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خ: وحهت هٍش الّشب  ً الخاٍس  بذاًت جذٍو

 بؽاسث أخمذ ؼاهحن

ت واللٛاث ألاظىبُت  ٧لُت الضعاؾاث الٗغبُت، ٢ؿم الٗغبُت،، باخض   ، الهىضخُضع آباص ،ظامٗت اللٛت ؤلاهجلحًز

 

ش َى ش َىألاخضار والى٢اج٘ مىظ البضاًت ختى ال ٖلم حسجُل ؤزباع الخاٍع ٖلم يغوعي لؤلٞغاص  جهاًت. الخاٍع

ى مغ بمغاخل مخٟغ٢ت مىظ البضاًت  ش َى مغآة ناص٢ت لئلوؿان واملجخم٘. َو والكٗىب ٖلى خض ؾىاء. بن الخاٍع

ً. بن اإلااعزحن مً الٗالم الٗغبي لهم مُل قضًض بلى جظ٦حر وخٟٔ ٖلى ؤٖما٫ ظضَم  ختى ظاءث ٖملُت الخضٍو

سُت ٧ي ٌٗغ وؤؾماٞهم مكٟهت، ٦ما ظمٗىا ا ما٫ الخاٍع ض مً ألٖا . ؤما َظٍ ٞىاًٖ الاهجاػاث املجُضة لكُىزهمإلاٍؼ

ش، ٞهي جداو٫ ؤن جى٨ك٠ ًٖ ؤَم الٗىامل التي بضؤ بها ٦خابت  ً الخاٍع اإلاضازلت ٞهي جضوع خى٫ بضاًت جضٍو

ش ش زبر ًٖ الاظخمإ ؤلاوؿان الظي َى ٖمغان الٗالم، وما :٢ا٫ ابً زلضون   .الخاٍع ٌٗغى لُبُٗت  "بن الخاٍع

لخىخل والخأوـ، والٗهبُاث وؤنىاٝ الخٛلباث للبكغ بًٗهم ٖلى بٌٗ وما اطل٪ الٗمغان مً ألاخىا٫ مشما 

بيكاء ًٖ طل٪ مً اإلال٪ والضو٫ ومغا٢بها وما ًيخدله البكغ بإٖمالهم ومؿاٖحهم مً ال٨ؿب واإلاٗاف والٗلىم 

 .)0("خىا٫والهىاج٘ وؾاثغ ما ًدضر في طل٪ الٗمغان بُبُٗت مً ألا 

خ ِىذ الّشب:  خماسة الخاٍس

ش ٞهى عوي ًٖ ٖضة عواة مً ظُل الى ظُل آزغ ومً ٢بُلت  ش الٗغبي مّغ بمغاخل اإلاخٟغ٢ت في ؤواثل ػمً الخاٍع الخاٍع

سُت وؤزباع الغظا٫،  سُت والخىاصر والى٢اج٘ الخاٍع ٣ت خٟٔ مإزغتهم الخاٍع ، وبهظٍ الٍُغ
 
بلى ٢بُلت ؤزغي قٟهُا

م عوي عواًت قٟهُت. وفي البضاًت ما ش ٢بل ؤلاؾمام ٧ان  ٧اهذ ال٨خابت عاثجت بحن الٗغب َو خُىما هخ٩لم ًٖ الخاٍع

٣تها ومىهجها ُٞه، بٌٗ مجهم ه٣لىاٍ مى٣ىقا وبٌٗ مجهم  ش، ول٩ل ظماٖت ٍَغ الٗغب لم ٨ًىىا بُٗضًً ًٖ الخاٍع

سُت جغازت واؾٗت ظٍ اإلااصة الخاٍع سُت قٟهي، َو وهجض جغاثهم  و٧ان لٗغب الدجاػ والبضو، )3(ه٣لىا اإلااصة الخاٍع

م خٟٓىا ألاوؿاب وما ًخٗل٤ بها، ؤما  ت، َو ذي ًخمشلىن ٞحها ألاًام اإلاٗٞغ ىضَم ٢هو جاٍع الش٣افي الكٟهي ٖو

ظٍ ال٣هو جدمل الخ٣اث٤  ان: ألاو٫ ٢هو صًجي وزجي َو سُت ٖىض الٗغب الجاَلُت ٞىٖى اإلااصة الخاٍع

سُت، الشاوي الغواًاث الجماٖ ش البضوي لل٣باثل وخغوبها الضامُتالخاٍع  .)2(ُت جدمل اؾم ألاًام وجدخىي الخاٍع

ش والصخُذ اإلاكهىع ؤّن ٖمغ بً زُاب عضخي هللا حٗالى ٖىه ؤمغ  إلاا ٢ضم عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلاضًىت ؤمغ بٗلم الخاٍع

ش، وؾبب طل٪ ؤن ؤبا مىسخى ألاقٗغي ٦خب بلى ٖمغ  ش، ٞجم٘ ؤهه ًإجِىا  (ع)بىي٘ الخاٍع مى٪ ٦خب لِـ لها جاٍع

ٖمغ للىاؽ ٖلى اإلا٩ان الىاخض للمكىعة، ٣ٞا٫ بًٗهم : ؤعر بمبٗض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، و٢ا٫ بًٗهم بمهاظغة عؾى٫ هللا 

بن  لخ٤ و الباَل.ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ٞا٫ ٖمغ عضخي هللا حٗالى ٖىه بل هاعر بمهاظغة عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞةن مهاظغة ٞغ١ بحن ا

ش والخضًض الىبى  ملسو هيلع هللا ىلص، والٗلىم ألازغي بهما ٧اهذ جغوي في البضاوة الغواًت الكٟهُت وهي لم ج٨خب وجضون  ي الخاٍع

                                                           
 .ٚ٘-مقدمة إبن خلدون، حقق نصوصو، وخرّج احادقثو وعلوم عليو، الطبعة األوىل ؛ ص الدروقش عبد هللا دمحم:   . ٔ
 .ٕ٘-شاكر مصطفى :اترقخ العرب و ادلؤرخون، دراسة يف تطور علم التارقخ و معرفة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول؛ ص   . ٕ
 .ٗ٘ -نفس ادلرجع، ص   . ٖ
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ختى ؤواؾِ ال٣غن الشاوي الهجغي، والؿبب طل٪ ٧اهذ ال٨خابت لِؿذ عاثجت ٖىض الٗغب. بن الٗلماء ألاواثل ٧اهىا 

ا ٌسجلىن مٗلىماتهم وا سُت، خُىما ه٣لىا َظٍ اإلاٗلىماث بلى الخمامُظ ه٣لَى سُت، وألاخضار الخاٍع لغواًاث الخاٍع

ا باالؾخمإ بكهىص ٧امل  . )0( بالغواًت الكٟهُت، والخمامُظ صوهَى

ً في ؼيل الىخابت:  ِملُت الخذٍو

ً بك٩ل ال٨خابت، واإلااعزىن ؤ٦ّبىا ٖلى ٦خابت الخا ش وؤعزىا ألازباع وألاخضار بٗض َظٍ اإلاغخلت بضؤ ٖملُت الخضٍو ٍع

ا" لٗبُض بً  ش الُمً وخمحر، ألاو٫ مجهما "ؤزباع الُمً وؤقٗاَع وفي َظٍ الهضص هظ٦غ ٦خابان مهمان ًدىاوالن جاٍع

مي ت الجَغ ب بً مىبه)3(قٍغ ذي ؤصبي ًمخلئ )2(، والشاوي "٦خاب اإلالى٥ و الخُجان" لَى ى ٦خاب ٢هصخي جاٍع ، َو

ب بً مىبه بالكٗغ باألؾاَحر الُماهُت  ى مٓهغ الخىخُض والكٗغ والٟخىح وألاصب الهىٗت. ٢ا٫ َو الكٗبُت، َو

ش خمحر  .)1(ؤن ٖلُا بً ؤبي َالب خشه ٖلى حٗلُم جاٍع

هغث  ، ْو
 
 بالٛا

 
ش اَخماما اهخ٣لذ اإلاغخلت الكٟهُت بلى ال٨خابت ختى مُال٘ ال٣غن الشاوي. اَخم الٗغب ب٨خابت الخاٍع

ىن بجم٘ ؤزباع ألاخضار املخخلٟت والى٢اج٘ ال٣ضًمت َظٍ الٗملُت بهىعة زانت وبهظ ا ال٣غن اَخم ألازباٍع

سُت، وم٘ طل٪ ه٣ل ؤلاًغاهُىن  واإلاىايُ٘ اإلاخٟغ٢ت مً ألاٞىاٍ والغواة، ٞحها ؤزباع ًٖ الؿُاؾُت وألاصبُت والخاٍع

ىض الٗغب ألازباعي ؤبى مسى٠ سهم بالترظمت ٧ي ًدٟٓىا محراثهم الش٣اُٞت ال٣ضًمت، ٖو  024اإلاخىفي ؾىت  جاٍع

ا، 23للهجغي ٦خب ازجي وزمازحن (  حَر ً الغصة، والٟخىح، والكىعي، ونٟحن، والخىاعط، ٚو  جدمل ٖىاٍو
 
) ٦خابا

ش ًخًمً الغصة، والٟخىح،  والخلٟاء الغاقضًً، )، 2(و٦خب ٖىاهت بً الخ٨م  في الخاٍع
 
ت وبجي ؤمُت و٦خابا ؾحرة مٗاٍو

ً (للهج 314وؤعر الىا٢ضي اإلاخىفي ؾىت  كٍغ جها ؤزباع م٨ت، وؤػواط الىبي نلى 35غة  زماهُت ٖو ، مً ٖىاٍو
 
) ٦خابا

حر طل٪ ىم الهٟحن ٚو ىم الجمل، ٍو اَخم اإلاؿلمىن  .)3(هللا ٖلُه وؾلم، والؿ٣ُٟت، وؾحرة ؤبي ب٨غ، والغصة، ٍو

 بالؿحرة والخٟؿحر وال٣هو ال٣غآهُت، و٦خب الؿحرة مىظ الىه٠ الشاوي مً ال٣غن ألاو٫. 
 
و٦خب بٌٗ ألامىع ؤوال

غة الٗغبُت ٢بل ؤلاؾمام  ت الؿاب٣ت لئلؾمام ٧اهذ مٗغوٞت في الجٍؼ الجاَلُت وؤزباع ألاهبُاء وألاصًان الؿماٍو

 . )4(وؤزباع الٟخىح، وفي مُل٘ ال٣غن الشالض اَخم اإلاؿلمىن  ؤزباع ألامم ألازغي مشل الغمان والغوم و ٚحر طل٪

ىه الظي ؤلٟىا وظىصٍ واؾخمغاٍع بٟخذ بماص الٟاعؽ ول٨ً الٗغب في الٗهض الغاقض لم حهخم ش وجضٍو ىا ب٨خابت الخاٍع

ش الٟاعسخي، وؤمغ ب٨خابت و ه٣ل ُٞه ما ٦خب الٟغؽ   بخاٍع
 
 واضخا

 
ختى ظاء َكام بً ٖبض اإلال٪ الظي اَخم اَخماما

ش اإلالى٥ وؤخىالهم وبٗضٍ جغظمذ ٖضًض مً ال٨خب الٟاعؾُت بلى الٗغبُت التي جدمل ش الٟاعسخي مً  مً الخاٍع الخاٍع

ى ٦خاب في ؾحر اإلالى٥ ؤلاًغاهُحن اٖخمض ٞغصوسخي قاٖغ ٞاعسخي في هٓم  ؤَمها (زضاي هامٜ) ب٣لم ابً اإلا٣ٟ٘ َو

ش الٟاعسخي،  ه٣ل ٦خاب "الخاط في ؾحرة ؤهى قحروان"  "قاَىامه" و٦ك٠ ال٨شحر مً الغؾاثل في مىايُ٘ الخاٍع

ش الٗغب ووظ ألبان الماخ٣ي. ش ٖضة ظىاهب مجها اإلاٛاػي، والؿحر، هٓغها بلى جاٍع ، وللخاٍع
 
 ٖاظلت

 
م هٓغة هاث هَٓغ

حر طل٪ ش الٗام، وألاوؿاب، والُب٣اث، وألاًام ٚو   .والٟخىح، وألاخضار، والى٢اج٘، والخاٍع
                                                           

 .٘ٚ_ٙٚ-ن دراسة يف تطور علم التارقخ و معرفة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول؛ صشاكر مصطفى : اترقخ العرب و ادلؤرخو     . ٔ
 ، عاش وتويف يف خالفة عبد ادللك بن مروان هم و وقائعهم التارخيية وأنساهبم، وكان قق  أخبار ادلاضُت و أحداثىو سلضرم    . ٕ
 للهجرة، ولو  أقضا كتب افإسالمية  عن ادلغازي والسَت.ٗٔٔ، و تويف سنة لهجرةل ٖٗ فارسي األصل ولد سنة ىو وىب بن منبو الذماري اليمٍت    . ٖ
 .ٔٛ -ادلرجع السابق، ص     .ٗ
 كتب كتبا عدقدة على السَتة.  ،للهجري ٚٗٔىو عوانة بن احلكم الكليب تويف سنة     . ٘
 . ٜٗ_ٜٚ -ة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول،  صشاكر مصطفى : اترقخ العرب وادلؤرخون دراسة يف تطور علم التارقخ و معرف    . ٙ
 . ٕٓٔ -ادلرجع السابق، ص    . ٚ
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 اإلاغاصي والعحر :

ش، ؤي خُاة الىبي ملسو هيلع هللا ىلصالخغوب التي و٢ٗذ ف و٫ مً ٖٝغ بهظا املجا٫ َى ، ٢ام بهظا املجا٫ ٖضًض مً عظا٫ الخاٍع

 )3(، و٧ان ًظ٦غ جٟهُل ٧ل الخاصزت والىا٢ٗت ٢بل بُاجها، وبٗضٍ هظ٦غ ٖغوة بً الؼبحر بً الٗىام)0(ؤبان بً ٖشمان

ى ؤو٫ مً ؤل٠ في اإلاٛاػي  ٌٗجي ٦خب خى٫ خُاة الغؾى٫ هللا  ،مشل ؤبان بً ٖشمان ،مٗانغ ؤبان بً الٗشمان، َو

٧ان ابً اسخ٤ عظل بإع الظي اَخم  .الغؾاثل خى٫ ؤخضار ؤلاؾمام، و٢ض ؤزظ ٖىه ابً بسخا١ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما ٦خب 

ها آلان بؿحرة ابً  ، وؾحرة بً اسخ٤ مً ؤ٢ضم وؤ٦مل ؾحرة وٗٞغ
 
 جهاثُا

 
 وق٩ل الؿحرة ق٨ما

 
 واضخا

 
اَخماما

غ الُبري، ً مشل: ٖمغ الىا٢ضي، ودمحم بً ظٍغ عجب الٗغوة الى٢اج٘ ٖلى  َكام، وماعزى اإلاٛاػي والؿحرة آلازٍغ

ذي  بٕغ في ًٞ اإلاٛاػي، له ٦خاب خى٫ اإلاٛاػي َى ٦خاب  .)2(اوسجام جاٍع
 
بض هللا بً ٖمغ الىا٢ضي َى ؤًًا ٖو

ش و اإلاٛاػي" ش ؤلاؾمام، ؾماٍ ابً هضًم "الخاٍع سُت خى٫ جاٍع  . )1(ضخم ًًم اإلاىاص الخاٍع

 الفخىح وألاخذار :

 خى٫ الٟخىح وألاخضار مً )2(جا٫ الٟخىح َى الىا٢ضيمً ؤَم اإلااعزحن الظًً ؤلٟىا في م
 
 مؿخ٣ما

 
، ٦خب ٦خابا

ا. خىح العجم و ٚحَر خىح الكام، ٞو جىظض ٦خب مخىاٞغة هظ٦غ  ،وفي ألاخضار والٟخىح ؤَم ٦خبه ٞخىح مهغ، ٞو

لخىاعط بٌٗ مجها في ألاخضار الغثِؿُت في ؤلاؾمام مشل ٦خاب الغصة، و٦خاب الجمل، و٦خاب الجهغوان، و٦خاب ا

خىح الٗغا١ بلى ؤزغ  ا، ؤما في الٟخىح ٦خب اإلااعزىن في ٞخىح الكام مىظ ؤًام ؤبي ب٨غ ختى ؤًام ٖشمان، ٞو حَر ٚو

خىح زغاؾان وؤزباع ؤمغائها و٦خاب سٛغ الهىض و٦خاب ؤٖما٫ الهىض . وفي َظا الهضص ٞخىح البلضان )3(ؤًام ٖمغ، ٞو

ش ، ٌٗخبر ؤقهغ ٦خب ٌٗض مً ألانى٫ ا)4(البلضان للبماطعي  لىاصعة واإلاهاصع ال٣ُمت في الٟخىخاث ؤلاؾمامُت، والخاٍع

 بلى ٞخىح 
 
 بلضا

 
ا بلضا ش ؤلاؾمامي، ط٦غ ُٞه ؤزباع الٟخىح ؤلاؾمامُت مً ؤًام عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلى ؤزَغ والخاٍع

غي، ودمحم بً بسخا١، ومٗمغ بً عاقض، ومجاَض بً ؾٗ .)5(الؿىض اثٟت مهمت لهظا الًٟ ابً قهاب الَؼ ُض َو

كام بً الٗغوة  ىاهت بً الخ٨م، وؤبى املخى٠ له ٦خاب باؾم (٦خاب الغصة))6(َو ٣ًى٫ ٖىه ابً هضًم " ؤج٣ً  .، ٖو

ش الهىض و الٟاعؽ . ظم٘ ؾ٠ُ بً )01(ؤبى املخى٠ ٖلى ألازباع والٟخىح وؤخىا٫ الٗغا١، وؤًًا بهه ٧ان ٖالم لخاٍع

ً ؤٞغاص ٢بُلخه في َظٍ اإلاٗغ٦ت، وؤل٠ (٦خاب الٟخىح ٖمغ و٢اج٘ خغب ظمل مً ؤٞغاص ٢بُلخه خُض قاع٥ ٦شحر م

ال٨بحر و الغصة) َظا ال٨خاب ٌكخمل ٖلى ؤخضار و٢ٗذ في بضاًت ؤلاؾمام، وو٢اج٘ الاعجضاص و ؤويإ الصخابت في 

لي)  . )00(الخغوب املخلُت، و٦خاب الشاوي (٦خاب ظمل وؾحر ٖاجكت ٖو

                                                           
 .للهجري، برع يف احلدقث والفقو، ققول شاكر مصطفى يف كتابو ىو زلدث ال مؤرخ ٘ٓٔ_ٜ٘ىو ابن عثمان غٍت تويف سنة بُت    . ٔ
 . للهجرة ٜٗللهجرة وتويف سنة  ٖٕىو أحد فقهاء ادلدقنة السبعة ولد سنة    . ٕ
 .  ٗٗ -اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ميں ں زلمود احلسن : عربو    . ٖ
 . ٚٛ -اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگميں اترقخ ں زلمود احلسن : عربو    . ٗ
 .ٜٛ-ادلرجع السابق، ص   . ٘
 .  ٚٛٔ -الو يف افإسالم، اجلزء األول؛  صشاكر مصطفى : اترقخ العرب و ادلؤرخون، دراسة يف تطور علم التارقخ و معرفة رج   . ٙ
 .ٜٕٚىو األدقب و ادلؤرخ البالذري، ولد يف بغداد ونشأ فيها، كان مؤرخا جغرافيا يف القرن الثالث، تويف سنة    . ٚ
 . ٚٙٔ -اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ں ميں زلمود احلسن : عربو    . ٛ
  ةللهجر  ٚٗٔخبارقُت ىو أخو عروة بن الزبَت تويف ىشام سنة ىو زلدث ادلدقنة ومن النسابُت األ   . ٜ
 . ٕٙٔ-اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگميں اترقخ ں زلمود احلسن : عربو   . ٓٔ
 . ٖٓٔ -ص؛ ادلرجع السابق   .ٔٔ
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 ألاوعاب :

ؾمام ٖهبُت قضًضة قاجٗت بحن ٢باثل الٗغب، خُىما ظاء ؤلاؾمام اٞخسغ الٗغب ٖلى خؿبهم ووؿبهم و٢بل ؤلا 

اة هبي ألا٦غم ملسو هيلع هللا ىلص، زم اقخضص بحن ال٣باثل الٗهبُت  ٤ ختى ٞو م ٧اهىا ٢اثمحن ٖلى َظا الٍُغ ؾّض َظٍ الٗهبُت، َو

في اإلاىاحي الؿُاؾُت مغة ؤزغي، ووكإ َظا الىٕى بحن ٢باثل الٗغب في الٗهغ ألامىي ووكإث بُجهم الكٗىبُت 

، وظم٘ الٗغب ؤوؿابهم في ٣لىن ؤوؿابهم مً ظُل بلى ظُل ؤزغوالاظخماُٖت والا٢خهاصًت. ٧ان الٗغب ًى

٤ اعجٟ٘ َظا الًٟ وونل بلُىا بظل٪  ٣ت اإلاى٣ىلت ألن لِؿذ ٦خابت عاثجت ٖىض الٗغب، بهظا الٍُغ م بالٍُغ ؤقٗاَع

ش ٖىض الٗغب ى طل٪ اَخم الٗغب بإًامهم واقتهغ في َظا املجا٫ ؤنمعي وؤل٠ ؤبى .  باإلياٞت بل)0(اعجٟ٘ ًٞ الخاٍع

ٖبُضة مٗمغ بً اإلاشجى (٦خاب ألاًام)، و(٦خاب ؤًام ال٨بحر)، و(٦خاب ؤًام ألاناٚغ). مكاَحر ٖلماء ًٞ ألاوؿاب 

٣ُل بً ؤبي َالب ل، ٖو ضي ظبحر بً مُٗم، ومسؼومت بً هٞى ، وؤبى ٣ًٓان له ٦خاب وؿب زىظٝ )3(ؤبٖى

ُشم بً ٖضي اإلاخىفي ؾىت وؤزب ا، ودمحم بً ؾاثب ال٩لبي، ومهٗب بً ػبحر، َو للهجغة، الظي ؤل٠  315اَع

حر  ش ألاقغاٝ ال٨بحر ٚو ت، وجاٍع  خى٫ ؤوؿاب ال٣باثل، والخىاعط ، ووالة ألامهاع، وزُِ ال٩ٞى
 
زمؿحن ٦خابا

مهٗب بً ػبحر َظا ال٨خاب   ٦خاب (اليؿب ال٨بحر)، وؤل٠مهٗب بً ػبحر ٦خب  .طل٪، ودمحم بً ؾاثب ال٩لبي

غي   ، وله بج٣ان ٖلى ٖلم اليؿب. )2(بمؿاٖضة ٦خاب (وؿب ٢َغل) لَؼ

 الىبلاث :

ٞحها ؤخىا٫ الصخابت، والخابٗحن، والخلٟاء، وؤَم مً ماعؽ ٖلى َظا  ،ٖجي الٗغب بظ٦غ َب٣اتهم ٖىاًت ص٣ُ٢ت

ظا ال)1(الًٟ َى ابً ؾٗض ٨خاب نىعة ؤ٦مل وؤوؾ٘ ألهه ًمشل ، ؤل٠ الُب٣اث مكهىع (بُب٣اث ابً ؾٗض) َو

ُما ٢بله، ٌكخمل َظا ال٨خاب ٖلى زماهُت ؤظؼاء حن واليؿابحن في ٖهٍغ ٞو ٠ )2وكاٍ املخضزحن وألازباٍع
ّ
، وؤل

 ًٖ َب٣اث ٣ٞهاء اإلاضًىت اإلاؿمى "َب٣اث ال٣ٟهاء واملخضزحن
 
 . )3(َُشم ٦خابا

خ اإلاىلٌى مً اللغاث ألاخشي :  الخاٍس

ىا ازخلِ الٗغب بإ٢ىام  ا بلى الٗغبُت ٧ي ًخٗٞغ سُت وه٣لَى ألازغي وؤج٣ً ٖلى لٛاتهم وخهل مجهم اإلاىاص الخاٍع

ش وألاصب ومً ؤَم اإلاترظمحن ابً اإلا٣ٟ٘ جغظم  سُت وظهىصَم في مجا٫ الخاٍع بإويإ العجم و٢اجٗهم الخاٍع

و٦خاب (مؼص٥)، و٦خاب  ٖضًضة مً ال٨خب مً اللٛاث ألاظىبُت بلى الٗغبُت ٦ما جغظم ٦خاب (آلاثحن في ألانغ)،

ت، ه٣لها ابً اإلا٣ٟ٘ بلى الٗغبُت، واؾخٟاص بها  (الخاط في ؾحرة ؤهىقحروان)، وهي ال٨خب ٧اهذ في اللٛت الٟهلٍى

ظا  ، وه٣ل ابً اإلا٣ٟ٘ (زضاي هامٜ) َو حٍر ت  ٚو اإلااعزىن آلازغون مشل اإلاؿٗىصي، وابً ألازحر ، وابً مؿ٩ٍى

ش الٟاعسخي،  ٧ان  ت، وجغظمٗه ابً اإلا٣ٟ٘ باؾم (٦خاب ؾحر العجم)، و(٦خاب ال٨خاب ًغنض الخاٍع باللٛت البهلٍى

ش ألاصب الٗغبي للمؿدكغ٢حن بلى الٗغبُت ٦ما ٞٗل الض٦خىع  .)4(ؾحر اإلالى٥ الٟغؽ) ه٣ل ماعزى الٗغب ٦خب جاٍع

                                                           
 . ٖٛٔ_ٜٖٔ-ادلرجع السابق؛ ص    .ٔ
 .    ٜٚ-و معرفة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول؛  ص شاكر مصطفى : اترقخ العرب و ادلؤرخون، دراسة يف تطور علم التارقخ   . ٕ
 كان عادلاً ابألنساب.  ،للهجرة ٕٗٔىو دمحم بن مسلم بن شهاب الزىري،  وعاش يف عهد عبد ادللك بن مروان حىت تويف سنة    . ٖ
 الء اشتهر بكتابو الطبقات.للهجرة ، ىو من فض ٖٕٓللهجرة،  وتويف سنة  ٛٙٔىو دمحم بن سعد بن منبع البصري، ولد سنة    . ٗ
 .ٕٔٔ -دمحم الفاروقي و دمحم إمساعيل اجملددي : العربية و آداهبا؛ ص   . ٘
 . ٕ٘ٔ_ٖ٘ٔ-اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ں ميں زلمود احلسن : عربو    . ٙ
 .  ٜ٘-ص ادلرجع السابق   . ٚ
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ش ألاصب الٗغ  ش ل٩اع٫ بغو٧لمان بلى الٗغبُت باؾم جاٍع بي، ولهظا ال٨خاب ٖبض الخلُم الىّجاع الظي جغظم ٦خاب الخاٍع

ش ش للمؿدكغ١ ص)0(قهغة ٦بحرة بحن ٦خب الخاٍع ع  -. واإلااعر الجلُل الض٦خىع ببغاَُم  ال٨ُماوي جغظم ٦خاب الخاٍع

ش ألاصب الٗغبي اؾخٟاص   ” Histoire de la Literature Arabe “بما قحر الٗىىان ألانلي لهظا ال٨خاب  باؾم جاٍع

ُٞه مٗلىماث ٦شحرة ًٖ الٗغب و ًٖ مجهىصاتهم في الٟىىن املخخلٟت بما هي بهظا ال٨خاب اإلااعزىن املخضزىن، و 

ش ألاصب الٗغبي)  ٖبض الجلُل باؾم (مسخهغ جاٍع
َ
 .)3(في الكٗغ ؤم في الىثر،  وجغظمه ؤًًا

خ الاحخماعي :  الخاٍس

 في اإلاٛاػي والؿحر، وال
 
ش، ألجهم ٦خبىا ؤوال ً الخاٍع ٟخىح، وألاخضار، زغط اإلااعزىن مً صاثغة ي٣ُت في جضٍو

 ً ش ٖلى الٗىاٍو ، ؤما اإلااعزىن ال٣اصمىن واملخضزىن ؤعزىا الخاٍع
 
 مىٟغصا

 
وألاوؿاب، وألاًام، والُب٣اث مىٟغصا

ً الىثر والكٗغ والخُابت وؤهىاٖها. اَخم بٌٗ اإلااعزحن الترجِب  ش وما ُٞه مً ٖىاٍو اإلاخٟغ٢ت، وؤخهىا الخاٍع

غ الُبري الؿىىي والترجِب الؼمجي، ؤو٫ اؾم هظ٦ سا خؿب )2(غ في َظا الهضص َى ابً ظٍغ ، الظي ؤل٠ جاٍع

ش الغؾل وألاهبُاء واإلالى٥)، َظا ال٨خاب  ظا ال٨خاب مكهىع (بخاٍع الترجِب الؿىىي باؾم (٦خاب ألامم واإلالى٥) َو

كهحر ؤخمض . وؤما الظًً اَخمىا الترجِب الؼمجي مً بُجهم اإلااعر ال)1(للهجغة 213و ٠٣ً ٖىض ؾىت  (ٕ)ًبضؤ بأصم 

 ًظ٦غ 
 
ش ال٨بحر)، ًدخىي َظا ال٨خاب الى٢اج٘ اإلاهمت، ؤوال ش اإلاؿمى (الخاٍع بً ٣ٌٗىب البماػعي، وله ٦خاب في الخاٍع

، وبٗضَا ًدىاو٫ جمامُظٍ، زم ًظ٦غ ؤخىا٫ ملى٥ الكام وبابل والهىض والُىهان والغوم وؤلاًغان (ٕ)وا٢ٗت ِٖسخى 

ش ؤمم التر٥ ومهغ وال ش الٗغب ٢بل زم ًخدضر ًٖ جاٍع بربغ والخبكت، وفي جهاًت َظا الجؼء ًخدضر ًٖ جاٍع

ؤلاؾمام، وفي الجؼء الشاوي لهظا ال٨خاب ًخدضر ٣ٌٗىب البماػعي ًٖ والصة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، زم ًظ٦غ ًٖ الى٢اج٘ 

سُت في ٖهغ ؤلاؾمام بلى ؾىت  . مً )2(م الؿالٟت)للهجغة، وله ٦خاب ؤزغ اإلاؿمى (٦خاب في ؤزباع ألام 326الخاٍع

ت ال٨بحرة امٗانٍغ اإلااعر الجلُل  ظا ال٨خاب اإلاىؾٖى )، َو بً ٢خِبه الضًىىعي، مً ؤَم ٦خبه (٦خاب اإلاٗاٝع

ش ألاصب الٗغبي، ؤعر  .)3( لٗلىم اإلاخٗضصة اث مال٠ جاٍع خُىما هخ٩لم ًٖ اإلااعزحن املخضزحن مشل ؤخمض خؿً الٍؼ

ش الٗغب ومجهىصاتهم باالزخهاع وهٓغ  ش هٓغة ص٣ُ٢ت، ومشله الض٦خىع ٖمغ ّٞغور ناخب ٦خاب جاٍع في الخاٍع

ش الٗغب في ؾبٗت مجلضاث مً الٗهغ الجاَلي ختى ٖهغ الخضًض، واإلااعر خىا  ش ألاصب الٗغبي ؤعر جاٍع جاٍع

ش الٗغب بخاَت  ش ألاصب الٗغبي)، واإلااعر ألازغ َى قىفي ي٠ُ ؤخاٍ جاٍع الٟازىعي ناخب (الجام٘ في جاٍع

ش الٗغب م٘ ط٦غ ؤصبهم ؾىا َى الكٗغ ؤم الىثرؤو ؤهىإ ألاصب ألازغي. جامت . ؤع   ر َاالء اإلااعزىن جاٍع
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