيس ةةر مهمةةة الةةوكالك ةةةرب اإل
دفةةع الفال ةةين للت ةةرك إلةة  َمةةواطن العمةةل اللديةةدةو وقةةد  د ى هةةيا الوةةةعه إةةةافة إلةة  

ه -وهةةة  ارسةةةواق الرئيسةةةية للريةةة  –العالقةةةاا المت ايةةةدة بةةةين القةةةرى والمراكةةة  العربيةةةة 
بصرةه إلة  انتشةار العربيةة والصالا بين القرى والقبائل ف  البواد  الملاورة للكوفة وال

 و(54)تدريليام وبصورة مت ايدة ف  ارريا 
وفةة  مطلةةع القةةةرن الثةةان  للهلةةرة بةةةد  العةةرب باوسةةتقرار فةةة  القةةرىه وسةةةاادا 
السياسةةة العباسةةية الةة  يلةةكا فقةةد اتمةةي العباسةةيون موقفةةام سةةلبّيام مةةن بعةة  القبائةةل 

رب مةن الةديوان  يةا  المةأمون )المةرية( مني بداية اهده ه ث  انتهوا إل  إسقاط العة
والمعتص ه وهةيا دفةع العةرب إلة  التوسةع فة  اوسةتقرار الة  ارر  )فة  الرية (ه 

هَةةن  مةةرىو فانتشةةر العةةرب فةة  سةةواد الكوفةةة لةة  اتمةةاي م  ه وانتقةةل الكثيةةرون مةةن (55)وا 
و وفةةة  (57)ا وهكةةةيا تةةةرد إشةةةاراا إلةةة  قةةةرى اربيةةةة(56)البةةةواد  الملةةةاورة إلةةة  ارريةةةا 

اتيةةة ت ايةةد اةدد اللمااةةاا العربيةةة التة  اسةةتقرا فةة  القةرى وانتشةةرا فةة  الل يةرة الفر 
و ويعطةةة  ديةةةوني  التلم ةةةر  البّينةةةاا الةةة  ولةةةود اةةةدد كبيةةةر مةةةن القةةةرى (58)الريةةة 

ر بوقةةوفه  إلةة  لانةةب  هةةل القةةرى الم ّليةةين فةة  ولةةل (59)العربيةةة فةة  الل يةةرة ه وي ْشةةع 
و وهةةيا يشةةةير (61)الطةةرفينه ويشةةير إلةة   صةةول مصةةاهراا بةةين (60)اإلدارة العباسةةية
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ل  توّسع التعريبا وهو تطّور بلغ مدى  إل  تةي ر العالقاا بين العرب واآلمرينه وا 
 بعيدام ف  القرن الثالإ الهلر ه ولعل التعريب شامالمو

ر  ن تكةةون العربيةةة الدارلةةة فةة  الريةة  ةةةعيفةه كمةةا ي َتوق ةةع  ن و تنلةةو َتَظةةوي ن
هيا و يمنع  ن تكون لةة البع   سنةا فقةد  شةار ه و (62)اربية القرويين من الل ن

اللا ظ إل   ن بع   هال  سواد الكوفة يتكّلمون اربية  سنة بألفاظ متمي ةه ومع 
ّ  السامع بأنه  نبط  و(63)يلك ي   

وكان انتشار اإلسال ه و ركة العةربه ونظةا  الةووكه اوامةل فة  نلةاح العربيةة 
 وف  التعريبو

الل يةةرة قبةةل اإلسةةال و وقةةد يكةةون  ثةةر اةةرب اللنةةوب ترلةةع لةةيور الةةووك إلةة  
م ه ّمةةةام فةةة  تطةةةو ر الةةةووكه ولكةةةن تةةةراثه  و يةةة ال ينتظةةةر الدراسةةةةو فهنةةةاك إشةةةاراا فةةة  
النقةةةوق اللنوبيةةةة إلةةة   ن قبائةةةل )سةةةيدة( كانةةةا تةةةربط ملمواةةةاا  ةةةةع  بهةةةا اةةةن 
طريةةةةةق ال لةةةةة  بسةةةةةبب المصةةةةةل ة و النسةةةةةبو وقةةةةةد َتَطل ةةةةةب اسةةةةةتةالل ارر  ربةةةةةط 

فهنةاك لمااةاا   اااا مارلية بالقبليةه و ّدى إل  نوع مةن الطبقيةة اولتماايةةلم
)العائةدة لقبيلةة( لقةاك لة ك مةن ال اصةله وهنةاك طبقةة  دنة  م مي ةة  تستثمر ارر 

 و(64)تعمل لقبيلة ف  فال ة ارر 
ق  و ال لةة   و ال مايةةة كةةان مألوفةةامو تمةةا بةةين اةةرب الشةةمال فةةزن الةةووك بةةالع 

و (65)ان لمااةةاا  ن تةةرتبط بقبائةةل قويةةة بةةال ل ه وي َسةةم ون مةةوال  مةةواوةوكةةان بزمكةة
وال ل  و يعن  بالةرورة المساواة ف  المن لةه مع  نل قةد يعنة  مسةاواة فة  بعة  

 و(66)المسمولياا
لَةا  ع  هيه المفاهي  استمرا ف  صدر اإلسال   فف  ديوان امر بن المطةاب ل 

ه وفةةة  الكوفةةةة والبصةةةرة (67)وا ةةةد وبعطةةةاك وا ةةةدالقبيلةةةة ومواليهةةةا فةةة  سةةةلل )ديةةةوان( 
 الفا الكتائب الفارسةية ) مةراك ديلة  وارسةاورة(ه إةةافة إلة  ارنةد ان والسةيابلةه 

 و(69)و وانتقل بنو الع  من ارهوا  إل  البصرة و الفوا بن  تمي (68)لة تمي يقب
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ه ولكةن  (70)اتقةوا )مةوال  اتاقةة( ) سةرى  ةرب(  أِرقّاءوكان الموال  ابتداكم من 
ةةل  المةةوال  كةةانوا مةةن   ةةرار  سةةلموا وانتقلةةوا إلةة  المراكةة  العربيةةةه و كثةةره  نةةبط و (71)ل 

ل " تشةةير إلةة  صةةارا كلمةةة "مةةو ه (72)وبعةةد  ن  وقةة  امةةر بةةن المطةةاب سةةب  العةةرب
 و(73) ير العربه بينما تشير كلمة " لي " اادة إل  العرب
قةةد َصةةن   امةةر بةةن ابةةدالع ي  واسةةتمر الةةووك بهةةيه المفةةاهي   يةةا  ارمةةويين  ف

 وموال  ر  ه وموال  اتاقةو هاقد )اتفاق(موال  الموال  إل   
التبااةةة"ا وهةةو اتلةةاه  بةةأمير  و قائةةد سةةببام لظهةةور "مةةول  وكةةان ارتبةةاط الةةبع 

 و(74)يفسر ما فعلل العباسيون بعدئي
يةةر فاراةةال  )مةةن    (75)وكةان الةةووك يعنةة  "اإلسةةال " "والعربيةةة" فةة  وقةةا وا ةةد

ل  يتعلمةةون اوكةةان المةةو و (76)المسةةلمين( كةةانوا َيةةَرون  ن  َمةةن دمةةل اإلسةةال  صةةار اربيةةام 
ويال ةةظ و (77)العربيةة ويتمةةيونها لةةةته ا وهكةةيا ااتبةةر الَ ّلةةاأل القةةراك مةةن المةةوال  اربةةام 

ه وهةةةةو تعبيةةةةر يطلةةةةق اةةةةادة الةةةة  اةةةةرب (78) ن بعةةةة  المةةةةوال  س ةةةةم وا بةةةةة"المستعربة"
"والعةرب المسةةتعربة هة  الةيين دملةوا فيمةا بعةد فاسةةتعربواو  الشةمالو لةاك فة  اللسةان 

لعلة  دملةوا فة  العةربه فتكلمةوا بلسةانه ه اقال ار هةر   المسةتعربة انةد  قةو  مةن 
و ويبةةدو  ن المصةةاهرااه وكانةةا مألوفةةة (79)و كةةوا هيئةةاته ه وليسةةوا بصةةر اك فةةيه "

ه سةةةاادا الةةة  (80)قبةةل فتةةةرة ال لةةةاأل ورائلةةةة فةةة  الكوفةةةة  يةةةا  امةةةر بةةةن ابةةةدالع ي 
توسةةيع التعريةةبو وهكةةيا امتةةرق الةةووك إطةةار النسةةب القبلةة ه ووس ةةع اإلطةةار العربةة ه 

 وسااد ال  انتشار العربيةو
ظهةةر اإلسةةال  فةة  بيئةةة مدنيةةةه و ك ةةد الةة  طلةةب العلةة ه وانةةل نشةةأا اتلاهةةاا 
الدراسةةةة ارولةةة  فةةة  الملتمةةةع اإلسةةةالم و وهةةةيه الدراسةةةااه مةةةع اهتمامةةةاا العةةةرب 

نا المطةوط اروليةالثقافي للثقافةة العربيةة اإلسةالميةو واسةتمّر ال ةال  ةة الموروثةه َكو 
نو كيلك لدرلة  ن النظر إل  الثقافاا القديمة كةان ارةةّيام مةالل فتةرة تتلةاو  القةر 

ةه بمةةا يقلموالهةةة المفةةاهي  القبليةةة الم افظةةة والةةةوفةة   ةةين  ن العربيةةة اةةةط ر ا 
ع ت قيق قاادة ثقافية واسعةه فزن اإلسال  كان قوة فيها من اصبّيةه قبل  ن تستطي

 دافعة متوسعةه وكان بشكل مل وظ اونام للعربيةو
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البصةرة والكوفةة  –ترك َ ا الفعالياا الثقافية ف  صدر اإلسال  فة  دور الهلةرة 
ه واقتصةرا فة  ارسةا  الة  الموةةوااا اإلسةالمية والدراسةاا العربيةةو -ماصة

هةةة( يةةرى  ن  سةة  الثقافةةة هةة  القةةر،نه واآلثةةاره 500)ا كةةان هشةةا  بةةن ابةةدالملك 
 و(81)نساب قريق وسائر بن  ن ارو  اديإ العربه و شعاره ه و يامهاه و َ 

وبةةةد ا الفعاليةةةاا الثقافيةةةة بةةةين العةةةربه وبدرلةةةة متواةةةةعة بةةةين المةةةوال  الةةةيين 
 ه اإلسةةةةالم –و وتةةةةأثرا هةةةةيه الفعاليةةةةاا بتيةةةةارين  ساسةةةةين  ارّول (82) تقنةةةةوا العربيةةةةة

العربةة  )القبلةةّ (  -والثةةان ممةةثالم فةة  الدراسةةاا القر،نيةةة وال ةةديإ والفقةةل والمةةةا  ه 
 وهو استمرار لميول سابقةه ف  الشعر واريا  وارمبار وارنساب واللةةو

ويسةةترا  اونتبةةاه  ن التطةةوراا الثقافيةةة سةةارا فةة  مطةةوط متوا يةةة ومتدرلةةة  
مةن الطلبةة يأمةيون اةن شةيي ويةةيفون  روايةاا فرديةة وم ةدودة ابتةداكمه ثة   لقةاا

ه ث  تراك   للمعرفة والدراساا يمد  إل  ظهور مةدار  م لّيةةه (83) ب اثه  إل  املل
و ميرام تباد ل المعرفة والتأثير بين المراك   و المدار  الم ّلية ان طريق الةر الاه 
ا ممةةا  دى إلةة  ظهةةور المةةاك متميةة ين رسةةموا مطةةوط التطةةور المقبةةلو ويتةةةأ هةةي

 التطور ف  دراسة ال ديإ والفقل والتاريي وف  الدراساا اللةويةو
منهةةةةا إنشةةةةاك  –والهةةةةا ارمةةةةة اإلسةةةةالمية الناشةةةةئة مشةةةةاكل و الةةةةاا مباشةةةةرة 

المالفةةةةةة ومشةةةةةاكلهاه ومعاملةةةةةة المةلةةةةةوبين وارراةةةةةة  المفتو ةةةةةةه وتطبيةةةةةق المبةةةةةادئ 
ا   بالةةةةَة وكانةةةا هةةةيه النةةةو  واإلسةةةالمية فةةة  ارمصةةةار لموالهةةةة ال الةةةاا اللديةةةدة

 ارهمّية للتطور الثقاف و
لقد شهد القرن ارول للهلرة رسةَ  المطةوط ارساسةية لممسسةة المالفةةه مةع مةا 
رافقهةةا مةةن تبةةاي ن وامةةتال  فةة  اوتلةةاها ونشةةأا ار ةة اب السياسةةية وَطةةو َرا ،راكهةةا 

ة و وظهرا ،راك ف  اللبر واومتيار ومسمولي(84)الت  كان لها بع  ارثر ف  الفقل
والمةةال  مةةن التةةراإ الم لّةة  بعةةد تعديلةةل  ن  امةةاله ه وبةةد  التنظةةي  اإلدار البشةةر اةة
ةةرِّب وط ةةوِّر  هي  إسةةالميةه وكةةان يمتلة  فةة  واقعةةلبةةوك مفةةا بةةين ق طةر و،مةةره ثةة  ا 

د ف  بالد المالفة ف   وامر الفترة ارمويةوبالتدريج لينته  إل  إ    طار مو  
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بةةد ا اربيةةة إسةةالمية ولةة  تأمةةي مةةن الثقافةةاا وفةة   ةةين  ن الفعاليةةاا الثقافيةةة 
والمةال  الم لّة  المتبةاين  ةه فزن الموقة  مةن التةراإ اإلدار القديمة إو ف  فترة تالي

تمةةي اتلاهةةام معاكسةةامه إي ا ةرِّب وط ةةوِّر لينسةةل  مةةع المفةةاهي  اإلسةةالمية فة  ارقطةةار ا
 ف  وال ةار وبصورة تدريليةه  ت   دمل  ميرام ف  النطاق اإلسالم  الثقا

ارتبطةةةا الفعاليةةةاا الثقافيةةةة بال الةةةاا الناشةةةئة  فالدراسةةةاا اإلسةةةالمية ارولةةة  
ةةروه   تتصةةل بةةالقر،نه إي  ةةاول القةةراك  ن يعّلمةةوا النةةا  القةةراكة الصةة ي ةه و ن ي َبصِّ

و َبَعةةةَإ امةةةر بةةةن المطةةةاب بعةةة  الصةةة ابة إلةةة  ارمصةةةار (85)بالمفةةةاهي  اإلسةةةالمية
ه و بةةة  موسةة  ارشةةعر  فةةة  البصةةرة( ليعّلمةةوا النةةةا  )مثةةل ابةةن مسةةةعود فةة  الكوفةةة

َا ميةةرام فقةةد ال مةةَا لاهلنةةاه يةة"ل     و قةةال  هةةل الكوفةةة وبةةن مسةةعود (86)القةةر،ن والسةةنة
و وي ةْرَوى الكثيةر اةن اةدد تالميةي (87)ب ا  االمناه و قر َتنا القر،نه وفق هَتنا ف  الدين"وثَة

س ةر أل هةيه القريةة )الكوفةة(" كمةا قةال " واابن مسعود وان نشاطه  فة  الكوفةةه إي كةان
و وقةةد نةةالوا من لةةة التماايةةة االيةةة بسةةبب تقةةواه  و رصةةه  الةة  (88)سةةعيد بةةن لبيةةر

و وشةةاركوا فةة  ال يةةاة العامةةة وفةة  ار ةةداإ الكبةةرى مةةن  يةةا  اثمةةان إلةة  (89)رسةةالته 
و وكةةةةانوا يةةةةةدافعون اةةةةن المبةةةةادئ اإلسةةةةةالميةه واةةةةن العدالةةةةةة (90)ثةةةةورة ابةةةةن ارشةةةةةعإ

ا وَلعةل  هةيا (91)   إليه  بع  ارشرا ه وت ايةد اةدد المةوال  بيةنه ةلتماايةو واناو
ر  فعاليةةةاته  بالصةةةلة الوثيقةةةة بةةةين  يوةةةةأ سةةةبب اورتبةةةاك فةةة  بدايةةةة ظهةةةوره و وت ْشةةةع 

 النشاط الثقاف  وبين ال ياة العامةو
و (94)ه وفقهاك(93)ه والماك(92)ه و ص اب فتيان القراك قةاةوشهد ليل التابعين بي

ثةةة  كةةةان التةةةابعون بعةةةد  صةةة اب رسةةةول اللةةةل مةةةن  بنةةةاك المهةةةالرينا " يقةةةول ابةةةن سةةةعد 
وارنصةةةةةةار و يةةةةةةره  فةةةةةةيه  فقهةةةةةةاك والمةةةةةةاكه وانةةةةةةده  روايةةةةةةة ال ةةةةةةديإ واآلثةةةةةةار والفقةةةةةةل 

 و(96)وشملا دراساته  ال ديإ والن و والتفسير والفقلو (95)"والفتوى
لنةةب اواتمةةاد الةة  ه وبلفقةةلوكةةان دور القةةراك والعلمةةاك والقةةةاة م ه ّمةةام لتطةةّور ا

ن المشةةاكل إا ويشةةار إلةة  سةةّنة الرسةةول فةة  فتةةرة مبكةةرةو ثةة  إلةة  السةةنة عةةواالقةةر،ن رل
و وواةةةأ  ن (97)اللديةةدة فةة  ارمصةةار  دا إلةة  اولتهةةاد بةةالر   منةةي  مةةن الراشةةدين

قيا  المالفة ومعاملةة الةبالد المةلوبةة تطّلبةا اولتهةاد والةر  و وباإلةةافة إلة  يلةك 
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هناك اوتلاه إل  ااتماد المفاهي  والقي  اإلسةالمية فة  ممتلة  نةوا   ال يةاةه كان 
ل  تطوير العر  الم ل  ليالئ  اإلسال و  وا 

وقةةد للةةأ الصةة ابة إلةة  اولتهةةاد بصةةورة فرديةةة  و بالشةةورىه وصةةارا  قةةواله  
ل كام من اآلثاره كما كان للتابعين ر يه  والتهاده و و دى الوةع فة  ال ةديإ إلة  

ةةن ق َبةةل الةةبع ه بينمةةا للةةأ ،مةةرون  إلةة   -النقةةد  مةةع التشةةّدد فةة –ت ديةةد اسةةتعمالل م 
اآلثارو وكان الةر   يعطة  بالقيةا ه  و وفةق متطلبةاا المصةل ةو ونشةأ َمط ةان فة  
الفقل  فقل الر   وفقل ارثره ويلك بةوك التوس ع فة  اسةتعمال الةر    و تقييةدهو ولة  

المدينةة( بةل إلة  الولهةة الماصةة  –لةرافيةة )الكوفةة يكن التقسي  يستند إل  قااةدة 
 و( 98)بالفقيل

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 

لعاّ ه وليكةون  صةالم ،مةر مةن البداياا الم لية بعد فترةه ليملفها اإللماع بمفهومل ا
  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 

ان  وسةةع هةيه المةةدار  فةة  المبةةادئ  و الطريقةةو والةة  العمةةو  فةةزن الرلةوع للةةر   كةة
ف  العراقه بينما كان التأكيد ال  ال ديإ  قةوى فة  المدينةةو وَتَمي ة  بعة  العلمةاك 
بدراسةةاته  الواسةةعة وبعلمهةة  فةة  المةةةدار  )المراكةة  العلميةةة(ه مثةةل إبةةراهي  النمعةةة  

( 509/195( فةةةة  الكوفةةةةةا وال هةةةةر  )505/140( و مةةةةاد بةةةةن سةةةةليمان )40/150)
إلةة   وكةةان دورهةة  بدايةةة التطةةور الةةي   دىينةةةه ( فةة  المد550/105وربيعةةة الةةر   )

ظهور  ئمةة المةياهب ) بةو  نيفةةه مالةكه الشةافع ه   مةد بةن  نبةل(و وهةيا التطةور 
وهةو  - من الدراسةاا المشةتركة المتكاملةة )فة  المةدار ( إلة  قيةا   ئمةة )فة  الفقةل(

ر بنةةةج المةةدار  الفقهيةةة –اتلةةاه يظهةةر  يةةةام فةة   قةةول ثقافيةةة  مةةرى  ه ممةةا ي ْشةةع 
 و(99) دى إل  ظهور المياهب بطلوع القرن الثالإ للهلرة

ثةة  شةةملا وبةةد ا دراسةةة  ةةديإ الرسةةول )ق( فةة  فتةةرة مبكةةرة بةةين الصةة ابةه 
ةو وكانا التطةوراا وال الةاا اللديةدة سةببام لةيلكه كمةا الدراسة ،ثار وسنن الص اب
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ليةة والميهبيةة فالمصالأ السياسية وال  بية والم    دا هيه إل  الوةع ف  ال ديإ
ولةةةةدا ملةةةةاوم فةةةة  وةةةةةع ار اديةةةةإه و دى الوةةةةةع بةةةةدوره إلةةةة  التةةةةدقيق فةةةة  نقةةةةد 
ال ةةديإا وهةةو تةةدقيق بةةد  فةة  المةةتنه وترّكةة  تةةدريليام وبمةةرور الةة من الةة  اإلسةةناده 

 اللرح والتعديل مثالم رائعام للتدقيق وال يطة والتوثيقو  ولاك ال
لصة ابة والتةابعين فة  صة   و لة اكه وكان اوهتما  بلمع ال ديإ مبكِّرام  مةن ا

وتال يلك "تقييد" ار اديإ ف  الص   والرواياا ف   وامر القةرن ارول و وائةل القةرن 
الثةةةةان  للهلةةةةرةه ثةةةة  بةةةةد  "التصةةةةني "  و َلمةةةةع  ار اديةةةةإ  سةةةةب الموةةةةةوااا لفائةةةةدة 

ين المشةةتةلين بالفقةةل ويلةةك فةة  الربةةع الثةةان  للقةةرن الثةةان  للهلةةرةو و دى  ةةرق الم ةةدث
ة  سةةب رواتهةةا مةةن )ق( إلةة  امةةل ملمواةةاا لل ةةديإ مرّتبةةالةة    اديةةإ الرسةةول 

الص ابة من  وامر القرن الثان  للهلرةه ورافق يلك تأكيٌد ماّق ال  ارسةانيدو وممةا 
ومةالل القةرن الثالةإ  هيالَ ظ  ن  ك ت ب الطبقاا ارولة  لةاكا مةن نفة  الفتةرةه و ميةرام 

ةعا الملةاميع ار كثةر شةمووم وتةدقيقامه وهة  كتةب الصة احه ون ّظمةا الة  للهلرةه و ة 
 و(100)فصول الفقل

َما الكتابة ل فظ ال ديإ لنَب الرواية الشفويةا وقد ار  ال هةر  بكتابةة  واست مد 
و ولةةةةاكا الملمواةةةاا ارولةةةة  لل ةةةديإ مةةةةن الثلةةةإ الثةةةةان  للقةةةرن الثةةةةان  (101)ال ةةةديإ

 و(102)ارول  ف  التاريي للهلرةا وه  نف  الفترة الت  لاكا منها المملفاا
بد  التفسير مبكرام ف  قراكة القر،ن وكان ال  صلة وثيقة بعل  ال ديإو وكانا 

شاراا إل  ظرو  ن ول   ارسا  شرو ام لةوية للنصوقه وا  الم اووا ارول  ف
ستند التفسةير لاهل ( لتوةيأ بع  الكلمااه كما ااآليااو وقد  فيد من الشعر )ال

 و(103)ةيإ الرسول )ق( و قوال الص اب د –إل  المأثور 
ةةه  بةةالر   إةةةافة إلةة   ر التفسةةير بسةةراة فةة  اصةةر التةةابعينه وَ َمةةيَ و  وَتَطةة  بعة 

اآلثةةةار والشةةةروح اللةويةةةةه ورلةةةع الةةةبع  إلةةة   هةةةل الكتةةةاب لتوةةةةيأ بعةةة  اإلشةةةاراا 
در و وهكيا بدا بوا(104)القر،نيةه فتسربا اإلسرائيليااه و ثارا شيئام من الشّك والت ّفظ

 اتلاهين ف  التفسير  التأكيد ال  المأثوره والرلوع إل  الر  و
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هةةَت   بالدراسةةاا القر،نيةةة لمااةةاٌا لهةة  اتلاهةةاا دراسةةية ممتلفةةةا إي نةةرى اوقةةد 
القةراك واللةةةويين والم ةةدِّثين يشةةتةلون بالتفسةةيرو وقةد  سةةه  بعةة  القةةراكه مثةةل نصةةر 

وبعةة   اللةةةويينه مثةةل ( 504/190 ( وي يةة  بةةن يعمةةر )151هةةة/04بةةن ااصةة  )
( فةةة  500/115( و بةةة  امةةةرو بةةةن العةةةالك )590/110ايسةةة  بةةةن امةةةر الثقفةةة  )

 التفسيرو
َعا تفاسير من  وامر القرن  مَلا الكتابة ف  التفسير  من التابعينه َوو ة  واست ع 

                 ه اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاك المراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان550/150ه قتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 559/100ارول )ملاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 (و555/105

ة بطابع اللمةعه وا تةوا اسير من  وامر القرن الثان  بصورة اام  واتسما التف
ةةَعا فةة  هةةيا القةةرن تفاسةةير لةويةةة لهةةا  الةة  مةةوادّ  تاريميةةة وفقهيةةة ولةويةةةو كمةةا و ة 

 هميةةةةةةةةةةة ماصةةةةةةةةةةةه مثةةةةةةةةةةل ملةةةةةةةةةةا  القةةةةةةةةةةر،ن ربةةةةةةةةةة  ابيةةةةةةةةةةدة معمةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةن المثنةةةةةةةةةة            
 (و051/000( ومعان  القر،ن للفراك )055/000)

ن واة ان ف  التفسير  التفسةير باآلثةاره وهةيا بلةغ قمتةل فة  وهكيا ظهر َمّطا
(ه والتفسةير بةالر  ه الةي  بلةغ درلةة االيةة فة  الكشةا  555/405تفسةير الطبةر  )

 و(105)(050/5595لل ممشر  )
ا دهةةةةر الشةةةةةعر مةةةةالل القةةةةةرن ارول الهلةةةةةر ه وتةةةةأثر باروةةةةةةاع السياسةةةةةية  -

تأثر بالمفاهي  والقي  اإلسالميةو ومةع  واولتمااية اللديدة ف  المراك  اللديدةه كما
 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 السياسةة ه شةةعر الةةة ل(ا هةةيا إلةة  ولةةود الشةةعر 

ر  لنب شعر الباديةا كما  ن تطوراا  لديدةم  صلا ف  ارسلوبو ولاكا ال ة
 ركةةة التلديةةد الشةةعرية فةة  العصةةر العباسةة  ارول بشةةعر  كثةةر رقةةة و الةة  ثقافةةةه 
و كدا ال  موةوااا لديةدةو ومةع هةيا بقة  للشةعر القةدي  من لةة رفيعةة فة  اةال  

 و( 106)النظ 
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ر رائةع وتةراإ  ةةر  لنةوب و وكانةا مرأل العرب من الل يرة ب ل َةة  راقية وشع
للقبائل لهلاتها )لةاتها( ولكن  سكناها ملتمعةم ف  المراك  اللديدة  دا إلة  ظهةور 

"و هةةل ارمصةةار إنمةةا يتكلمةةون الةة   اربيةةة مشةةتركة فةة  التماطةةبو يقةةول اللةةا ظ 
 هةل الكوفةة مةن  لفةاظ لةة النا لة فيه  من العربه وليلك تلةد اومةتال  فة   لفةاظ 

و ولكن  القر،ن الكةري   اطة  المثةال للعربيةة فة  الكتابةةه (107)لبصرة والشا  ومصر"وا
 و اطاها و دةم واستمرارام ابر العصورو

ر بةةةال رق الةةة  قةةةراكة  وبةةةد ا الدراسةةةاا اللةويةةةة فةةة  فتةةةرة مبّكةةةرةه وهةةة  ت ْشةةةع 
  اةةدادٌ ْعَمَلا العربيةَة ا  لنقةاك اللةةةة العربيةةو لقةد اسةتَ صة ي ةه وال مة لقةر،ن بصةورة  ا

مت ايدة من المةوال ه وتعر َةةا ل ل  ةنو وامةتلط العةرب باراةال  فة  ارمصةاره كمةا 
و وَيت مةي الل ةن مطةورة واةة ة (108)ف ت ا بيوته  للسباياه مما  ث ةر فة  لةةة الكثيةرين

ف  قراكة المص  ا وه  مشكلة تعةر   لهةا  تّة  الةبع  مةن اراةرابو لةاك فة  
فةةل مةةن ا ةةل النعمةةةه وبلةةوغ رسةةالة لعثمةةان تمو  وبتةةداع "بعةةد التمةةاع ثةةالإ فةةيك   تكام 

 و(109) وودك  من السباياه وقراكة اراراب واراال  القر،ن"
بةد  الل ةةن فة   واسةةط القةةرن ارول للهلةرة وانتشةةر فةة  فتةرة التةةابعينه و دى إلةة  

بيةةةة قةةةوّ  فةةة  الةةةدوائر العربيةةةة وبةةةين بعةةة  المةةةوال  المتعةةةربينه ل مايةةةة العر  َردِّ ف ْعةةةل  
ولل فةةاظ الةة  صةةفائهاو ي َبةةيِّن ال بيةةد   ن ظهةةور اإلسةةال  ودمةةول النةةا  فيةةل وكثةةرة 
من و لد ت ةا لوائةل  ّدى إلة   ن "التمعةا فيةل ارلسةنة المتفرقةة واللةةاا الممتلفةةه 
ففشا الفساد فة  العربيةةو َفَعظ ة  اإلشةفاق مةن ف ش ةوِّ يلةك وَ َلَبت ةله  تة  داةاه  ال ةير 

اد كالمهةة  إلةة   ن َسةةب بوا ارسةةباب فةة  تقييةةدها لمةةن ةةةااا مةةن يهةةاب لةةةته  وفسةة
و كةةةةةل يلةةةةةك  ولةةةةةةد دافعةةةةةام قويةةةةةام للدراسةةةةةةاا (110)اليةةةةةله وتثقيفهةةةةةا لمةةةةةن  ا ةةةةةةا انةةةةةل"

 و(111)العربية
َثا ن قَةةةةط لتمييةةةة   ركةةةةاا وتةةةةرتبط بةةةةداياا  الن ةةةةو  ووم بقةةةةراكة القةةةةر،ن  فقةةةة د   ةةةةد 

ةةن ق َبةةل  بةة  ارسةةود الةةدمل الةةا  فةة  الاإل  (ه ولةةيا ي ْنَسةةب إليةةل 000ة/ هةة04) قةةر،ن م 
وةةةةةع الن ةةةةوو ويعةةةةود إلةةةة  الفتةةةةرة ياتهةةةةا َوْةةةةةع  النقةةةةاط لتمييةةةة  ال ةةةةرو  المتماثلةةةةةه 

 و(112)لةمان القراكة السليمة
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ّواد الةةة  الن ةةةو  مةةةن ي يةةة  بةةةن يعمةةةر ) ( وابداللةةةل بةةةن  بةةة  504/191وكةةةان ر 
القةةر،ن  ا َفَفْهةة   (113)( ق ةةّراك504/050( إلةة  الكسةةائ  )551/150سةة ق ال ةةةرم  )إ

"وكةان مةن  ليدة بلةتل وبزاراب نصوصلو يقول اليهب  اةن الكسةائ   َيعن  معرفة
 و(114) هل القراكةه وه  كانا المل وصنااتل"

ٌع وا صطالحه بينما يهةب ونظر البع  إل  اللةة ال   نها ف  ارسا  تواة 
الةبع  اآلمةر إلةة   نهةا توقية ا وهمةةا ولهتةان متةدرلتانه تعّبةةران اةن نظةرتين فةة  

ا تب ةر القيةا  مةع التعليةل االن وا فقد كان السماع من  س  الدراساا اللةويةه كمةا 
و ثة  سةاد (115)ن فة  البصةرةو قاادةم  مرى ف  الن وو وكان لكل  من اوتلةاهين مميةد

)مهد الن و( والسةماع فة  الكوفةةو ويبةدو  ن بيئةة الكوفةة العربيةة القيا  ف  البصرة 
السةةةامية فةةة  ارسةةةا   قةةةرب إلةةة  اوتلةةةاه إلةةة  السةةةماع والسةةةليقةه  مةةةا بيئةةةة البصةةةرة 

ة فزنها تطل با قوااد  كثةر ت ديةدام لفهة  اللةةةو  كةدا البصةرة الة  طالتلارية الممتل
َلا و ه مَلاا و ما الكوفةة فزنهةا ر ا القيا  لوةع قوااد اامةه  ما الشواي  فزنها س   لِّ

ف   ن ي ساَر وفق السماعه وتلو  ا ف  وةع القوااد إل   ّد اوستناد إلة  النةوادر 
و وقةةةد ورثةةةا بةةةةداد المدرسةةةتينه ولكنهةةةا كانةةةا  ميةةةل إلةةة  اوتلةةةاه (116)انةةةد ال الةةةة

بةةةيلك الكةةةوف و و ميةةةرام َتفَةةةو ق اوتلةةةاه إلةةة  السةةةماع الةةة  ولهةةةة القيةةةا ه وانتصةةةرا 
الم اَفَظةةةةةةو وهةةةةةيا يثيةةةةةر السةةةةةمال اةةةةةن مةةةةةدى تةةةةةأثير القةةةةةراكاا المقبولةةةةةة فةةةةة  تفةةةةةو ق 

 و(117)السماع
وسةةارا الدراسةةاا اللةويةةة إلةة  لنةةب دراسةةة الن ةةوا فال الةةة إلةة  فهةة  القةةر،نه 
لة  اربيةة الباديةةو يهةب اللةويةون إلة   وال ديإ   يانامه داا إلة  الرلةوع للشةعر وا 

كه )ولةةاك بعةة  هةةموك اراةةراب إلةة  المةةدن( ل مةةي الباديةةةه إلةة  اراةةراب الفصةة ا
ه الصةافية ةيرين فة  ب ةثه  اةن العربيةة  -وماصةة البصةريون –و وكةانوا (118)انه 

ولةةيا تلن بةةوا فةة  الةالةةب القبائةةل التةة  تةةأثرا بأهةةل ال واةةةر القريبةةةو ومةةع  ن تأكيةةد 
ارمةي فة  الرواياا ال  ارمةي مةن اراةراب البةادين و يملةو مةن مبالةةةه فةزن هةيا 

 اام تل  دى إل  تسليل ما يّتصل  ساسام بال ياة البدويةو
( شةةيي الدراسةةاا اللةويةةة فةة  اصةةرهه 509/115كةةان  بةةو امةةرو بةةن العةةالك )

ي عَر  بأنل  الة  النةا  بةالعرب وبلةةته ه وبالشةعر واريةا ه وبةالقر،نو وكانةا "اامةة 
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ام فة  إاةداد طلبةة نةابهين مةن  مباره ان  اراب قد  دركوا اللاهلية"و وكةان  ثةره كبيةر 
  يةد الليةل التةال  فة  البصةرةه و وقاما  ب ةاٌإ واسةعة ومركة ة الة(119)الليل التال 

ي ةةَ  بيةةنه  ثالثةةة مةةن تالميةةي  بةة  امةةرو بةةن العةةالك   بةةو ابيةةدة معمةةر بةةن المثنةة  َتمَ و 
(ه وهةةموك 051/055( وارصةةمع  )050/055( و بةةو  يةةد ارنصةةار  )055/000)

"اةةنه   وثه  مةةن  سةةاتية ،مةةرين ومةةن ثقةةاا اَراةةرابه  تةة  قيةةل فةةيه   فةةادوا فةة  ب ةة
ي ما ف   يةد  النةا  مةن هةيا العلة ه بةل كل ةل"    و وكةان  اةال  المدرسةة اللةويةة (120)م 

( والمفةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةب  051/000والفةةةةةةةةةراك )( 504/050الكسةةةةةةةةةائ  )فةةةةةةةةة  الكوفةةةةةةةةةة 
  الدراسةاا وهكةيا نةةج هةيا اوتلةاه فة و(055/099( وابن اراراب  )515/100)

 و(121)ف   وائل القرن الثالإ للهلرة
ثةةة  َتَلْتهةةةا ملمواةةةاا  ارولةةة  للكلمةةةاا افويةةةة دون مط ةةةةه وكانةةةا الملمواةةةاا

تةةةةةةةةدور  ةةةةةةةةول موةةةةةةةةةوع  و مةةةةةةةةادةو و ميةةةةةةةةرام لةةةةةةةةاك المليةةةةةةةةل بةةةةةةةةن   مةةةةةةةةد الفراهيةةةةةةةةد              
 ( بفكةةةرة  و م علةةة  )العةةةين(ه وت ق قةةةا فكرتةةةل الةةة  يةةةد تلميةةةي لةةةله وربمةةةا510/145)

بمشةةةاركة ،مةةةرينو وسةةةار المةةةاك اللةةةةة بعةةةده الةةة  مطتةةةله إلةةة   ن وةةةةع اللةةةوهر     
 و(122)( مطة  مرى050/5551)

ا وهةيا  كسةب العربيةة (123)لاكا القبائل بلهلاتها )لةاتها( إل  المراكة  اللديةدة
ن استعمال العربية ال  نطاق واسع بين  ير العربه واومتالط إ يوية و ن و ث  
دةه وتطةةةو ر ال يةةةاة فةةة  المةةةدنه تةةةرك ،ثةةةاره وَ د ى بالتةةةدريج وبةةةين فةةة  البيئةةةاا اللديةةة

ةةة  بالبسةةةاطةه وو تلتةةة   بقوااةةةد  الطبقةةةاا الةةةدنيا إلةةة  ظهةةةور اربيةةةة للتماطةةةب َتت ص 
ةةاأل كةةان (124)الن ةو ا وبةةد  يلةةك بوةةةوح فةة   وامةةر القةرن ارولو ومةةع يلةةك فةةزن الَ ل 

و و ثنةةة  "صةةةا ة واإلاةةةراب ن د ور الهلةةةرة )الكوفةةةةه البصةةةرة( هةةة  "موةةةةع الف ىيةةةر 
َل يلةك بةأن ال لةاأل "كةان و يةدع   ةدام مةن  شل ال   هل واسط لفصةا ته ه وَال ةب

 و( 125) هل السواد يسكن واسطام"
وف  القرن الثالإ الهلر ه والعربّية لةة الثقافةه كانةا الفصةا ة مةا تة ال ت ْقةَرن 

لةةةةةة المولةةةةدين  بعربيةةةة اراةةةةراب ارق ةةةةاحو وبلنةةةةب هةةةةيه اللةةةةةة يشةةةةير اللةةةةا ظ إلةةةة 
ارابهةةا ه فباإلةةةافة إلةة  لةةةة التماطةةب اليوميةةةه (126)والبلةةديين بتركيبهةةا وا  و والةة  كةةل 

التةة  و تملةةو مةةن لةةون م لةة ه صةةارا العربيةةة لةةةة ال ةةةارةه وفيهةةا المرونةةة التةة  
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تتطّلبها ال الاا الثقافية وال ةريةو ومع يلك استمر ا اللهود لل فاظ ال  صفاك 
 و(127)اللميَع من إتقانها ان طريق التعل  لن و  داة فعالة ت َمكِّن    لعل االلةةه وال

َبل   ففةةةة  المدينةةةةة ةإسةةةةالم  وقَةةةة -وبةةةةد ا دراسةةةةة التةةةةاريي وكتابتةةةةل فةةةة  َمط ةةةةين 
اتلهةةا الدراسةةاا التاريميةةة إلةةة  المةةةا   واللمااةةة اإلسةةةالمية ارولةة ه ثةة  شةةةملا 

لةة  ا  إلةة  نشةةاط المالفةةةه و  تةةاريي ارمةةةو وفةة  الكوفةةة )ثةة  البصةةرة( اتلهةةا الدراسةةاا
فعالياا القبائةل وشةمون ارمصةارو وكةان الم ةّدثون رّواد المةةا  ه فة   ةين نهة  

بين ّسةةااَرمبةةاريون بالدراسةةاا التاريميةةة فةة  الكوفةةةه وشةةارك فيهةةا ل َ ةةد  مةةا بعةة  النَ 
 واللةويينو

لةةق لوانةب التةاريي اإلسةالم  فة  كتةب يتع تنةاول اَرمبةارّيون فة  دراسةاته  كةل  
كةةلن منهةةا بموةةةوع  و بفتةةرةو وبينمةةا يال ةةظ  سةةلوب الم ةةّدثين فةة  التةةدقيق واإلسةةناد 

مباريين يشعرون باستمرار نوا   اوهتما  القبليةه وبأثر تابة المةا  ه فزن ارف  ك
( رائةةد مدرسةةة المةةةا  ه 49/150 سةةلوب قصةةق اريةةا و وكةةان اةةروة بةةن ال بيةةر )

مبةةاريون ه بينمةةا َكتَةةب ار(509/190ال هةةر  ) هيتلميةةيةةد واسةةتقّر هيكةةل السةةيرة الةة  
 ف  الليل التال  للو

وهكةةةيا نشةةةأا الدراسةةةاا التاريميةةةة فةةة  اإلسةةةال ه وتطةةةورا فةةة  نطةةةاق الثقافةةةة 
ةةةةةةَير الملةةةةةةوك مةةةةةةن الفهلويةةةةةةةه وارمةةةةةةي مةةةةةةن  العربيةةةةةةة اإلسةةةةةةالميةو  مةةةةةةا الترلمةةةةةةاا ل س 

ريميةةةه ولكنهةةا لةة  تةةأا دَملَةةا مةةادة ةةةعيفة إلةة  الدراسةةاا التااإلسةةرائيليااه فزنهةةا  َ 
 بفكرة  و بمنهجو

وشةةةهد القةةةرن الثالةةةإ الهلةةةر  تبةةةادل التةةةأثير بةةةين مدرسةةةت  التةةةاريي فةةة  المدينةةةة 
والكوفةه ف  ارسلوب وارفق والمفاهي  التاريميةه ويل  يلك ظهور الممرمين الكبار 
ة بعةد منتصة  هةةيا القةرنه وهة  يمّثلةةون قمةة التطةةور فة  الدراسةاا التاريميةةة فة  فتةةر 

 و(128)التكوين
كانةةةةا الصةةةةالا بالثقافةةةةاا ارمةةةةرى شةةةةفوية وم ةةةةدودةه فهنةةةةاك اإلسةةةةرائيليااه و 

وبعةةةة  الالهةةةةوا المسةةةةي  ه وبعةةةة  ارقةةةةوال القانونيةةةةة التةةةة  تسةةةةر با اةةةةن طريةةةةق 
الداملين ف  اإلسال ه إةافة إل  قليل من الهلنيةو و ثيةرا  سةئلة اةن  ريةة الةر  ه 



 -00- 

كمةا  –يمف   ن مسةألة  ريةة اإلرادة واومتيةار  والصفاا اإللهيةه وَمْلق القر،نو وو
بد ا كمشكلة سياسةية فة  العصةر ارمةو ه ولكةن  -ف  كثير من القةايا ارساسية

ثرو ويالَ ظ  َتَسل ل بع  اآلراك الدينية الفارسية ف  بيئة اوتصال قد يترك بع  ار
هةةةيه  وهةةةيا يل ةةةظ انةةةد الةةةةالةو ولكةةةن االكوفةةةة اةةةن طريةةةق بعةةة  المسةةةلمين اللةةةدد

ةةةةد إو فةةةة  ال الةةةةاا  الصةةةةالا كانةةةةا  وليةةةةةه وو يولةةةةد مةةةةا يةةةةدل الةةةة  اقتبةةةةا  متعم 
 الماديةو

)مةن  يةا  ابةدالملك بةن مةروان إلة  هشةا   و د ى تعريب الدواوين  من ارمةويين
 نةةاك العربيةةةه وسةةاَاَد الةة   ن تصةةبأ لةةةة الثقافةةة للمسةةلمين لةة  إ  إبةةن ابةةدالملك( ا

اب للشعوب ارمرى ف  الملتمع اإلسةالم  للمسةاهمة و يره و وقد فتأ التعريب الب
 وتأكد يلك بعد الثورة العباسيةو هف  الثقافة

والمال  ماصةه  ثرها وكان للمسلمين  ن يأمةيوا  وكان للتراإ الم ّل ه اإلدار 
وقةد  دمةل المسةلمون اليةل ابتةداكم  هما يرون ما دا  و يتعار  والمفاهي  اإلسةالمية

بةةةوهه و ميةةةرام تمّثلةةةوه فةةة  ملةةةرى تعةةةديالا  بةةةةوك الم بةةةادئ اإلسةةةالمية ثةةة  َطةةةو روه وار 
 ال ةارة العربية اإلسالميةو

ةةةَدا إشةةةاراا إلةةة  بةةةداياا  وليةةةة وفرديةةةة للترلمةةةة  مةةةن ارمةةةويينه فةةةزن  ن و ل  وا 
مةن  وامةر  -العباسيين َنظ موا الترلمةة وشةّلعوها فة  العلةو  والطةب والفلةكه و ميةرام 

ل انصةرام  ريبةام  يةر ممتلة  فة   لسفةو وهيهف  الف -ن الثان القر  الترلماا ل  ت دم 
ةةةةةمنا   يانةةةةةام ،راك ومفةةةةةاهي  و تنسةةةةةل  والمبةةةةةادئ  الثقافةةةةةةه اةةةةةدا الفلسةةةةةفة التةةةةة  تة 
اإلسالميةو و اول العلماك المسلمون  ن يفيدوا من المنطق اليونان ه و ن يوفقوا بين 

 الفلسفة واإلسال  ف  الشكل والمةمونو
الك تّاب وبع   َتَبّناه  -ان الفهلوية بالدرلة ارول  –،مر للترلمة  وهناك َمطن 

رلةةال اردبه وشةةمل مملفةةاا  دبيةةةم وتاريميةةةم ودينيةةةو وكةةان لهةةيه الترلمةةاا بعةة  
ارثةةةر فةةة  اآلراك وفةةة  بعةةة  ال ركةةةاا الدينيةةةة السياسةةةية المارلةةةةه وكانةةةا َتت صةةةل 

قاف   ثٌر ف  تلديد ثاك والصراع البالصراع الثقاف  مع الشعوبيةو وربما كان لال تك
اوهتمةا  بةةالتراإ اردبةة  العربةة ه وفةة  تأكيةةد لديةةد الةة  العربيةةة وصةةلتها باإلسةةال ه 

 ف  تلديد التأكيد ال  العربية  ساسام للعروبةوو 
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الرسالة  الدينية الت   ملهةا العةرب ابتةداكم قاصةرةم الةيه ه  دهيه الفترة ل  َتع   وف 
ممتلةة  الشةةعوبه و صةةب ا رسةةالة العةةرب ثقافيةةة  مةةنون بةةل شةةاركه  فيهةةا المسةةلم

  ةاريةو
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 الهوامش

 

 ( انظر 5)
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.  

 و40 -49ه ق00ه ق5السيره أل -( الشيبان 0)2
و قةةال ار نةة  559ه ق5ه ق9 نسةةاب اوشةةرا ه أل -و الةةبالير 0005ه ق5تةةارييه   -( الطبةةر 5)

هةةة( يةةرد الةة  اقتةةراح الةةةةبان القبعثةةر  بةةأن تتةةرك تمةةي  09الفتنةةة فةة  البصةةرة سةةنة )بةةن قةةي   ثنةةاك 
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 

 "ارب"و مادة
 و595ه ق5( أل5400الكامل )بااتناك  ب  الفةل إبراهي  وش اتله القاهرة  -( المبرد9)
يقول ابن سعد ان ال برقان بةن بةدره الةي  ثبةا الة  اإلسةال  مةالل الةردة  "وكةان ينة ل  ر  بنة   ( 0)

ل  ر  بنة  تمي  ببادية البصرةه وكان ين ل البصرة كثيرام"و ويقول ان ارقرع بن  اب   "وكةان ينة  
 و09ه ق5ه ق1تمي  ببادية البصرة"و الطبقااه أل

  "سةةةمعا  بةة  يقةةول  نهةةان  رسةةةول اللةةله  و سةةمعا رسةةول اللةةةل 54ه ق5ه ق1(  فةة  ابةةن سةةعده أل0)6
 )ق( ينه  ان التناكةه فمن  قا  ببالد المراأل فقد تنأه فأنا  كره  ن  قي "و

  ومهرلةانه   شةر معهة "ه مةادة "تنةا"و وانظةر  ولاك ف  اللسةان " مةن تنةأ فة   ر  العلة  فعمةل نيةرو ه 
  لية ارولياكو

 و5050ه ق105ه ق0 نسابه )مط( ق -( البالير  1)7
 و55-55ه ق5انظر  رسائل اللا ظ )ت قيق ابدالسال  هارون(ه أل (0)
 و0 -5050ه ق0الطبر ه   ( 4)
 و105ه ق0 نساب )مط( ق -البالير  ( 55)
 العين وسنلار والرهاوف  طور اابدين و،مد ور    ( 55)
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 .Dillemann- Haute Mesopotamie Orientale (Paris 1962) PP. 34-8, 88-9انظر   (50)
 و5 -595ه ق0ا ار ان ه أل001ه ق5الطبر ه   
 و05ه ق5( أل5409معل  ما استعل  )بااتناك السقاه القاهرة  -البكر  

ه 5فتةوحه   أل -و ابن  اةث 9 -05ه ق5معل ه  -و البكر 0050ه ق0904ه ق5الطبر ه   (55)
 و04 -00ق

Musll- Middle Euphrates (New York 1927), p. 285. 

 و094ه وانظر  090فتوحه ق -البالير  ( 59)
و     البكر  554ه ق010ه ق15صفة ل يرة العرب )بااتناك اركوعه دار اليمامةه ق –الهمدان   (50)

 .Musil, op. cit., p. 312ه 500فتوحه ق –و البالير  09 -05ه ق5معل ه أل –
 و511فتوحه ق -البالير  (50)
 Bakr b. Wail)2( -E. Iه            15 -04ه ق5معل ه أل –البكر   (51)
اةن قةد  العةرب فة   191ه ق109ه ق5وانظر    .094ه ق000 -005ه ق5الطبر ه   (50)

ن وائةةله المبةةرده و هةةيا إةةةافة إلةة  لمااةةة مةةن بكةةر بةة05 -00ه ق5معلةة ه أل –العةةراقو البكةةر  
 و900ه ق0أل

 و594الهمدان ه ق (54)
و وييكر الهمدان  04 -00ه ق5فتوحه أل -و ابن  اث  الكوف 00 -00ه ق5معل ه أل -البكر  (05)

و وكةةان إمةةارة ميسةةين )ميسةةان( انةةد مصةةب دللةةة ي كمهةةا 504 نهةةا تمتةةد مةةن اوبلةةة إلةة  هيةةاه ق
و وانظر       10إيران  من الساسانيينه ق –سن ارب وافدون من امان ويلك قبل قيا  ال يرةو كرستن

Musil, op. cit., p. 285. E. I (1) Bakr Ibn Wall 

و 555ه ق0(ه أل5 -5405البيةةةةان التبيةةةةين )بااتنةةةةاكه ابدالسةةةةال  هةةةةارونه القةةةةاهرةه  –اللةةةةا ظ  (05)
 و955ه ق0و الطبر ه  050ه ق545ه ق5ق 9ه  نسابه أل900فتوحه ق -البالير 

 و5500ه ق0ه ق9 نسابه أل -و البالير 959ه ق0 الطبر ه  (00)
 و0059ه ق5الطبر ه   (05)
 و940ه ق5معل  البلدانه أل -و ياقوا505فتوحه ق -و البالير 0050ه ق5نه  وه   (09)

ه 0( أل5410تةةاريي الموصةةل )بااتنةةاك الةة   بيبةةةه القةةاهرة  –و ار د  559فتةةوحه ق -( الةةبالير 00)25
 و940ه ق5بلدانه أل -و ياقوا505ه ق550ه ق550 -555ه ق505ق
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 و511فتوحه ق -البالير  (00)
 و545ه ق9بلدانه أل -و ياقوا510نو  و ق (01)
 و550 -559ه ق555 -550ه ق0تارييه أل -و ار د 010 -010الهمدان ه ق (00)
 و5019ه ق0الطبر ه   (04)
ب واةين التمةر والة   طةرا  يشير البالير  مثالم إل  مسالأ  و  امياا ف  اوبلة والمريبةة والعةيي (55)

و 595/ ق1 -010ه ق005ه ق0-009ه ق090ه ق5 -090الفةةةةةةراا اروسةةةةةةطه فتةةةةةةوحه ق
و 9 -05( ق5550المةةةراأل )بةةةووق  -و  بةةةو يوسةةة 505ه ق11ه ق5ه ق1وانظةةةر  ابةةةن سةةةعده أل

 و5 -095ه ق0مروأله أل -المسعود 
و  بةةو 9و المةةراأله قو ي يةة  بةةن ،د 000فتةةوحه ق –و الةةبالير  10 دب الكتّةةابه ق -( الصةةول 55)

 و00المراأله ق -يوس 
 و05المراأله ق -و  بو يوس 50التنبيل واوشرا ه ق -( المسعود 50( 
ه  5بلةةةةةةةدانه أل –)نةةةةةةةبط(ه ويسةةةةةةةمون  يةةةةةةةةام الكلدانيةةةةةةةةو يةةةةةةةاقوا  5-015ه ق0( تةةةةةةةاأل العةةةةةةةرو ه أل55(

 وما بعدهاو 40ه ق5مروأله أل -و المسعود 510ه ق5ه أل0-091ق
 و4-01لمراأله قا -( انظر  ي ي  بن ،د 59(
(ه 5404/5مكتبةةة   مةةد الثالةةإه رقةة   -الفال ةةة النبطيةةة )مةةط -و ابةةن و شةةية05 -00( نو  و ق50 (

 و0-5ق
 و54التنبيله ق -( المسعود 50(
تةةاريي واسةةط )بااتنةةاك  كةةوركي  اةةواده بةةةداده  -و ب شةةل90ه ق00المةةراأله ق -( ي يةة  بةةن ،د 51(

 و0550ه ق0555ه ق4-0500ه ق0500ه ق5و الطبر ه  95 -54(ه ق5401
ارمةةةواله  -وبعةةةدهاو وانظةةةر   بةةةو ابيةةةد 000فتةةةوحه ق -و الةةةبالير 550اروائةةةله ق -( العسةةةكر 50(

 و0515ه ق5وما بعدهاو الطبر ه   555ق
و قدامةةة 05 -00و  بةةو ابيةةده ق5 -090فتةةوحه ق -و الةةبالير 05ه ق90( ي يةة  بةةن ،د ه ق54(

 و590ق كتاب المراأل )بااتناك  د  موية(ه -بن لعفر
( يكةةر وكيةةع  ن داود الطةةائ  تكلةة   مةةا  ال لةةاأل فقةةال لةةل ال لةةاأل  "الكةةال  كةةال  اربةة ه والولةةل ولةةل 95(

 و514ه ق0نبط "ه مما يشعر بأن تميي  من يسل  من النبط ل  يكن مألوفامو  مبار القةاةه أل
 و995 -954ه ق0الكامله أل -( انظر  المبرد95(
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و ومةدح سةعد بةن  بة  وقةاق بأنةل 014فتةوحه ق -والبالير  ه055ه ق0( انظر  تاأل العرو ه أل90(
 "نبط  ف  لبايتل"و

 نسةةاب  -هةةة نبطيةةامو انظةةر  الةةبالير 555( كةةان اميةةرة كاتةةب  شةةر  بةةن ابداللةةل  ميةةر مراسةةان سةةنة 95(
 و000ه ق0)مط( ق

 و00ه ق5( انظر  رسائل اللا ظ )ت قيق ابدالسال  هارون( أل99)
نقيا و لي   ر  صلأه وكان  هل هيه القرى يدفعون ل ية مشتركة فقطو ( ااتبرا  راة  ال يرة وبا90(

و ي ية  550 -550ه ق90 -54ارمةواله ق -و  بو ابيةد9 -095فتوحه ق -انظر  البالير 
 و090فتوحه ق -و واتبع نف  اإللراك مع اين التمره البالير 0بن ،د ه ق

 و90 -54( كانا تةلب تدفع ةع  الصدقةه  بو ابيده ق90(
و ويشةير الةبالير  إلة  نسةاأل مةن بنة  سةلي  فة  الكوفةة قةال  5 -5505ه ق5الكامةله أل -( المبرد91 (

نمةا  نةةا نسةاأل" " نسةاب )مةةط(" ق ه 0"وان مةا شةهدا اسةةكرام قةط وو  ثبةا لةة  اسة  قةط فةة  ديةوانه وا 
 و5ق

 و05المراأله ق -و وانظر  ي ي  بن ،د 50ه ق0 نساب )مط( ق -( البالير 90 (
و ديدنيسةةةةةةةيو  9-5005ه ق0و الطبةةةةةةةر ه  000ه ق5ه ق0 نسةةةةةةةاب )مةةةةةةةط( ق - ( الةةةةةةةبالير 94(

 و45التلم ر  )الترلمة الفرنسية(ه ق
( يقةةول ابةةن سةةعد اةةن العبةةا  بةةن مةةردا  بةةن  بةة  اةةامر  "وكةةان ينةة ل بةةواد  البصةةرةه وكةةان يةةأت  05(

ابةةن سةةعده البصةةرةه وروى انةةل البصةةريونه وبقيةةة ولةةده بباديةةة البصةةرةه وقةةد نةة ل مةةنه  قةةو  البصةةرة" 
 و05ه ق5ه ق1أل

(05) Blachere - Histoire de la Literature,t. 3, pp. 278- 7. 
و الطبةةر ه 0 -551ه ق5ه ق1و ابةن سةةعده أل50و  بةةو يوسةة ه ق010ارمةواله ق -(  بةو ابيةةد00(

 و905ه ق954ه ق500ه ق044 -040فتوحه ق -و البالير 0510ه ق5 
و و كةد امةر بةن 05و ي ية  بةن ،د ه ق550ارمةوال  -دو  بو ابي9 -095فتوحه ق -( االبالير 05 (

ابةةدالع ي  الةة   ن  هةةل ال يةةرة مةةن يهةةود ونصةةارى وملةةو  و يةةدفعون إو الصةةدقة بعةةد إسةةالمه ه 
 و10 دب الكّتابه ق -"فمن  سل  ووو فعليل ف  مال الصدقة"و الصول 

 و95 -954ه ق5الكامله أل -( انظر  المبرد09(
 و5090ه ق0( الطبر ه  00(
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 و411ه ق0( نو  و  00(
 قرية اوارابو 5550ه ق0( نو  و  01(
 و001ه ق554ه ق0تاريي الموصله أل -( ار د 00(
 و504ه ق559ه ق04ه ق91تارييه ق -( ديونيسيو  التلم ر 04(
 و91( نو  و ق05)
 و49نو  و ق ( 05) 
  يةةر قرويةةام قةةط و ه يقةةول اللةةا ظ  "و اةة   بةةو العةةاق  نةةل لةة15ه ق0بيةةانه أل -(  انظةةر  اللةةا ظ00)

 و554ه ق5يل ن ف   ديثله وفيما يلر  بينل وبين النا " بيانه أل
( يقول اللا ظ  "وقد يتكل  المةالق الي  نشأ ف  سواد الكوفة بالعربية المعروفةة ويكةون لفظةة متميةرام 05)

رسةةائل  فةةامرامه ومعنةةاه شةةريفام كريمةةامه ويعلةة  مةةع يلةةك السةةامع لكالمةةل فةة  ممةةارأل  روفةةل  نةةل نبطةة "
 و00ه ق5اللا ظ )هارون( أل

     Ryckmans- Arabie Meridionale. P. 67, pp. 71-2          (  انظر 09)
 -و تةةاأل العةةرو ه مةةادة )ووك(و وانظةةر  الةةبالير 909النقةةائ  )ت قيةةق بيفةةان( ق –(   بةةو ابيةةدة 00)

 و540ه 504ه ق501ه ق5 نسابه أل
 و594ه ق0السيرةه أل -( انظر  ابن هشا 00)
 ان اطاك مثع  واو ابيقو 5 -540ه ق5 نسابه أل -(  البالير 01)
ه 0ه ا9و ارنسةةةةةةةةةةابه أل005فتةةةةةةةةةةوحه ق -و الةةةةةةةةةةبالير 0005ه ق0050ه ق5(  الطبةةةةةةةةةةر ه  00)

 و9-005ه ق5و ارنساب )مط( ق550ه ق551ق
 و050ه ق0(ه أل5450المبسوط )القاهرة  -و انظر  السرمس 0050ه ق5(  الطبر ه  04)
 و0515هق0501ه ق0500ه ق0555ه ق4-0500ه ق5 (  الطبر ه 15)
 و105ه ق190ه ق0( انظر  الطبر ه  15)
التنظيمةةةةةاا اولتماايةةةةةة فةةةةة  البصةةةةةرةه  -و صةةةةةالأ العلةةةةة 5500)طو هوتسةةةةةما( ق 0( اليعقةةةةةوب ه أل10)

 و00ق
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و يقةةةةةةةةول 005ه ق5ه ق5و ابةةةةةةةن سةةةةةةةعده أل500ه ق505ه ق0ه ق9ارنسةةةةةةةابه أل -( الةةةةةةةبالير 15)
 ب  إسة ق  نةل "مةول  ،ل ال ةةرم  وهة   لفةاك بنة  ابةد شةم  بةن ابةد الشيرا   ان ابداللل بن 

 و51منا ه وال لي  اند العرب مول "و طبقاا الفقهاكه ق
و كةةون الةةبع  مثةةل ابةةاد بةةن  يةةاده والممتةةار وسةةليمان بةةن هشةةا  بةةن 0 -059ه ق0الطبةةر ه   ( 19)

ه 0 نسةةةةةابه أل -و الةةةةةبالير 9 -005ه ق0ابةةةةةدالملكه كتائةةةةةب مةةةةةن المةةةةةوال و انظةةةةةر الطبةةةةةر   
 و000ه ق0ه ابن سعده أل50ه ق95ه ق0و  نساب )مط( ق550ه فتوحه ق550ق

 و044ه ق5 نساب )مط( ق -(  انظر  البالير 10)
هةةة( إافةةاك مةةن يسةةل  مةةن الل يةةة و قبةةل النةةا  الةة  دمةةول 555(  ينمةةا واةةد  شةةر   ميةةر مراسةةان )10)

مةراأل وقةةد صةار النةةا  كلهة  اربةةام " اإلسةال  "فلةاك دهةةاقين بمةارى إلةة   شةر  فقةةالوا  ممةن نأمةةي ال
 و0 -5050ه ق0الطبر   

 و105ه ق0 نساب )مط( ق -( البالير 11)
ولما تمنة  العريةان صةا ب شةرطة مالةد القسةر  اليةل منةع المةوال  مةن اسةتعمال العربيةةه  لةاب 

 و009ه ق0 نساب )مط( ق -مول  بلهلة سامرة " ما الكال  فلن يتكل  إو بال نلية " البالير 
)المتعةةةربين(و انظةةةر   0مراتةةةبه ق -ه  بةةةو الطيةةةب095 -054ه ق5( المصةةةائق وبةةةن لنةةة ه أل10)

 و000ه ق59ار ان  )دار الكتب( أل
 (  لسان العربه مادة "ارب"و14)
 و511ه ق5000ه ق0 نساب )مط( ق –(  البالير  05)

ة العربيةةةةة ومةةةةع  ن الةةةةووك و يسةةةةاو  النسةةةةب تمامةةةةامه فزنةةةةل قةةةةد يةةةةمد  إلةةةة  اونةةةةدماأل فةةةة  اللمااةةةة
و ولةاك فة  ابةن 5509ه ق5"اإلسالمية"و انظر  المال   ول نسب إبراهي  النمف  فة  المبةرده أل

سعد الة  لسةان سةعيد بةن لبيةر  "وقةال لة  ابةن ابةا   ممةن  نةاي قلةا مةن بنة   سةده قةال   مةن 
د"و اةةربه   و مةةواليه ي قلةةا  وه بةةل مةةن مةةواليه ه قةةال  فقةةل  نةةا ممةةن  نعةة  اللةةل اليةةل مةةن بنةة   سةة

 و540ه ق0الطبقااه أل
( لاك ف  البالير ه  ن هشا  بن ابدالملك سأل رلالم من بن  مم و  ) موالل(  "يا مال   تقر  كتاب 05)

الللي قال   قر  منةل مةا  قةي  بةل صةالت ه قةال   فتةرو  مةن اآلثةار شةيئامي قةال  وه قةال   فتعةر  مةن 
ل  وه قةةال   فتنسةةب قريشةةام وسةةائر بنةة  نةة اري   اديةإ العةةرب و شةةعاره  و يامهةةا مةةا يعرفةةل مثلةةكي قةا
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ه 0قةةال  و   سةةن مةةن النسةةب شةةيئامو قةةال  يةةا  ةةال  ووو فلةةي  مةةن مالنةةا  شةةمة"و  نسةةاب )مةةط( ق
 و505ه ق0البيانه أل -ه وانظر  اللا ظ095ق

(  إن اسةتعرا   سةماك مةةن تةرل  لهةة  )مةن فتةةرة صةدر اإلسةةال ( فة  مملفةةاا مثةل طبقةةاا ابةن سةةعده 00)
القةاة لوكيعه وطبقاا الفقهاك للشيرا  ه وتةيكرة ال فةاظ للةيهب ه ون هةة ارلّبةاك فة  طبقةاا و مبار 

 و%55-00 وال   -اردباك ل نبار ه يبين  ن الموال  كانوا  قلية
(  يةةرو  ارامةةق اةةن هةةالل بةةن يسةةار  "قةةال  قةةدما البصةةرة فةةدملا المسةةلد فةةزيا  نةةا بشةةيي  بةةي  05)

إسةطوانة فة   لقةة ي ةدثه ه فسةألا مةن هةياي فقةالوا  امةر بةن ال صةين" الر   والل يةه مستند إلة  
 و0ه ق5ه ق 1هة( ابن سعده أل05)ا سنة 

و 050ه ق054ه ق540ه ق515ه ق00ه ق09ه ق00 -05ه ق0( انظةةةر  ابةةةن سةةةعده أل09)
 و5400ه ق0الطبر   

ر،ن والعمةةل بةةل"و "فكنةةا نةةتعل  القةة 90ه ق5( أل5410معرفةةة القةةراك الكبةةار )القةةاهرة  -(  فةة  الةةيهب 00)
طبقةةاا الفقهةةاك )بااتنةةاك إ سةةان ابةةا ه بيةةروا  -و وانظةةر الشةةيرا  19 -15ه ق90وانظةةر  ق

 و05ه ق90ه ق99ه ق95( ق5415
 -و اليهب 01ه ق0ه ق9و وانظر  ابن سعده أل105ه ق100ه ق0 نساب )مط( ق -( البالير 00)

 و05ه ق90ه ق99ه ق59القراك الكباره ق
 و00ه ق0أل  نسابه -(  البالير 01)
و 00ه ق0ه أل100ه ق0 نساب )مط( ق -ه وانظر  البالير 05طبقاا الفقهاكه ق -( الشيرا  00)

 -و السلسةةةةةةةةةةةةةةتان 505ه ق5ه ق1ه أل05ه ق0ه ق1ه ق0ه ق9ه ق0ابةةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةعده أل
القةةةراك  -و الةةةيهب 49ه ق55 ليةةةةه أل -و ارصةةةبهان 50 -55المصةةةا   )ت قيةةةق لفةةةر (ه ق

 و4-50ه ق59ه ق5الكباره أل
ه واقتةرح سةعد بةن  بة  وقةاق 04ه ق5ه ق1رش ه   بو موسة  لشةر  العطةاكه ابةن سةعده أل ( وقد04)

و لةاك رسةول مصةعب بةن ال بيةر إلة  امةرو بةن النعمةان 00فتةوحه ق -لعله  ف   لفينه الةبالير 
ابن مقرن )ف  البصرة( بمال فقال لل  ارمير يقرئك السال  ويقول  إنا لة  نةدع بالكوفةة قارئةام إو وقةد 

معروفناه فاستعن ال  نفقة شهر رمةان بهياو فقال  وال  ارمير السال ه قةل لةل إنةا واللةل مةا نالل 
 و000ه ق0 نسابه أل -قر نا القر،ن لنطلب بل الدنياه ورده اليل"و البالير 
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و ابةةن سةةعده 1 -5510ه ق5510ه ق5550ه ق0ه  5015ه ق5انظةةر مةةثالم  الطبةةر ه  ( 45)
 نسةةةةةةةةةةةةةاب  -و الةةةةةةةةةةةةةبالير 00ه ق5ه ق1ه أل05ه ق050ه ق059ه ق501ه ق90ه ق0أل

ه 5القراك الكباره أل -ه اليهب 5501ه ق5الكامله أل -و المبرد09ه ق55-55ه ق0)مط(ه ق
 و14ه ق05 -00ق

ه   5ه ق1و ابةةةةةةةةن سةةةةةةةةعده أل05ه  0 نسةةةةةةةةاب )مةةةةةةةةط(ه ق -ه الةةةةةةةةبالير 0540ه ق5( الطبةةةةةةةةر ه  45)
 و00ره قالقراك الكبا -و وانظر  اليهب 515ه ق05ه ق0ه ق1ه أل595ه ق559ق

 و0 -99ه ق5القراك الكباره أل -و اليهب 009 -005ه ق0( ابن سعده أل40)
و 44 -40ه ق0 ليةةةةةةةه أل -ه ارصةةةةةةبهان 559ه ق5ه ق1ه أل19ه ق9ه ق0( ابةةةةةةن سةةةةةةعده أل45)

 و14ه ق10ه ق5 -00ه ق00ه ق5القراك الكباره أل -اليهب 
ه 0( أل59 -5555عثمانيةة تيكرة ال فاظ )دار المعار  ال -و اليهب 05ه ق0ه ق0( ابن سعده أل49)

 -و الةةةيهب 14ه ق05 -00ه ق05ه ق05طبقةةةاا الفقهةةةاكه ق -و وانظةةةر  الشةةةيرا  550ق
 و09القراك الكباره ق

 و504ه 500ه ق0ه ق0( ابن سعده أل40)
 و45ه ق05 -00ه ق00ه ق09ه ق05ه ق5القراك الكباره أل -( انظر  اليهب 40)
 و 0050ه ق5(  انظر  الطبر ه  41)

Bravamann- Spiritual Background of Early Islam, pp. 169 off, pp. 176off. 

 وما بعدهاو وانظر  04وما بعدهاه ق 01المياهب الفقهيةه ق -(  بو  هرة40)
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 
(44 )Schacht- Introduction to Law, pp. 16 off. P. 233. p. 237. p. 247 

 
ه 005ه ق009ه ومةةةةا بعةةةةدهاه ق000ه ق5تةةةةاريي التةةةةراإ العربةةةة ه أل -( انظةةةةر  فةةةةماد سةةةة كين555)

 وما بعدهاو 015ق
كةر بةن  ة   كتابةة ه طلب امر بن ابدالع ي  من  ب  ب44ه ق50تهييبه أل -( انظر  ابن  لر555)

ه 5مةةةر،ة اللنةةةانه أل -"مةةةا كةةةان مةةةن  ةةةديإ رسةةةول اللةةةل  و سةةةنة ماةةةةية  و  ةةةديإ امةةةرة"و اليةةةافع 
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الم ةةةدإ الفاةةةةل  -و الرامهرمةةة  555 -555الةةة  التةةةاريي انةةةد العةةةربه ق –و الةةةدور  005ق
 و955ه ق905)بعناية م مد الاأل المطيب( ق

 و055 -004ه ق5( س كينه أل550)
اإلصةةةابة  -ه ابةةن  لةةةر504ه ق1تفسةةةيره أل -و الطبةةةر 509ه ق0ه ق0ه أل( انظةةر  ابةةةن سةةعد555)

و  لةةة  ابةةةن ابةةةا  كتةةةاب لةةةةاا القةةةر،ن )نشةةةر بااتنةةةاك المنلةةةده 595ه ق0(ه أل5454)القةةةاهرة 
 (و5409القاهرة 

( باسةةةتعمال الةةةر  و 100/ 559و واةةةر  ملاهةةةد )ا 595ه ق5ال يةةةوانه أل -( انظةةةر  اللةةةا ظ559)
 10المياهب اإلسالمية ف  تفسير القر،نه ق -لولد تسيهر ه وما بعدهاو510ه ق5س كينه أل

 و00 -00وما بعدهاه ق
 وما بعدهاو 515ه ق9تاريي اردب العرب ه أل -وما بعدهاه بروكلمان 541ه ق5( س كينه أل550)
التطةةةةور والتلديةةةةد فةةةة  الشةةةةعر ارمةةةةو      -تةةةةاريي اردب العربةةةة و شةةةةوق  ةةةةةي  -( انظةةةةر  بالشةةةةير550)

 (و5415ه 0)ط
طبقةةةاا  -و ال بيةةةد 510ه ق0الم هةةةره أل -و انظةةةر  السةةةيوط 54ه ق5البيةةةانه أل -( اللةةةا ظ551)

ه         5ه ق9و ارنسةةةةةةةةابه أل59(ه ق5409الن ةةةةةةةةويين )بااتنةةةةةةةةاك  بةةةةةةةة  الفةةةةةةةةةل إبةةةةةةةةراهي ه القةةةةةةةةاهرة 
 و0مراتبه ق -و  بو الطيب 505ق

اإلاةرابه رن الل ةن ظهةر ( يقول  بو الطيب  "إن  ول ما امتل من كال  العرب فأ وأل إل  التعلي  550)
فةةة  كةةةال  المولةةةدين والمتعةةةربين بعةةةد اهةةةد النبةةة "و مراتةةةب الن ةةةويين ) بةةةو الفةةةةل إبةةةراهي ه القةةةاهرة 

طبقةاا الن ةويين )بااتنةاك  -و وال بيةد 510ه ق0الم هةره أل -و وانظر  السةيوط 0(ه ق5401
 و59(ه ق5409 ب  الفةل إبراهي ه القاهرة 

قال ل ياد  "إن  ر يا العرب قد مالطا اراةال  وتةيةرا  لسةنته   ويرو  السيراف   ن  با ارسود
 نسةةابه  -و وانظةةر  الةةبالير 50 -51وو" انظةةر   مبةةار الن ةةويين البصةةريين )بااتنةةاك كرنكةةو( ق

إلةة  اومةةتالط فةة   90اةةن الل ةةن  يةةا   يةةادو وبشةةير ب شةةله تةةاريي واسةةطه ق 504ه ق5ه ق9أل
مةن العةرب البةار ين ممةن ارفةوا بلكنةته  ارالميةة )مثةل  الكوفة والبصرةو ويت دإ المبةرد اةن اةدد

و 59طبقةةااه ق -و وانظةر  ال بيةةد 0 -000ه ق0ابيداللةل بةةن  يةةاده و يةاد ارالةة ( الكامةةله أل
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 -وكان  ياد يقول  إيا ل  يلد   ةدك  سةعة لتة وأل مةن ير ةب فيةل لموةةعة فليتة وأل سةبية"و الةبالير 
 و 505ه ق5ه ق9 نسابه أل

 و9 -0055ه ق5( الطبر ه  554)
 و0-5طبقاا الن ويينه ق -( ال بيد 555)
 و55 -04العربيةه ق -( انظر  فوك555)
ومةا بعةدهاو ابةن  90القةر،ن الكةري  و ثةره فة  الدراسةاا الن ويةةه ق -العال سال  مكةر  ( انظر  ابد550)

 ه 0الفهرساه ق -الندي 
  Haywood- Arab Lexicography, p.25 off. 

و الةةةةدان   نقةةةةط المصةةةةا   540ه ق0الم هةةةةره أل -ه السةةةةيوط 59 -55قطبقةةةةااه  -ال بيةةةةد 
(ه 04/151و وينسةةب الةةبع  نقةةط اإلالةةا  إلةة  نصةةر بةةن ااصةة  )5 -550( مةةن 5405)دمشةةق 

و 00ه ق94ه ق5معرفةةةة القةةةراك الكبةةةاره أل -و الةةةيهب 500انظةةةر  المصةةةا   للسلسةةةتان ه ق
كسةةائ  وهةةو يقةةر  الةة  النةةا  ولةةاك فةة  الةةيهب   "قةةال ملةة  بةةن هشةةا   كنةةا   ةةةر بةةين يةةد  ال

و  بةةةو 550ه وانظةةةر ق555ه ق5وينقطةةةون مصةةةا فه  بقراكتةةةل الةةةيه "و معرفةةةة القةةةراك الكبةةةاره أل
 و 0مراتبه ق -الطيب

القراك الكبةاره  -و اليهب 955ه ق0الم هره أل -وما بعدهاو السيوط  05 مباره ق -( السيراف 555)
 و50الن ويةه ق المدار  -ه شوق  ةي 550ه ق555ه ق09ه ق0-15ه ق5أل

ه 09مراتةةبه ق -و  بةةو الطيةةب0طبقةةااه ق -و وانظةةر  ال بيةةد 555( معرفةةة القةةراك الكبةةاره ق559)
 و550ه ق0الم هره أل -و السيوط 500ه ه ق00ه ق00ق

 -( وهكيا وق   بو امرو بن العالك وتلمييه يون  بن  بيب إلة  لانةب السةماعو وانظةر  السةيراف 550)
 و505 -501ق  ةي ه قو شو 95 -55ه ق00 مباره ق

ه       5الم هةةةةره أل –( تتمثةةةةل نظةةةةرة الكوفةةةةة فةةةة  القةةةةول  "كةةةةل مةةةةا كةةةةان لقبيلةةةةة قةةةةي  اليةةةةل"ه السةةةةيوط  550)
ومةةا بعةةدهاو  005ه ق0(ه أل5450ه القةةاهرة 1ةةة   اإلسةةال  )ط -و انظةةر    مةةد  مةةين100ق

 و505 -501شوق  ةي ه ق
ل  ي سن من العربيةة إو ولهةام وا ةدام لة  ي سةن ( قال ااص  بن  ب  النلود ارسد  )القارئ(  "من 551)

ه 54المةةدار  الن ويةةةه ق -و انظةةر  شةةوق  ةةةي 10معرفةةة القةةراك الكبةةاره ق -شةةيئام"و الةةيهب 
 و500 -501ق
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 ه ان المفةل الةب و51 -050ه ق0 نساب )مط( ق -( انظر البالير 550)
تةةاريي  -و بالشةةير00قه 51 -50ممتصةةره ق -ه والمر بةةان 555ه ق5بيةةانه أل -( اللةةا ظ554)

 بةو ابيةدة معمةر بةن المثنة  )رسةالة دكتةوراه  -ه وانظر  نهةاد الموسة 505ه ق5اردب العرب ه أل
 وما بعدهاو 00مطية(ه ق

 -ومةا بعةدهاو السةيوط  05ه ق5القةراك الكبةاره أل -و الةيهب 95 -54مراتةبه ق -(  بو الطيةب505)
  "وقةد سةمع مةن العةرب كمةا سةمع مةن و يقول السيراف  ان يةون  بةن  بيةب955ه ق0الم هره أل

قبلل ووو وكانا  لقتل بالبصرة ينتابها  هل العل  وطالب اردب وفصة اك اراةراب والباديةة"و  مبةار 
 و09 -05الن ويين البصريينه ق

 500وما بعدهاو شوق  ةي  المدار  الن ويةةه ق 14مدرسة الكوفةه ق –( انظر  المم وم  505)
 وما بعدهاو 514ه ق500ه ق0ريي اردبه ألتا -وما بعدهاو بروكلمان

 و 5-55مراتبه ق -(  بو الطيب500)
Haywood, op. cit. p. 24 off., p. 68 off. 

( يكر المبرد  "قال معاوية يومام  من  فصأ النا ي فقا  رلةل فقةال  قةو  تبااةدوا اةن فراتيةة العةراق 505)
فةةيه   مةمةةة قةةةااة وو طمطمانيةةة وتيةةامنوا اةةن كشكشةةة تمةةي  وتياسةةروا اةةن كشكشةةة بكةةره لةةي  

 و005ه ق0 مير"ه الكامله أل
 و500ه ق5ه وانظر  أل050ه ق0البيانه أل -( اللا ظ509)
 و00تاريي واسطه ق -( ب شل500)
( يقول اللا ظ  "ول   لد ف  مطب السةل  الطيةب واراةراب ارق ةاح  لفاظةام مسةموطة وو معةان  500)

ا تلةةد يلةك فة  مطةةب المولةدين وفة  مطةةب البلةديين المتكلفةةينه مدمولةة وو قةووم مسةةتكرهامه و كثةر مة
 وومن  هل الصنعة المتأدبين"

 .Fuck- Arabiya (Paris 1955), P. 9 off( انظر     501)

الة  التةاريي انةد المسةلمينو  -ب إ فة  نشةأة الة  التةاريي انةد العةربو رو  نتةال -( انظر  الدور 500)
 ال  التارييودراساا ف   ةارة اإلسال ه مق -لب


