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پوختە:

ف
ـار� گرنگیــان ســەبارهت بــە روداوه
ســەرچاوه ئەدهبییــەكان لــە ســەدهكا� ناوهراســتدا بــە یەكێــك لــەو ســەرچاوانە دادهنرێــت كــە زانیـ ي
ت
مرووییــە بــە شــێوازی تایبـ ت
ي� ش
ـەرها� ئــەم قۆناغــە ي� ش
مرووییــەكان وبــاس و بەسـ
ـە� ولەروانگــەی ئەدهبییــەوه گواســتوهتەوه ،یەكێــك لــەو ســەرچاوه
ڵ
ـە�م بەهــۆی جیــاوازی خــودی ئــەدهب لــە مـ ي� شـروو ،لەبەرئــەوه میتــۆدی نوسـ ف
گرنگانــەش پەرتــوك (العقــد الفریــد) ی (ابــن عبــد ربە)یــە ،بـ
ـیى ســەرچاوه
ئەدهبیــەكان لەگــەڵ ســەرچاوه ي� ش
مرووییــەكان جیــاوازه ،لـ ي�ـرهوه مامەڵەكــردن لەالیــەن توێــژهر فا� بــواری مـ ي� شـروو لەگــەڵ ســەرچاوه ئەدهبیەكانــدا پێویسـ تـى

وردبوونــەوهو ي�ترامـ فـا� زیاتــر هەیــە ،واتــە توێــژهر فا� بــوار� مـ ي� شـروو پێویســتە بــە وردبونــەوهی زیاتــرهوه ســەرچاوه ئەدهبیــەكان بــەكار بهێـ ف ف
ـ� ،ئەمــەش
ي
ف
ف
ف
گرفتێــ� ســەرهك میتــۆدی نوســینەوهی مـ ي� شـرووی ســەدهكا� ناوهراســت و هەروههــا بەكارهێنــا� ســەرچاوه ئەدهبیــەكان لەالیــەن توێــژهرا� بــواری
ف
مـ ي� شـروو ،گریمانەیــەك گرنگــەو نوسـ ف
ـەلماند� ئــەو گریمانەیــە .لــەم چوارچێوهشــدا پەرتــوك (العقــد الفریــد) ی (ابــن عبــد ربــە)
ـیى ئــەم توێژینەوهیــە بــۆ سـ

وهك نمونــە وهرگـ يـراوه.

پێشەیک:

گ
ف
�ش
وو� گرنــ� لەخــۆ گرتــوه،
كتێـ بـى (العقــد الفریــد) ی (ابــن عبــد ربــە) یەكێكــە لەشــاكاره ئەدهبیەگرنگــەكا� ســەردهم ئیســالم كــە زانیــاری مـ يـر ي
كــە زۆرجــار توێــژهر فا� بــواری مـ ي� شـروو لــە توێژینەوهكانیانــدا پشـ تـى پێدهبەسـ ت ف
ـ� ،زۆرجــار بـ ب �
ـە� گەڕانــەوهو بــەراودر كــردن وشــیكردنەوهی ئــەو زانیاریانــە،
ف
ـەنەكا�
تاوهكــو بگەنــە ئــەو ئەنجــام وراســتیەی كــە ئایــا تاچەنــد ئــەوهی كەلــەم كتێبــەدا هاتــووه هاوشــێوهی ئــەو زانیاریانەیــە كــە لەســەرچاوه رهسـ
ـ� بەئەنجامـ ف
مـ � شـرووی ئیســالمدا بـ ف
ـوو� هەیــە ،بۆیــە خســتنە رووی ئــەم راســتیە گەیشـ ت ف
ـەكا� كارێــ� گرنــگ ولەهەمــان كات پێویســتە ،لەســەر ئــەم
ي
بش
هەڵرێــردرا.
بنەمایــە ئــەم ناونیشــانە

ئــەم توێژینەوهیــە خســتنە رووی میتــۆدو شــێوازی نوسـ ف
ـیى مـ ي� شـرووه الی (ابــن عبــد ربــە) ،هەروههــا خســتنە رووی چەنــد نمونەیەكــە لــە هەندێــك
ف
ـەكا� ســەردهم خەلیفــەی ئومــەوی (عبدالملــك بــن مــروان) ،بەراوردكردنیـ ت
مرووییــە گرنگـ ف
لەدهقــە ي� ش
ـەنەكا� مـ ي� شـرووی ئیســالم،
ـە� بــە ســەرچاوه رهسـ
ئــەم ســەردهمەش وهك نمونەیــەك وهرگـ يـراوه بــۆ خســتنەرووی رێبــازو شــێوازی نوسـ ف
ـیى (ابــن عبــد ربــە) ،توێژینەوهكــە جگــە لــە پێشــەك ودهرهنجــام،

لەدووبەنــدو هەربەنــدهش لەچەنــد بــەش وتەوهرێــك پێــك دێــت ،لەبەنــدی یەكەمــدا بــاس لــە ژیــان ورێبــازی نوسـ ف
ـیى مـ ي� شـروو الی (ابــن عبــد ربــە)
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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كـراو لەســەرهتادا بــاس لــە ژیــان وســەردهم ناوبـراو كـراوه ،دواتــر تایبەتمەندیـ ف
ـەكا� رێبــازی نوسـ ف
ـیى مـ ي� شـروو الی (ابــن عبــد ربــە) خراوهتــە روو .بەنــدی

ف
ـەرچاوهكا� نوســینەوهی مـ ي� شـروو لــە پەرتــوك (العقــد الفریــد)دا ،لــە دوو تــەوهری گرنــگ پێــك دێــت ،تــەوهری یەكــەم تایبەتــە بــە
دووهم تایبەتــە بــە سـ
ســەرچاوهی وهرگرتـ فـى زانیــاری لــە مامۆسـ ف
ـتایا� (ابــن عبدربــە) ،تــەوهری دووهمیــش تایبەتــە بــە ســەرچاوهیەك دیكــەی وهرگرتـ فـى زانیــاری الی (ابــن
عبــد ربــە) كــە بریتیــە لــە كتیــب ومەســنەفەكان و لەچەنــد خاڵێكــدا ئــەم بابەتــە روون كراوهتــەوه.
�ش
وو� لــە كتێـ بـى (العقــد الفریــد)دا هاتــوه ،وهك نمونــە ســەردهم خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) (-65
لەبەنــدی ســێیەمدا هەنــدێ نمونــەی مـ يـر ي
گراوهو لە روانگەی دهقە ي� ش
مروویەكانەوه شیكردنەوهی بۆ كراوه ،ئەم بەندهش لە چەند تەوهرێك لەخۆ دهگرێت،تیایدا
85ك 704-684/ز) وهر ي
ت
ي� ش
دهقەمروویانــە هاتــووه كــە پەیوهنــدی بــە ژیــان وحوكمـڕ فا� وكاروبــاری دهوڵــەت وپەیوهندیــە دهرهكیــەكان ووهفـ تـا� خەلیفــەوه هاتــووه،
گرنگریــن ئــەو

ف
ـەنەكا� مـ ي� شـرووی ئیســالم وزانیاریــەكان لەمبــارهوه خراونەتــە روو.
وه شــیكردنەوهی بــۆ كـراوه ئەمــەش لــە روانگــەی ســەرچاوه رهسـ
ت
�ش
ف
وو� شــیكاری ،بەخســتنەرووی زانیاریــەكان وشــیكردنەوهو هەڵهێنجــان لەروانگــەی
لەنوســیى ئــەم توێژینــەوهدا پشــت بەســراوه بەرێبــازی مـ يـر ي
مرووییـ ف
ـەنەكا� مـ � شـرووی ئیســالم ،وهبەراوردكـ ف
ف
مروویانــەی كــە لەكتێبەكــەی (ابــن عبــد ربــە) هاتــووه بــە دهقــە ي� ش
ـرد� ئــەو دهقــە ي� ش
ـەكا�
ســەرچاوه رهسـ
ي
ف
ـەنەكا� مـ ي� شـرووی ئیســالم ،ئەمــەش لەپێنــاو گەیشـ ت ف
ـ� بــە راسـ تـى.
ســەرچاوه رهسـ
ف
لەنوسیى ئەم توێژینەوهدا توانیبێتمان هەندێ زانیاری نوێ بخەینە روو.
لەكۆتایدا هیوادارین

هێماو كورتكراوەكان:

ف
تو�
ت :ي
ج :الجزء
ص :صحيفة
ص ص :صفحات
ـه :التاري ــخ الهجري
م :التاري ــخ الميالدي
د م :دون مكان الطبع
د ت :دون تاري ــخ الطبع

نوسی� ي� ش
ض
م�وو الی (ابن عبد ربە)
بەندی یەكەم :ژیان ورێبازی
 :ض
ش
ژیا� ابن عبد ربە:
بەس یەكەم
نــاوی تــەواوی (أبــو عمــر احمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــە بــن حبیــب بــن حدیــر بــن ســالم ،مــەوالی هشــام بــن عبدالرحمــن بــن معاویــە بــن هشــام
بــن عبدالملــك ،ي� ش
مروونوســان لەســەر ئــەوه كــۆن كــە كونیــەی ناوبـراو ابــا عمــره ،هەروههــا باپـ يـری چــوارهم مــەواىل خەلیفــەی ئومــەوی (هشــام بــن
ف
الفر�1967 ،م ،ص ،38الحميدي 1966 ،م ،ص ،101ياقوت الحموي،
عبدالرحمن الداخل) بووه (ابن خلكان1990،م ،ج ،1ص ،110ابن
ي
1991م ،ج ،4ص ،211ابــن تغــري بــردي(،د ت) ،ج ،3ص.)466
ڵ
ڵ
(ابــن عبــد ربــە) لەســا� (246ك860 /ز) لەشــاری (قرطبــە) لــەو� ت� ئەندهلــوس لەدایــك بــووهو هــەر لــەو شــاره ژیــاوه ( ابــن جلجــل( ،د ت)،
ڵ
ـەو� ت� ئەندهلــوس ولەشــاری قرتوبــە ژیــاوه ئاشـ ت
ـنایە� لەگــەڵ زۆرێــك لەزانایــان وئــەدهب
ص ،104الذهـ ب يـى 2006،م ،ص ،)273لەبــەر ئــەوهی لـ
دۆســتان پەیدا كردووه ،ي�لرهوه الی چەندین زانای بەناوبانگ وانەی خوێندووهو لێیانەوه چەندین زانســت وزانیاری وهرگرتووه ،بەتایبەت زانسـ تـى
ـر�1967 :م ،ص ،38الذهــى1984 ،م ،ج .)4لەگــەڵ ئەوهشــدا بــەردهوام خەریــ� خوێندنــەوهو بەدواداچـ ف
ف
ف
ـوو�
شــەرع وزمــا� عـ ب
بي
ـەره�( ابــن الفـ ي
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زانســت وزانیــاری بــوو ،هۆنراوهكانیـ شـ� قورســا� تایبەتیــان هەبووبەتایبــەت لــە دهربــاری خەلیفــەو فەرمانــڕهواو مــر ف
هكا� شــاری قرتوبــە ،ئەمــەش
ي
ي
بەهــۆی ئــەو تایبەتمەنــدی وچـ ي� شـرو بەالغەتــەی كەلــە هۆنراوهكانیــدا هەبــووه( الحميــدي 1966 ،م ،ص.)101
ف
ـیعر� ،لەچوارچێــوهی
ـەده� و شـ ي
(ابــن عبــد ربــە) بەیەكێــك لەبەرهەمــە بەناوبانگــەكا� نــا�اوه بەنــاوی (العقــد الفریــد) لەگــەڵ هەنــدێ بەرهــەم ئـ ب
ف
ف
ف
ـاوهكا� (البــاب � معرفــە االداب ،االرشــاد �
دیوانێــ� تایبــەت رێكخ ـراوه ( ِبروانــة :رضــوان الدايــة 1993،م) ،هەروههــا دوو كتێـ بـى تــری هەیــە بەنـ
اللغــە) (البغــدادي (د ت) ،ج ،5ص)60
دوای ژیانێــ� پــڕ لــە زانســت وبەرهەمــدار ،لەكۆتاییـ ف
ـەكا� تەمەنیــدا (ابــن عبــد ربــە) دووچــاری نەخۆشــیەك كوشــنده دهبێتــەوه (،ابــن خلــكان،
ڵ
ـە�م لــەو كاتەشــدا هــەر بــەردهوام بــوو لــە نوسـ ي ف
ـ� ،دوای ئــەوهی
1990م  ،ج ،1ص )112ئــەم نەخۆشــیە كاریگــەری تــەواوی لەســەر ناوبـراو هەبــوو ،بـ
ڵ
ف
هەشــتاو دوو ســاڵ ژیــا ،لەســا� (328ك939 /ز) كـ پ
ـر�1967،م ،ص ،38الحميــدي 1966،م ،ص ،)101لــە شــاری
ـۆ� ي
دوا� دهكات ( ابــن الفـ ي
�
ف
ـر�1967 ،م ،ص.)38
قورتوبــە بەخــاك دهسـ يـپرێت ( ابــن خلــكان1990 ،م ،ج ،1ص ،112ابــن الفـ ي

ش
بەس دووەم :سەردەم (ابن عبد ربە):

ف
ت
بەرهەمەكا� (ابن عبد ربە) تێبگەین پێویستە ئاشنایەتیمان لەبارهی سەردهم ناوبراوهوه هەبێت ،وهك ئاشكرایە
كەسایە�
بۆ ئەوهی لە
ڵ
ڵ
ف
(ابن عبد ربە) لەماوهی سا� ف� نێوان (328-246ك 939-860/ز) لەو� ت� ئەندهلوس ژیاوه ،ئەم سەردهمەش لەدوو قۆناع سەردهم ئەمارهت
ڵ
�
ـری
وخەالفــەت پێــك دێــت ،بەگشـ تـى و� ت� ئەندهلــوس لــەم ماوهیــەدا بــە رهوشــێ� ناسـ
ي
ـەقامگرو ئاڵــۆزدا تێپــەڕ دهبێــت ،چەندیــن شــۆرش وئاژاوهگـ ي ڕ
ڵ
لــەم ســەردهمەدا ســەری هەڵــداوه ،لەوانــەش شـ ش
ـۆڕس خەڵــ� شــاری تولەیتڵــە لــە بەرانبــەر مـ يـر (عبدالرحمــن االول) لەســا� یەكــەم حوكمڕانیــدا (

ڵ
ابــن غــدار المراكـ شـ� 1983،م ،ج ،2ص ،)94هەروههــا شـ ش
ـۆڕس (عبدالرحمــن بــن مــروان) نــا�او بــە (الجلیـ تـ�) كەشــاری قورتوبــەو و� ت� مەغریـ بـى
ي
ف
ش
گرتــەوه ،بەیەكێــك لــە شۆڕشــە گــەورهكا� ئــەو ســەردهمە دادهنرێــت ( ابــن قوطيــة1979،م ،ص ،)101هــەر لــەم ســەردهمەدا شــۆڕس (لــب بــن

ڵ
مندیــل) ســەریــهەڵدا ،لــە چیــای جەزیــرهو شـ ش
ـۆڕس (ابــن با� شــعراو) ،دواتــر مـ يـر محمــد هــەو� لەناوبردنیــدا (ابــن قوطيــة1979،م  ،ص.)104
ڵ
ڵ
كاتێــك مـ يـر (عبــدهللا بــن محمــد) دهســە�ت وهردهگرێــت لەنیــوان ســا� ف� (300-275ك912-888/ز) لەسەرانســەری ئەندهلوســدا ئــاژاوهو
ڵ
شــەڕ ب�وبویــەوه ،لەئەنجامــدا بارودۆخێــ� ناجێگــر ســەریــهەڵدا ( الحميــدي ،1966 ،ص ،)13ئەگـ پ
ـەر� (عبدالرحمــن النــارص بــن محمــد) (-300
ڵ
350ك961-912 /ز) هەوڵیــدا كۆتـ يـا� بــە شــۆڕش وراپەڕینــەكان بهێنێــت ،لەمــاوهی ســا� ف� حوكمڕانیــدا بــەردهوام لەشــەڕدابوو لەگــەڵ نەیــار فا� (

المقــري1982 ،م ،ج ،1ص .)353بــەم شــێوه دهبینـ ي ف
ـ� ســەردهم (ابــن عبــد ربــە) بەســەردهمێ� ئاڵــۆزی سیاســیدا تێپــەڕ دهبێــت ،بیگومــان ئەمــەش
ڵ
ف
ـە� وئــەده� ورۆشــنبری وهەمــوو الیەنـ ف
كۆمە�یـ ت
كاریگــەری تــەواوی هەبــووه لەســەر ش
ـینەكا�
ـەكا� دیكــە ،بیگومــان ئــەم خەســڵەتە بــە نوسـ
رهوس
ي
ب
(ابــن عبــد ربــە)وه دیــاره.

ش
نوسی� ي� ش
ض
م�وو الی (ابن عبد ربە)
بەس سێیەم :رێبازی

ڵ
�ش
ئەگـ پ
وو� لەســەردهمە
ـەر� كتێـ بـى (عقــد الفریــد) ســەرچاوهیەك ئەدهبیــە ،بــە�م لەگــەڵ ئەوهشــدا دهوڵەمەنــده بەبابــەت وزانیــاری مـ يـر ي
ڵ
جیاوازهكانــدا ،لـ ي�ـرهوه گەلێــك زانیــاری تیادایــە لەبــارهی چەرخــە كۆنــەكان وهــەوا� عــەرهب بــەر لەئیســالم وســەردهم پێغەمبــەر (د خ) ،هەروههــا
ڵ
ف
ـەرهتاكا� ئیســالم و ســەردهم ئومــەوی وبەشــێك لــە ســەردهم عەبــاس ،ئەمانــەو گەلێــك زانیــاری دهربــارهی و� ت� ئەندهلــوس بــاس كــردووه،
سـ

مروویانەشــدا رێبازێــ� تایبـ ت
ـیى ئــەم بابەتــە ي� ش
لەفەتــ� مســوڵمانەكانەوه تاوهكــو ســەردهم (عبدالرحمــن نــارص) ،لەنوسـ ف
ـە� بــەكار هێنــاوه ،كۆمەڵێــك
ـڵە� تایبـ ت
خەسـ ت
ـە� خــۆی هەیــە كەلـ �ـرهدا بەكـ ت
ـور� ئامــاژهی پێدهدهیــن:
ي
ـە� ،ئیــدی لەباسـ ف
روداوهكا� گشــت ئــەو ســەرچاوانەی كــە هێناویـ ت
ف
-1پێكەوهگرێـ ف
ـكرد� روداوهكانــدا پچـڕ فا� تیانیــەو زانیاریــەكان بەكــەوه
ـدا� هەمــوو
مروویـ ف
بەســتوهتەوه ،ئــەم رێبــازهش وادهكات كــە خوێنــەر لـ ت
ـەكا� خوێندنــەوهی روداوه ي� ش
ـەكا� نــاو كتێـ بـى (العقــد الفریــد) دانەبڕێــت وبەئاسـ فـا� لـ ي �ـى
تێبــگات (.ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،1ص)2
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
ف
ـەنەكا� ي� ش
الدا� ســەنەدی ریوایەتە ي� ش
مرووی ئیســالمدا هاتووه ،لەراســتیدا (ابن عبد ربە) لە پێشــەك كتێبەكەیدا
مروویەكان كە لەســەرچاوه رهسـ
-2
�
بــاس لــەم بابەتــە دهكات وهۆكارهكـ ش
دهگرێتــەوه بــۆ دوركەوتنــەوه لــە دورودرێــژی لەنوسـ ي ف
وكورتریكــردن لــە هێنــان ودانـ فـا� زانیاریــەكان ،چونكــە
ـ�
ـەس
بڕ
يڕ
ـو� وایــە هەبـ ف
بۆچـ ف
ـوو� ئــەم ســەنەدانە پێویســت نـ ي ف
ـ� ،الدانیشــیان هیــچ كەموكورتیــەك ناگەیەنێــت( .ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،1ص ص)4-3

ف
ـەرچاوهكا�( ،ابــن عبــد ربــە) بایــەخ بــە گەڕاندنــەوهی زانیاریــەكان دهدات بــۆالی ئــەو ســەرچاوهیەی كەلـ ي �ـى
-3گەرانــەوهی زانیاریــەكان بــۆالی سـ
ف
وهرگرتــووه ،لـ ت
ـەكا� وهرگرتـ فـى زانیارییــەكان راســتەوخۆ ئامــاژه دهدات بەســەرچاوهی وهرگرتنیــان ،بــەم شــێوهیە( :ذكــر هــذا محمــد بــن یزیــد � الكامــل)

ف
(ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،2ص( ،)235وذكــر ابــن قتیبــە ف� ش
اال�بــە)( ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،6ص( ، )356قــال ابــو عبیــده � كتــاب التــاج) (ابــن
ف
عبــد ربــه1999،م،ج ،3ص( ،)337قــال ابــن قتیبــە � كتــاب تفضیــل العــرب) (ابــن عبــد ربــه1999،م،ج ،3ص ، )408هەنــدێ جــار تەنهــا نــاوی

نوســەری ســەرچاوهكان دێنێــت ،لەهەنــدێ شـ ف
ـویى تــردا تەنهــا ئامــاژه بــە نــاوی ســەرچاوهكان دهكات.
مروویــەكان وبەپـ �ـى پیویســت بەكاریــهێنــاون ،هەروههــا دهقـ ف
ـیى كتێـ بـى (العقــد الفریــد)دا (ابــن عبــد ربــه) گەڕاوهتــەوه بــۆ ســەرچاوه ي� ش
 -4لــە نوسـ ف
ـەكا�
ي
پێکــەوه گرێــداوه ،ئەمــەش بەمەبەسـ تـى پێـ ف
ـدا� زانیــاری زۆرتــر لەســەر هــەر روداوێــك كــە ئامــاژهی پێكــردووه ،لـ ي�ـرهوه زانیــاری زۆری هێنــاوه لەبــارهی

ڵ
ـەكا� تــر( .ابــن عبــد ربــە) تەنهــا دهقـ ف
ـە� ورۆشــنبری والیـ ف
وكۆمە�یـ ت
ـژهكا� كۆمەڵــگا لەهەمــوو الیەنـ ف
ـ� وتوێـ ف
ســەرجەم چـ ي ف
ـەكا�
ـەكا� ســیاس وئابــوری
ي
ف ڵ
ـوێى پێویســتدا داینــاون ،لەهەنــدێ شــوێندا زۆر بەكـ ت
ف
پا�وتــوهو لەشـ ف
ـور� روداوهكان دهخاتــە
ـینەكا� ،بەڵكــو دهقــەكا�
نەگواســتۆتەوه بــۆ نــاو نوسـ
ـوو� باسـ ف
كا� تــردا بەدرێــژی بــاس لــە روداوێــك دهكات ،ئەمــەش لەبــەر پێویســت بـ ف
روو ،لەهەنــدێ ت
ـكرد� روداوهكان گەیشـ ف
ـتى واتاكــەی ( لــەم بــارهوه
بڕوانــە :ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،2ص ص  ،156 ،102 ،96-91 ،62-56 ،47-42 ،19-4ج،5ص ص)101-92
گ
ـكرد� لـ ت
 -5دوبارهكردنــەوهی هەندێــك لــە روداوهكان ودابەشـ ف
ـەكا� نوســیندا ،ئەمــەش وهك خــۆی ئامــاژهی پێــدهدات لەبــەر گرنــ� ئــەو
ت
بابەتانەورونكردنــەوهی زیاتریـ ت
ـە� ،بــۆ نمونــە لـ �
ـیویە� بــۆ یەكێــك
ـەس شــوێندا نامــەی خەلیفــەی ئومــەوی (عمــر بــن عبدالعزیــز) ی هێنــاوه كەنوسـ

َ
س شـ َ
لــە والیـ ف
هةوالــة لــةم َ
ـوينةدا هاتــووة :ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،1ص ،31ج ،4ص،208
ـەكا� كــەداوای لێكــردووه دادپــەروهر بێــت ( ئــةم
ي
ج ،6ص)223
ف
ت
�ش
وو� وئایینیەكانــدا ،هەندێجــار پشـ تـى بــە فەرمــودهی پێغەمبــەر (د خ) لەگــەڵ وتــەی زانایــان بەســتوه (ابــن عبــد ربــه،
 -6لــەكا� باســكرد� بابەتــە مـ يـر ي

1999م ،ج ،4ص ،157ج ،1ص)44
ـیى مـ � شـروو الی (ابــن عبــد ربــە) پشتبەســتنە بــە هۆن ـراوه لـ ت
ف
-7پشــت بەسـ ت ف
ـەكا� ئامــاژهدان
ـ� بــە هۆن ـراوه ،یەكێــك لەتایبەتمەندیــەكا� رێبــازی نوسـ ف ي
ت
َ ف
بــەروداوه ي� ش
ف
ـتى (طاهــر الحسـ ي ف
ـ�) ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج،2
اع) لـ ي
مروویــەكان (وةك بةكارهينـ ي
ـةكا� كوشـ ي
ـا� هؤن ـراوةي (دعيــل بــن عـ يـى الخ ـز ي
ت
ـة� بــؤ
ص ،196وةهؤنـراوةي (زفــر بــن الحــارث) لــة روداوي (مــرج راهــط) ابــن عبــد ربــه1999 ،م  ،ج ،4ص ،397هؤنـراوةي (ابــو دالمــة) كــة ناردويـ ي
(العبــاس بــن المنصــور .ابــن عبــد ربــه1999 ،م  ،ج ،1ص .264ضةنديــن نمونــةي تــر)
ـەكا� گواســتنەوهی دهقەكانــدا رهخنــە لەدهقــەكان ناگرێــت وبۆچـ ف
-8زۆرجــار لـ ت
ـو� خــۆی لەمبــارهوه ناخاتــە روو ،تەنانــەت لەبــارهی هەنــدێ زانیــاری
نــا لۆژیــ� كــە جێــگای بــڕوا نـ ي ف
ـ� هیــچ رونکردنەوهیــەک نــادات ،بەڵكــو تەنهــا دهیانهێنێــت و دهیانخاتــە روو ،بۆنمونــە لەدهقێكــدا دهڵێــت :زنجــەكان
ڵ
خر ت
اپریــن جــۆرو پیسـ تـرین پێكهاتــەی مرۆڤــن ،لەبەرئــەوهی و�تەكەیــان گەرمــە ،ئیـ تـر هەرلەســ� دایكیانــدا ســوتاون (ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج،6
ص ) 233وهچەندیــن نمونــەی تــر لەمبــارهوه هاتــوون.
-9لەهەنــدێ كاتــدا لەگواســتنەوهی زانیاریەكانــدا ورد نیــە ،بــە جۆرێــک تەنهــا روداوهکان دهیانوســێتەوهو لــە كتێبەكەیــدا تۆماریــان دهكات ( لةمبــارةوة
بروانــة :ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،4ص )246كەتایبەتــە بــە �
گرانــەوهی دهقێــك لەبــارهی قتیبــة بــن مســلم الباهـ يـى وســلیمان بــن عبدالملــك.
ي
ِ

ض
سەرچاوەكا� نوسینەوەی ي� ش
بەندی دووەم:
م�وو لە پەرتویک (العقد الفرید)

ف
سەرچاوهكا� نوسینەوهی ي� ش
مروو لەم پەرتوكەدا جۆراوجۆرو جیاوازن ،ي�لرهدا ئاماژهیان پێدهدهین:
تــەوهری یەكــەم -:مامۆسـ ف
ـتایا� (ابــن عبدربــە)  :یەكێــك لــەو ســەرچاوانەی كــە (ابــن عبدربــە) پشـ تـى پێبەســتوه لەزانیارییــە ي� ش
مروویەكانیــدا بریـ تـى بــووه
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لــە مامۆسـ ف
ـتاكا� ،مەبەســتمان لــەو مامۆســتایانەیە كەناوب ـراو وانــەی لەالیــان خوێنــدووه ،لەوانــە (بـ تـ� بــن مخلــد ،محمــد بــن عبدالســالم الخشـ فـى،
ت
محمد بن ضاح) ،بەڵگەمان لەسەر ئەمە ئەو دهقانەیە كەلە پەرتوك (العقد الفرید)دا هاتووه ،بۆ نمونە لە ت
(ب� بن مخلد) چەندین ده� هێناوه
ـەكا� كــوژر فا� (الولیــد بــن یزیــد) داویـ ت
لەوانــە وتارێــ� (یزیــد بــن الولیــد) كــە لـ ت
ـە� ( ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج ،4ص ص  .)399-398هەروههــا چەنــد
دهقێــ� تــر دێنێــت لەهەمــان مامۆســتایەوه(ابن حــزم1983 ،م ،ص ،87ابــن قدامــة( ،د ت) ،ص ص . )186-185ئــەوهی جێــگای بــاس بێــت ئــەم
ف
�
ـو�( ،د ت) ،ج ،2ص ،269الطـ بـري1407 ،م ،ج ،6ص ،419ابــن
مامۆســتایەی بەشــێك لــە ي ڕ
گرانــەوهكا� لــە (خلیفــە بــن خیــاط) وهرگرتــووه (اليعقـ ب ي
�
�ش
ف
گراوهتــەوه،
االثـ يـر1417 ،ـه ،ج ،4ص .)519لــە مامۆســتایەك دیكــەی بەنــاوی (محمــد بــن عبدالســالم الخشــى) چەنــد زانیاریــەك گرنگـ يـى مـ يـر ي
وو� ي ڕ
ڵ ت
�
�
ف
گرانــەوهی تــر.
گرانــەوهی بــارودۆ� كۆمە�یــە� شــاری كوفــە (ابــن قتيبــة1992 ،م ،ص ،155الطـ بـري1407 ،م ،ص )419وهچەندیــن ي ڕ
لەوانــە ي ڕ
ڵ
ڵ
ـە� ت� دهوڵـ ت
ـە�
ئــەوهی تێبیـ فـى دهكرێــت ئــەم مامۆســتایانەی (ابــن عبدربــە) بەشــێ� زۆریــان لــەدهرهوهی و� ت� ئەندهلــوس بەتایبــەت لــە رۆژهـ
ف
�
ش
ـار� وشــێوازی نوســینیان لەگــەڵ
بەگرانەوهكانیانــەوه دیــاره ،ئەمانــە كۆمەڵێــك میتــۆدو زانیـ ي
ئیســالم (المــ�ق) ژیــاون ،ئەمــەش كاریگــەری روو� ي ڕ
ڵ
ـەو� ت� ئەندهلــوس بـ ف
ـوو� نەبــوه.
خۆیــان هێنــاوه كەتاوهكــو ئــەو ســەردهمە لـ

تەوەری دووەم-:كتیب ومەسنەفەكان:

ف
�ش
ـیى زانیارییــە ي� ش
ـەرچاوهكا� نوسـ ف
وو� وئەدهبیــەكان ،
یەکێــ� دی لــە سـ
مروویــەكان لــە كتێـ بـى (العقــد الفریــد)دا بریتیــە لەســەرچاوهو پــەڕاوه مـ يـر ي
ڵ
ف
�
ڵ ت
ش
ـتكرد� زاناو نوســەر فا� ئەندلوس بوو
لەڕ� گەشـ
بەتایبەت ئەو ســەرچاوانەی كە لە رۆژهە�ت (الم�ق)هوه دههاتنە و�� ئەندهلوس ،ئەمەش ي
گ
ڵ
ڵ
بــۆ رۆژهە�تــو پاشــان گەڕانەوهیــان بــوو بــۆ و� ت� خۆیــان .بەكارهێنـ فـا� ئــەم پــەڕاوو ســەرچاوانەش بەپـ ي �ـى گرنــ� وخوێندنــەوهی ناوبـراو بــۆ ســەرچاوهكان
دهگــۆڕا ،بەپـ ي �ـى لێكدانــەوهی ئێمــە بەكارهێنـ فـا� كتێبــە ئەدهبیــەكان زیاتــرن بەبــەراورد بــە پــەڕاوه ي� ش
مرووییــەكان ،هــەر لەبــەر ئــەم تایبەتمەندیەشــە ئــەم
ف
ـەرچاوهكا� نوسـ ف
ـیى كتێـ بـى (العقــد الفریــد) لــەم بــوارهدا دوو جــۆرن:
ـەده� نــا�اوه ،بەگشـ تـى سـ
كتێبــەی ناوبـراو زیاتــر وهك پەڕاوێــ� ئـ ب

یەكەم /سەرچاوە ئەدەبیەكان:

یەكێــك لــەو ســەرچاوه ئەدهبیــە گرنگانــەی كەزۆرتریــن جــار (ابــن عبــد ربــە) لــە كتێــى (العقــد الفریــد) بەكاریــهێنــاوهو پشـ تـى پێبەســتوه ،كتێبـ ف
ـەكا�
ب
ف
ف
اوهكا� ناوبراویشــدا كتێـ بـى (البیــان والتبیـ ي ف
ـ�) زۆرتریــن جــار دهبیرێــت .ئەگـ پ
ـەر� (ابــن عبــد ربــە) لــەزۆر
نوســەری بەناوبانــگ (الجاحــظ)ه ،لەنــاو پــەڕ
ڵ
ف
لەناوهێنا� سەرچاوهكان .بۆیە پێدهچێت
كاتدا ئاماژه بەو سەرچاوه دهكات كەزانیارییەكەی لێوهرگرتوه ،بە�م هەندێ جار خۆی دوردهخاتەوه

زیاتــر لــەوهی ئێمــە لـ ي�ـرهدا ئامــاژهی پێدهدهیــن ئــەم ســەرچاوه بەكارهێنابێــت.
ف
يف
والتبی�):
كتێى (البیان
ئەم خشتەیەی خوارهوه بەراوردی
كتێى (العقد الفرید)ه بە ب
پشتبەستى ب

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ف
هەروههــا چەنــد دهقێــ� لــە كتێبــەكا� (الحیــوان) وهرگرتــووه (ابــن عبــد ربــه1999،م  ،ج ،2ص ،324ج ،5ص .49ئــةم دةقــة لةبــارةي خةليفــة
عبدالملك وحةجاجةوة هاتووة هةمان دةق لة َ
كتي ب يى الجاحظ ( ،د ت) ،ج ،3ص 146هاتووة) ،هەروهها (المحاسن واالضداد) (ابن عبد ربة,
1999م ،ج ،2ص ،324ج ،5ص .49ئــةم دةقــة لةبــارةي دايــ� حةجاجــةوة هاتــووة هةمــان دةق لــة َ
كتيـ ب يـى الجاحــظ 1423،ـه ،ص 158هاتــووة)
ي
ی (الجاحــظ) وهرگرتــووه.
یەكێــ� لــەو ســەرچاوه بنەڕهتیانــەی كــە (ابــن عبــد ربــە) لــە كتێــى (العقــد الفریــد) پشـ تـى پێبەســتوه ،كتێبـ ف
ـەكا� (ابــن قتیبة)یــە ،بەتایبــەت كتێـ بـى
ب
ت
(عیــون االخبــار) ،كــە ژمارهیــەك زۆر ده� لێوهرگرتــووهو لــەزۆر شــوێندا پشـ تـى پێبەســتووه ،ئــەم خشــتەی خــوارهوه نمونەیەكــە لــە بەكارهێنـ فـا� كتێـ بـى
(عیــون االخبــار) لــە لەالیــەن (ابــن عبــد ربــە) لــە (العقــد الفریــد)دا:

هەروههــا كتێبـ ف
(اال�بــە)( ش
ـەكا� تــری (ابــن قتیبــة)ی بــەكار هێنــاوه ،لەوانــە كتێـ بـى ش
اال�بــة ،ص .32لــة َ
كتيـ ب يـى العقــد الفريــد ،ج ،6ص 349هاتــووة،
ف
ـا� حــةدى خواردنــةوة كحوليةكانــة لةســةر عـ يـى بــن عبدالعزيــز)( ،فضــل العــرب عــى العجــم) ( ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج،3
ئــةم دةقــة لةبــارةي دانـ ي
ت
کتێى (الشعر والشعراء) چەکدین دا� وهرگرتوه (بۆ نمونە بڕوانە :ابن قتيبة( ،د ت) ،ج ،2ص ،537هةمان دةق لة العقد الفريد،
ص ،)408وه ب
ج ،2ص)146
لەالیــەك دیكــەوه (ابــن عبــد ربــە) ســودی لــە كتێــى (المــرد) وهرگرتــووه بەتایبــەت لەباسـ ف
ـكرد� خەواریجەكانــدا ،لـ ي�ـرهوه زۆرتریــن جــار گەڕاوهتــەوه
ب
ب
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ف
ث
َ
ـرو� خةواريجــةكان
ســەر ئــەو كتێبــە كاتێــك باســوخواس خەواریجــەكا� كــردووهِ .
(بروانــة :العقــد الفريــد1999،م ،ج ،2ص .391لـ يـرةدا بــاس لــة طـ ي
ودةســتةو تاقمةكانيــان دةكات ،هةروةهــا ِبروانــة المـ بـرد(،د ت) ،ج ،3ص)275
بەندی سێییەم :شیكردنەوهی چەند دهقێ� ي� ش
وو� لە سەردهم خەلیفە (عبدالملك بن مروان) (85-65ك 704-684/ز):
مر ي
ت �ش
وو� هاتــووه ،لـ ي�ـرهدا ســەردهم (خەلیفــە عبدالملــک بــن مــروان) وهک نمونــە وهردهگریــن وئامــاژه
لەكتێبەكــەی (ابــن عبــد ربــە) چەندیــن ده� مـ يـر ي
مرووییانــە دهكەیــن ،لەروانگــەی ســەرچاوه ي� ش
بەهەندێــك لــەو دهقــە ي� ش
مروویەكانــەوه شــیكردنەوهكەی بــۆ دهكەیــن.
یەكەم /رەچەڵەیک عبدالملك بن مروان:

ف
ـەوهكا�
نــاوی تــەواوی (عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم بــن العــاص بــن أمیە)یــە ،نــا�اوه بــە (أبــا الولیــد)( ،أبــو االمــالك) ،لەبــەر ئــەوهی چــوار لەنـ
ف
ـاوهكا� (الولیــد ،ســلیمان ،یزیــد ،هشــام) بونەتــە خەلیفــە ،هەروههــا نازنــاوی (ابــا الژبــاب)ی وهرگرتــووه ،دایــ� نــاوی (عائشــە كـ پـ� معاویــە بــن
بەنـ

المغـ يـره بــن بأ� العــاص بــن امیە)یــە ( ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،4ص ص )399-398

شیكاری ئەم دەقە:

كتێبـ ف
ـەكا� بــواری (االنســاب)( ابــن حــزم1983 ،م ،ص ،87ابــن قدامــة( ،د ت) ،ص ص )186-185و زۆرینــەی ي� ش
ـان(اليعقو�(،د
مروونوسـ
بي

ت) ،ج ،2ص ،269الطـ بـري1407 ،م ،ج ،6ص ،419ابــن االثـ يـر1417 ،ـه ،ج ،4ص )519هــاوڕان لەگــەڵ (ابــن عبــد ربــه) لەبــارهی رهچەڵــەك
(عبدالملــك بــن مــروان)هوه ،هەروههــا هیــچ جیاوازیــەك نیــە لەگەڵیــدا لەبــارهی نازنــاوی (ابــا الولیــد) (ابــن قتيبــة ،المعــارف1992،م ،ص،155
ف
ـوڕهكا� لەپــاش
الطـ بـري1407،م ،ج ،6ص ،)419هەروههــا مـ ي� شـروو نــوس (الذهـ بـى) ئامــاژه بــە نازنــاوی (االمــالك) دهدات ،لەبــەر ئــەوهی چــوار لــە كـ
ڵ
ـە�م لەبــارهی نازنــاوی (ا� الذبــاب) جیــاوازی لەنێــوان ي� ش
خــۆی بونەتــە خەلیفــە (الذهـ ب يـى1421 ،ـه ،ج ،1ص)61بـ
مروونوســاندا هەیــە ،هەندێــك
ب
رایــان وایــە كــە ددانـ ف
ـەكا� (عبدالملــك بــن مــروان) شــاش بــووهو روپــۆش بــووه بــە ئاڵتــون ،ئەمــەش وایكــردووه لــەزۆر كاتــدا دهم كـراوه بێــت ،هەنــدێ

ڵ
ت
ف
�
بە�م هەندێ لە ي� ش
كثر1988 ،م ،ج ،9ص)66
دهگرنەوه بۆ ئەوهی
وونوسا� تر ئەم نازناوه
مر
جار لەكا� بێئاگاییدا مێش چووهتە ناو دهم (ابن ي
يڕ
بۆنێــ� ناخــۆش لەنــاو دهم هاتــووه (ابــن قتيبــة 1992،م  ،الذهــى1421 ،ـه ،ج ،4ص)249پێدهچێــت بایـ ف
ـە� بــە پاكوخاوێـ فـى نەدابێــت ،یاخــود
بي
نەخۆشــیەك لەگەڵــدا بوبێــت.
ض
دووەم :لەدایكبوو�:

(ابــن عبــد ربــە) لــە کتێبەکیــدا ئامــاژه بــەوه دهدات کــە عبــد الملــك بــن مــروان لەشــاری مەدینــە لەسـ ڵـا� (23ك643/ز) یــان (27ك647/ز) لەحــەوت

مانگیــدا دایكبــووه (.ابــن عبــد ربــه1999،م  ،ج ،4ص )399

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

ڵ
مروونوســان لەدایكبـ ف
�
زۆرێــك لــە ي� ش
دهگرنــەوه بــۆ ســا� (26ك646/ز) (ابــن ســعد1968 ،م ،ج ،5ص ،224الطـ بـري،
ـوو� (عبدالملــك بــن مــروان)
يڕ
ڵ
1407م ،ج ،6ص ،490الذهـ ب يـى1421،ـه  ،ج ،4ص ،246ابــن كثـ يـر1408،م ،ج ،9ص ،)66تەنهــا (ابــن عســاكر)دهڵێت لەســا� (23ك643 /ز)
گ
(ابــن عســاكر1995 :م ،ج ،37ص ،)117لەبــارهی ئــەوهی كــە بەشــەش حــەوت مانــ� لەدایــك بــووه ،ئــەوا ســەرچاوهكان بــاس لــەو بابەتــە دهكــەن
گ
االثر1417 ،م ،ج ،4ص،)192تەنها (ابن الجوزی) دهڵێت بەشەش مان� لەدایكبووه (.ابن الجوزي1358،م،
وهەمان زانیاری دهخەنە روو(ابن ي
ج ،6ص)39
لەبــارهی شـ ف
ـوێى لەدایكبوونیــەوه ئــەوا ســەرچاوهكان بەهەمــان شــێوه جەخــت لــەوه دهكەنــەوه كەلەشــاری مەدینــە لەدایكبــووه (ابــن خيــاط،
1397م ،ص ،292ابــن عســاكر1995 ،م ،ج ،37ص)117
ض
ض
سێیەم :بەیعەت پێدا� وماوەی فەرمانڕەوایەتیکرد� وەک خەلیفە:
(ابــن عبــد ربــە) لەبــارهی بەیعــەت پێـ ف
ـدا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)و مــاوهی حكومڕانیەكــەی كۆمەڵێــك دهق لــە چەنــد شــوێنێ� جیــاوازدا
دێنێــت ،كەلـ ي�ـرهدا ئاماژهیــان پێدهكەیــن.
ڵ
-1خەلیفە (عبدالملك بن مروان) لەشاری دیمەشق لەسا� (65ك684/ز)بووه بە خەلیفە (ابن عبد ربه1999،م ،ج ،4ص )399
دهنرێــت بــۆ (عبدالملــك بــن مــروان)و بەیعـ ت
-2لەپــاش كــوژر فا� (عبــدهللا بــن زبــر)( ،عبــدهللا بــن عمــر) نامــە �
ـە� پێــدهدات ،دهنوســێت :لــە (عبــدهللا
ي
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
ڵ
بــن عمــر)هوه (بــۆ عبدالملــك بــن مــروان) ،ســ�وی خــوات لێبێــت ،مــن گوێڕایــە� خۆمــت نیشــان دهدهم لەســەر ئــەوهی كەخــواو پێغەمبــەری خــوا (د
خ) دیارییــان كــردووه (.ابــن عبــد ربــه1999،م  ،ج ،4ص )400

ڵ
و� ت� شــامەو لەگــەڵ معاویــە بەشــداری شــەڕی سـ ف
ـەفیى كــردووه،
(-3عبدالملــك بــن مــروان) كەســێك بەنــاوی (حبیــش بــن دلجــە القیــ�)( خەڵــ�
ت
كردایە� ســوپایەك گــەورهی كــردووه
لەســەردهم خەلیفــە یزیــد بــن معاویــە كراوهتــە واىل ئــوردون ،لەســەردهم خەلیفــە مــروان بــن محمــد ســەر

ڵ
بــۆ شــاری مەدینــە لەبەرانبــەر الیەنگ ـر فا� عبــدهللا بــن الزبـ يـر ولەســا� (65ك) دهكوژرێــت .ابــن منظــور1991 ،م  ،ج ،6ص )193لەگــەڵ حــەوت
دهنرێــت بــۆ شــاری مەدینــە ،دواتــر دهچێتــە مزگـ ت
هــەزار ســەرباز �
ـەو� پێغەمبــەر (د خ) لــە مینبەرهكەیــدا دادهنیشــێت وداوای خــواردن دهكات بــۆی
ي
دێنێــت ودهیخــوات ،هەروههــا داوای ئــاو دهكات ودهسـ تـى دهشــوات ،پاشــان (جابــر بــن عبــدهللا) بانگــدهكات وداوای لێــدهكات بەیعــەت بــدات بــە

ڵ
ڵ
ـە� پێــدهدات وهك ئــەوهی بەیعـ ت
وه�م دهداتــەوه بەیعـ ت
ـە� بــە پێغەمبــەردا (د خ) لــە رۆژی حودهیبیــە ،وهگوێڕایــە�
(عبدالملــك بــن مــروان) ،ئەویــش
دهكات .لەهەمــان رۆژ (ابــن دلجــە) خــۆی وســوپاكەی رویــان كــرده شــاری (الربــذه) َ
س رؤذ بـ ث َ
(دييةكــة لــة نزيــك شــاري مةدينــةَ ،
ـة� َلييــةوة دوورة
ي
ي
ڵ
َ
ر� حجــازةو (ابــوذري الغفــاري) لـ َ
ـةوي َنيــذراوة .ياقــوت الحمــوي 1995 ،م ،ج ،3ص ،)24لــەو� ت� شــامەوه دوو
نزيــك لــة (ذات عــرق)ةو لةســةر ي ي
ت
ـەرۆكایە� ســوپایەك دهكــردو لــەو شــاره یەكیانگــرت (.ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج ،4ص )402
ســەركردهی تــر هاتــن كەهەریەكەیــان سـ

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

ســەبارهت بــە خـ ڵـا� یەكــەم لەبــارهی بەیعـ ت
ـە� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)هوه هەندێــك لــە ي� ش
مروونوســان جەخــت لەســەر هەمــان زانیــاری
دهكەنــەوه ( ابــن قتيبــة1992،م ،ص ،355المســعودي1965 ،م ،ج ،3ص )99بەومانایــەی ناوب ـراو هەمــان زانیــاری ي� ش
مروونوسـ فـا� هێنــاوه.
ســەبارهت بەخـ ڵـا� دووهم كەبــاس لــە بەیعـ ت
ـە� (عبــدهللا بــن عمــر) دهكات بەخەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ،ي� ش
مروونوســان بــاس لــەوه دهكــەن كــە

ت
ف
بەیعە� بەهیچكامیان
الزبر) دواخست ولەسەرهتادا
(عبدهللا بن عمر) بەیعەت پێدا� خۆی بەهەریەك لە (عبدالملك بن مروان)و (عبدهللا بن ي
ڵ
ـە�م لەپــاش كــوژر فا� (عبــدهللا بــن الزبــر) بەیعــەت پێـ ف
نــەدا ،ئەمــەش بــۆ ئــەوهی ئــاژاوه دروســت نەبێــت ،بـ
ـدا� گشــت خەڵــك بەخەلیفــە عبدالملــك،
ي
ئیـ تـر ناوبـراو بەیعـ ت
ـە� خــۆی بــە خەلیفــە عبدالملــك راگەیاند(الذهـ ب يـى2006،م ،ج ،4ص ،128ابــن كثـ يـر1988،م ،ج ،9ص)41
ت
ت
ده� ســێیەم ســەرچاوه ي� ش
ـەرۆكایە� (ابــن دلجــە) لەالیــەن خەلیفــە (مــروان
مرووییــەكان بەگشـ تـى بــاس لــەو ســوپایە دهكــەن كــە بەسـ
لەبــارهی

ت
بــن حكــم) نـ �ـردراوه بــۆ شــاری مەدینــە بەمەبەسـ تـى بەیعــەت پێـ ف
ـەرۆكایە�
ـدا� خەڵكەكــەی ،لەهەمــان كات بــاس لەســوپایەك تریــش دهكــەن بەسـ
ي
ڵ
ـۆ� دوا� كــرد بەرلــەوهی ســوپاكە �
(عبیــدهللا بــن زیــاد) بــۆ شــاری مەدینــە .بــە�م ئــەوه روونــە كــە خەلیفــە (مــروان) كـ پ
بنرێــت ،لەبــەر ئــەوه (عبدالملــك
ي
ي
بــن مــروان) كاروبــاری نـ ف
ـارد� هــەردوو ســوپاكەی جێبەجێكــرد (الطـ بـري1407م ،ج ،5ص ،611ابــن االثـ يـر1417،ـه  ،ج ،4ص( )190ابــن قتیبــە)
لەكتێبەكەیــدا بــاس لەپاڵەوانێـ تـى (عبدالملــك) دهكات لـ ت
ـەكا� �
هرشــەكاندا بــۆ ســەر شــاری مەدینــە (ابــن قتيبــة 1997م ،ج ،2ص)192
ي

ض
لەچاكسازییەكا� خەلیفە (عبدالملك بن مروان):
چوارەم :هەندێ

ف
ت �ش
ـازیەكا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) دهخەینــە روو ،دواتــر روانگــەی ســەرچاوه
وو� ســەبارهت بــە چاكسـ
لــەم بەشــەدا هەندێــك ده� مـ يـر ي

ي� ش
مرووییەكانــەوه شــیكردنەوهی بــۆ دهكەیــن.

ف
ـەره�،
ـەره�( ،ســلیمان بــن ســعد) لەرۆمیــەوه كردیــە عـ ب
-1لەســەردهم خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان)دا دیوانــەكان لــە رۆمــا� وفارســیەوه كرانــە عـ ب
عەره�(ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج ،4ص)399
(صالــح بــن عبدالرحمــن) لەفارســیەوه كردیــە
ب
ڵ
-2ســەبارهت بــە ئــەو بــڕه پارهیــەی كەلەمــەواىل دهدرا ،لەســەردهم خەلیفــە (معاویــە بــن با� ســفیان) پانــزه دینــار بــوو ،بــە�م خەلیفــە (عبدالملــك)
كردیــە بیســت دینــار ،دواتــر خەلیفــە (ســلیمان بــن عبدالملــك) زیــادی كــرد بــۆ بیســتوبێنج وخەلیفــە (هشــام بــن عبدالملــك) بــۆ س دینــار (.ابــن عبــد
ربــه1999،م ،ج ،4ص )400
شیكردنەوهی ئەم دهقانە:
ف
�
ـەره� لــە وفــارس و رۆمانیــەوه ،ســەرچاوهكان جەخــت لــەوه دهكەنــەوه كــە تاوهكــو
گرانیــان بــۆ ســەر زمــا� عـ ب
دهربــارهی دیوانــەكان ووهر ي ڕ
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ف
ف
سەردهم خەلیفە (عبدالملك بن مروان) دیوانەكان بە ف
بەفەرما� خەلیفە (عبدالملك
ورۆما� بوون (الجهشياري ،1432 ،ص)38
زما� فارس
ف
ڵ ت
ف
ـەره� ،بەفەرمـ فـا� (الحجــاج بــن یوســف الثقـ فـ�)،
بــن مــروان) لەالیــەن (ســلیمان بــن ســعد الخشــى) لــەو�� شــام لــە رۆمانیــەوه گــۆڕا بــۆ زمــا� عـ ب
ڵ
�
�
ـەره� (ابــن خيــاط1397 ،م  ،ص ،299ابــن خلــدون،
ـردرا بــۆ بەعـ ب
(صالــح بــن عبدالرحمــن) لەعـ يـراق لەســا� (78ك697/ز) لەفارســیەوه وهرگـ ي ڕ
1984م ،ص)244

ڵ
لەبــارهی زیادكـ ف
ـرد� ئــەو بــڕه پارهیــەی كــە تایبــەت بــوو بــە مەوالیــەكان ،ئەگــەر پ� بەدرێ ـژ يا� دهســە� ت� ئومەویــەكان موچــە (العطــاء)ی مــەواىل

لەالیــەن خەلیفەكانــەوه زیــادی دهكــرد ،لــەم روانگــەوه لەســەردهم خەلیفــە (معاویــە بــن بأ� ســفیان) موچــەی مــەواىل پانــزه دینــار بــووه( ،عبــد
ڵ
الملــك بــن مــروان) كردیــە بیســت دینــار و خەلیفــە (ســلیمان بــن عبــد الملــك) كردیــە بیســت و پێنــج دینــار ،بــە�م ئــەم موچەیــە نەگەشــتوهتە ئاسـ تـى
عەرهبــەكان ،باشـ تـرین چاكســازیش لەبــواری موچــەی مەوالیەكانــدا لەســەردهم خەلیفــە (عمــر بــن عبــد العزیــز)دا ئەنجامــدرا كــە موچــەی مــەواىل و
عەرهبـ ف
ـەكا� وهك یــەك لێكــرد (الطـ بـري1407،م ،ج ،8ص ،90ابــن األثـ يـر1417،م ،ج ،3ص)261

ض
لەوتارەكا� (عبدالملك بن مروان):
پێنجەم :هەندێك

چەندیــن وتــاری خەلیفــە لــە كتێبەكــەی (ابــن عبــد ربــە) هاتــووه ،لـ ي�ـرهدا چەنــد نمونەیەكیــان بــاس دهكەیــن وبــەراوردی دهكەیــن بــە ســەرچاوه
ي� ش
مروویــەكان:

-1خەلیفە(عبدالملــك بــن مــروان) وتــاری بــۆ خەڵــك داو ت
و� :ئــەی خەڵكینــە ،مــن خەلیفەیــەك الواز نیــم وهك (عثمــان بــن عفــان) ،وه خەلیفەیــەك
فێڵبــاز نیــم وهك (معاویــە بــن ســفیان) ،هەروههــا خەلیفەیــەك ب �
� عەقــڵ نیــم وهك (یزیــد بــن معاویــە) ،هەركــەس بــە زوبـ فـا� شــتێك بڵێــت ،ئــەوا ئێمــە
ڵ
بەشمشـ ي�ـرهكانمان وه�م دهدهینــەوه ،پاشــان كۆتـ يـا� بەوتارهكــەی هێنــاو هاتەخــوارێ ( ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج ،4ص ،90ص.)401
 -2جارێــ� تــر خەلیفەچــووه ســەر مینبــەرو وتــاری بــۆ خەڵــك داو ت
و�“ :ئــەی خەڵكینــە ،خــوای گــەوره ســنوری دیاریكــردووه ،هەروههــا كۆمەڵێــك

ڵ
ـە�م ئێــوه بــەردهوام لــە ئەنجامـ ف
ـادهڕۆ� دهكــەن ،كەواتــە ئێمــەش ف
ئــەرك لەســەر واجــب كــردوون ،بـ
�ا لەســەرتان زیــاد دهكەیــن ،تاوهكــو
ـدا� گونــاه زیـ
ي
ئــەو كاتــەی ئێمــەو ئێــوه شمیشـ ي�ـر كۆماندهكاتــەوه (ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج،4ص.)401

شیكردنەوەی ئەم دەقانە:

ي� ش
�ش
وو� هێنــاوه نزیكــە لــەوهی (ابــن عبــد ربــە) ،دهقەكــەی لــە (ابــن عاصــم ،عــن ابــن جریـ ـ ــح عــن ابیــە)،
-1مروونــوس (خلیفــە بــن خیــاط) دهقێــ� مـ يـر ي
ڵ
وه ئامــاژه بــەوه دهدات كــە ئــەم وتــارهی لــە مەوســیى حــەج ولەســا� (75ك694 /ز) دا وتــووه ،لــە دوای دووســاڵ لــە كــوژر فا� (عبــدهللا بــن
الزبـ يـر) (ابــن خيــاط1397 ،م،ص  .)273ي� ش
وهمروونوسـ فـا� تــر ئــەم دهقەیــان هێنــاوه كەمێــك درێژتــر لــەوهی (ابــن خیــاط) ،لەوانــە (ابــن عســاكر) (ابــن
عســاكر1995،م ،ج ،37ص( ،)135الســیوط)( الســیوط1952 ،م ،ص.)204
ڵ
ف
ـازیەكا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) هیــچ یەكێــك لــە ســەرچاوه ي� ش
مرووییــەكان بــەو شــێوازهی لــە كتێبەكــەی
-2لەبــارهی خــا� دووهم لەچاكسـ
�ش
ف
وو� نەبێــت ،بۆیــە ئــەم دهقــە لــەروی
(ابــن عبــد ربــە) هاتــووه بــاس ناكــەن ،پێدهچێــت ســەرچاوهی وهرگرتــى ئــەم زانیاریــە لەالیــەن ناوب ـراوهوه مـ يـر ي
زانســتیەوه الوازه.

شەشەم( :عبدالملك بن مروان) وپادشای رۆم:

ڵ
پادشــای رۆم نامەیــەك بــۆ عبدالملــك دهنوســێت ودهڵێــت :مــن لــەو گۆشـ تـى وشـ تـرهم خــوارد كــە لەدهســت باوكــت هە�تبــوو لــە شــاری مەدینــە،
�
هرشــێكت بــۆ دهكــەم بــە هــەزار هــەزار ســەرباز .دوای خوێندنــەوهی نامەكــە خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) بــە (الحجــاج بــن یوســف الثقـ فـ�)
ي
ـ� نــاوي فاتيمــةي
دهڵێــت كــە (عبــدهللا بــن الحســن) (عبــدهللا بــن الحســن :نــاوي تــةواوي عبــدهللا بــن الحســن بــن عـ يـى بــن ب ي
ا� تالـ ب يـى هاشــمية ،دايـ ي
َ
َ
َ
َ
ف
ـةردةم عةباســييةكاندا
ـاىل (145ك762/ز) لةسـ
ي
ـ� ثــاراوو تونــدي هةبــوو ،لةسـ ي
ـص الحســينة ،كةســي ي� نــاودارو خــاوةن ريــز بــوو ،هةروةهــا زمانيـ ي
كـ ي
َ
ڵ
ف
ـة� ( )76ســاليدا مــردووةِ .بروانــة :ابــن منظــور1991 :م ،ج ،12ص )108رابگەیەنێــت تاوهكــو وه�م بداتــەوه ،ئەویــش بــەم
لةشــاري كوفــة لةتةمـ ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
وه�م پادشــای رۆم دایــەوه :خــوای گــەوره خـ ف
ـاوه� (لــوح المحفــوظ)ه ،كــە رۆژانــە نزیكــەی �
س ســەد چركەســات لەخۆدهگرێــت ،لەهــەر
جــۆره
چركــە ســاتێكدا یەكێــك دهمرێنێــت ویەكێــك دهژێنێتــەوه ،كەســێك ســەردهخات وكەســێك زهبــوون دهكات ،وههـ پ
ـەر� بۆێــت ئەنجــام دهدات ،مــن
ڵ
وه�مــە �
ئومێــد دهخــوازم تــۆ لەیەكێــك لــەو چركەســاتانەدا لەگــۆڕ بنێــت .لەپــاش ئــەوه (الحجــاج) ئــەم
دهنرێــت بــۆ خەلیفــە (عبدالملــك)و ئەویــش
ي
دهینرێــت بــۆ پادشــای رۆم ،دوای ئــەوهی پادشــای رۆم نامەكــەی خوێنــدهوه ،سەرســام خــۆی دهربــڕی ت
�
وو� لەوهدهچێــت ئــەم لــە زاری پەیامبــەرهوه
ي
دهرچــوو بێــت (.ابــن عبــد ربــه1999،م ،ج ،2ص)203

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

ت
ت
ـو�( ،د ت) ج ،2ص )204دهقێــ� هێنــاوه
ئــەم دهقــە (ابــن ســعد)( ابــن ســعد ،1960 ،ج ،5ص )111بەكــور� هێناویــە�( ،الیعقـ ب
ـو�) (اليعقـ ب ي
نزیكــە لــەوهی (ابــن عبــد ربــە) ئامــاژهی پێــداوه ،هەروههــا چەنــد ي� ش
مروونوســێ� تــر ئاماژهیــان پێكــردووه ( ابــن الجــوزي1992،م ،ج ،6س،229
�
الذهـ بـى2006،م ،ج ،4ص ،128ابــن كثـ يـر1988 ،م ،ج ،9ص ،)41هەمــوو ئــەم ي� ش
مروونوســانە نوسـ ف
دهگرنــەوه بــۆ (محمــد بــن الحنفیــە)
ـیى نامەكــە
يڕ
ي

لەبــری (عبــدهللا بــن الحســن) ،ئەمــەش لــەو كاتــەدا بــوو كە(محمــد بــن الحنفیــە) لەالیــەن (الحجــاج)هوه دهستبەســەر كرابــوو ،وهداوای لێكــرد كــە
بەیعــەت بــدات بــە خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان).

ض
حەوتەم :مرد� خەلیفە (عبدالملك بن مروان)

ف
کتێى (العقد الفريد)دا هاتووه:
لەبارهی مرد� خەلیفە (عبدالملك بن مروان)هوه ئەم دهقانەی خوارهوه لە ب
گ
ڵ
-1خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) لەشــاری دیمەشــق لەتەمـ ف
ـە� شەســتو �
س ســاڵیداو لەناوهڕاسـ تـى مانــ� شــەواىل ســا� (86ك705 /ز) كـ پ
ـۆ�
دوا� كــردووهو (الولیــد بــن عبدالملــك) نوێــژی لەســەر كــردووه ( ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،4ص ،)421وه لــە دهرهوهی ســنوری شــاری دیمەشــق
ي
بەخــاك سـ ي�ـپردرا (ابــن عبــد ربــه1999 ،م ،ج ،4ص)399
ت
ت
وهفا� كرد ت
�
وس مانگ ( ابن عبد ربه1999م ،ج ،4ص)399
بریى بوو لە سیانزه ساڵ
خەلیفایە� لە بەیعەت پێدانیەوه تاوهكو
-2ماوهی

شیكردنەوەی ئەم دەقە:

-1مـ � شـرووی كۆچكـ ف
ـرد� خەلیفــە الی ي� ش
مروونوســان بابەتێكــە زۆربەیــان هــاوڕان لەســەری ،كــە لەشــاری دیمەشــق كـ پ
ـۆ� كــردووه ( خليفــة بــن
ي

خيــاط1397،م ،ص ،292الطـ بـري1407،م ،ج ،6ص ،418المســعودي( ،د ت) ،ص ،273ابــن كثـ يـر1988،م  ،ج ،9ص ،)73هەروههــا هــەر لــەو
�
ـو�(،د ت) ،ج ،2ص ،281المســعودي( ،د ت) ،ص ،273ابــن عســاكر1995،م ،ج ،37ص )164لــەدهرهوهی شــار
شــاره بەخاكسـ يـپردراوه (اليعقـ ب ي
ڵ
ـە�م لەبــارهی تەمـ ف
ـە� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ئــەوا جیــاوازی هەیــە لەنێــوان ي� ش
وهك باســكرا .بـ
مروونوســاندا ،هەندێكیــان بۆچونیــان وایــە لــە
ف
�
ـو�(،د ت) ،ج ،2ص ،281الطـ بـري1407 ،م  ،ج ،6ص ،418ابــن
تەمــە� شەســتوس ســاڵیدا مــردووه (ابــن خيــاط1397،م ،ص ،292اليعقـ ب ي
ڵ
ـە�م بۆچونێــ� تــر دهڵێــت لەتەمـ ف
دوا� كــردووه ( المســعودي( ،د ت) ،ص.)273
ـە� شەســتو دوو ســاڵیدا كـ پ
كثـ يـر1988 ،م ،ج ،9ص ،)73بـ
ـۆ� ي
ـ� شەســت ســاڵ ژیــاوه (اليعقــو�( ،د ت) ،ج ،2ص ،281الطــري1407 ،م ،ج ،6ص ،)418یاخــود پەنجاوحــەوت ســاڵ تەمـ ف
هەندێــ� تــر دهڵـ ي� ف
ـە�
ب
بي
لەمروونوســان بۆچونیــان وایــە لەتەمـ ف
بــووه (ابــن عســاكر1995،م ،ج ،37ص  ،)163هەندێــ� تــر ي� ش
ـە� شەستوهەشــت ســاڵیدا مــردووه (الدينــوري،
(دت) ،ص.)235

ڵ
لەنێــو ئــەم بۆچونانــەی ي� ش
مروونوســان پێدهچێــت رای (الطـ بـری) لەراســتیەوه نزیــك تــر بێــت كەدهڵێــت لەســا� (26ك646/ز) لەدایــك بــووهو

ڵ
لەســا� (86ك705/ز) مــردووه .هەروههــا (الولیــد بــن عبدالملــك) نوێــژی لەســەر كــردووه (.ابــن خيــاط1397،م ،ص ،292الطـ بـري1407،م ،ج،6
ص ،418المســعودي( ،د ت) ،ص ،273ابــن عســاكر1995،م  ،ج ،37ص)163
 -2لەبــارهی مــاوهی خەالفـ ت
ـە� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ئــەوا هەنــدێ ي� ش
مروونوســان هــاوڕان لەســەر ئــەوهی كــە ســیانزه ســاڵ بــووه ،ئەگــەر
گ
ڵ
لــە پــاش کــوژر فا� (عبــدهللا بــن الزبــر) مــاوهی خەالفـ ت
ـە� دیــاری بکرێــت ،بــە�م جیاوازیــان هەیــە لەبــارهی مانــ� حوكمڕانیــەوه ،کــە چــوار مانــگ
ي
بــووه (الطـ بـري1407،م ،ج ،6ص )418یاخــود شــەش مانگ(ابــن االثـ يـر1417،م ،ج ،4ص ،)517یــان هەشــت مانــگ ( البــالذري 1996م ،ج،7
ص.)193
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ڵ
بــە�م راسـ تـى ودروسـ تـى زانیــاری لەبــارهی حوكم ـڕ فا� خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) ئەوهیــە كــە نزیكــەی بیســتویەك ســاڵ ویــەك مانــگ ونیــوه (

ـو� :تاريـ ـ ــخ ،ج ،2ص ،281الطـ بـري :تاريـ ـ ــخ ،ج ،6ص  ،418المســعودي :التنبيــة ،ص.)273
اليعقـ ب ي

دەرەنجام:
ف
نوسیى ئەم توێژینەوهیە گەیشتینە ئەم دهرهنجامانەی خوارهوه:
لەپاش

گ
ڵ
�ش
وو� گرنــ� لەخــۆ گرتــووه ،كەدهكرێــت ســودی
-1كتێـ بـى (العقــد الفریــد) لەگــەڵ ئــەوهی لەبنەڕهتــدا ســەرچاوهیەك ئەدهبیــە ،بــە�م زانیــاری مـ يـر ي
ڵ
ت
ف
�ش
ف
وو� ،ئەمــەش خــا�
لێوهر ي
گرێــت ،لەگــەڵ ئەوهشــدا (ابــن عبــد ربــە) خــاوه� رێبــازی نوســیى تایبــەت بەخۆیــە� ،کــە جیــاوازا لــە میتــۆدی مـ يـر ي
جیاكــەرهوهی نیــوان ئــەم پەرتوکــەو ســەرچاوه ي� ش
مرووییەکانــە.
مروویەكانــدا لەهەنــدێ شــوێن زانیاریـ ف
ـیى تايبــەت بــە خــۆی هەبــوه لـ ت
ـەكا� خســتنە رووی زانیاریــە ي� ش
( -2ابــن عبــد ربــه) ميتــۆدى نوسـ ف
ـەكا� هاوشــێوهی

ف
ت
ـوێى تریشــدا جیاواز ي� ش
ي� ش
مروونوســانە ،لەهەندێ شـ ف
كتێى (العقد الفرید) یاخود
لەمروونوســان زانیاریەكا� هێناوه ،بۆیە واباشــره لەســودوهرگرتن لە ب
مروویـ ف
هــەرکتێبێــ� دیکــەی ئــەده� ،توێــژهر بــە چــاوی ڕهخنــەوه لـ ي �ـى بڕوانێــت وبــەراودی زانیاریــەكان بــكات لەگــەڵ ســەرچاوه رهســەنە ي� ش
ـەكا� مـ ي� شـرووی
ب
ئیسالم.
-3لەنوسـ ف
ـیى مـ ي� شـروودا بەتایبــەت لەســەردهم خەلیفــە (عبدالملــك بــن مــروان) کــە لــەم توێژینــەوهدا وهک نمونــە وهرگـ يـراوهك لەهەنــدێ شــوێندا ورد
ف
ریوایەتەكا� نەهێناوهو لەهەمان كات هەندێ زانیاری خســتوهتە روو كە لەســەرچاوه ي� ش
مروویەكاندا نەگوا�اونەتەوه ،وهئاماژه
نەبووهو ســەنەدی
نــادات بــەوهی كەئــەم زانیاریانــەی لەكوێــوه وهرگرتــووه .بۆیــە توێــژهر فا� بــواری مـ ي� شـروو پێویســتە بــە ســەرنجەوه ئــەم ســەرچاوه بەکاربــهێـ ف ف
ـ�.

سهرچاوەكان:
االثر:
ابن ي

ف
العر� ،يبروت1417 ،ـه
 -1الكامل ي� التاري ــخ ،دار الكتاب
بي
البغدادي:
المصنف� ،دار إحياء ت
يف
يف
يف
العر� يبروت ،لبنان(د ت)
الراث
المؤلف� واثار
العارف� اسماء
-2هدية
بي
البالذري:
 -3انساب ش
اال�اف ،دار الفكر ،يبروت 1417 ،ـه1996 /م
ابن تغري بردي:

ف
-4النجوم الزاهرة ي� اخبار ملوك مرص والقاهرة  ،دار الكتب ،مرص(د ت)
الجاحظ:

يف
والتبي� ،مطبغة دار التاليف ،القاهرة1968 ،م
-5البيان
ف
الحلى( ،د ت).
مصط�
-6كتاب الحيوان ،مكتبة
بي
ابن جلجل:
-7طبقات االطباء والحكماء،دار الصادر ،يبروت (د ت)
الجهشياري:
العلمية،بروت1432 ،
-8الوزراء والكتاب ،دار الكتب
ي
ابن الجوزي:
 -9المنتظم،دار صادر ،يبروت1358،
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ابن حزم:
 -10جمهرة انساب العرب ،دار الكتب العلمية ،يبروت1403 ،ـه1983/م
الحميدي:

ف
ش
والن� ،القاهرة 1966 ،م
-11جذوة المقتبس ي� ذكر والة االندلس،الدار المرصية للتأليف
ابن خلكان:
 -12وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان،دار الصادر ،يبروت1990،م
ابن خياط:
-13تاري ــخ خليفة بن خياط ،دار القلم ،دمشق ،مؤسسة الرسالة ،يبروت1397 ،م
الذهى:
بي

ف
غر ،مطبعة حكومة الكويت1984 ،م
خر من ب
-14العر ي� ب
ب

الذهى:
بي
-15دول االسالم ،دار الكتاب
العر� ،يبروت1421 ،ـه
بي
الذهى:
بي
-16سر اعالم النبالء،دار الحديث ،القاهرة2006 ،م
ي
ابن سعد:
الكرى ،دار صادر ،يبروت1968 ،م
 -17الطبقات ب
السيوط:
ي
 -18تاري ــخ الخلفاء،مطبعة السعادة1371 ،ـه1952 /م
الطري:
ب
-19تاري ــخ االمم والملوك ،دار الكتب العلمية ،يبروت1407 ،م
ابن عبد ربه:
 -20العقد الفريد ،دار االحياء ت
العر� ،يبروت1999 ،م
الراث
بي
ابن عساكر:
-21تاري ــخ مدينة دمشق ،دار الفكر ،يبروت1996 ،م
ش
اك�:
ابن غدار المر ي

-22البيان المغرب ف ي� اخبار المغرب ،دار الثقافة ،يبروت ،لبنان 1983،م.

ف
الفر�:
ابن
ي

 -23تاري ــخ علماء االندلس،دار الكتب العلمية ،يبروت1967 ،م
ابن قتيبة:
-24االمامة والسياسة ،دار الكتب العلمية ،يبروت1997 ،م
-25الشعر والشعراء ،دار المعارف ،مرص1966 ،م
-26المعارف ،الهيئة المرصية العامة للكتاب ،القاهرة1992 ،م
-27المعارف ،دار المعارف ،القاهرة (د ت)
-28عيون االخبار ،مؤسسة المرصية العامة( ،د ت)
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ابن قدامة:
ف ف
يف
يف
للمالي� ،يبروت (د ت)
القرشي� ،دار العلم
التبي� ي� االنساب
ي
ابن قوطية:
-29تاري ــخ افتتاح االندلس ،دار الكتاب ،يبروت1979 ،م
كثر:
ابن ي

 -30البداية والنهاية ،دار إحياء ت
الراث
العر� ،1408 ،ـه1988 /م
بي
محمد رضوان الداية:

،بروت ،لبنان1993،م.
 -31ديوان ابن عبد ربه ،دار الكتاب
العر� ،ي
بي
المسعودي:
ش
واال�اف،دار الصاوي ،القاهرة (د ت)
-32التنبيه
-33مروج الذهب ومعادن الجوهر ،داراالندلس ،يبروت1965 ،م
المقري:
يف
للمالي� ،يبروت1982 ،م
-34نفخ الطيب ،دار العلم
ابن منظور:
-35مخترص تاري ــخ دمشق ،يبروت1991 ،م،
ياقوت الحموي:
-36معجم االدباء ،دار الكتب العلمية ،يبروت1991 ،م
-37معجم البلدان ،دار الصادر ،يبروت1995 ،م
اليعقو�:
بي
-38تاري ــخ
اليعقو� ،دار الصادر ،يبروت (د ت)
بي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
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ن
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:ملخص البحث

ف
حيــث يعتمــد،ـالم ويتضمــن معلومــات تاريخيــة مهمة
ان كتــاب (العقــد الفريــد) البــن عبــد ربــه هــو احــد االعمــال االدبيــة الرفيعــة ي� العــرص االسـ ي
ف
ف
حـ تـى يصلــوا إىل تلــك النيجــة والحقيقــة،عليــه الباحثــون ي� مجــال التأريـ ـ ــخ ي� كثـ يـر مــن االحيــان مــن دون رجــوع ومقارنــة وتحليــل لتلــك المعلومات
ف
ف
ـالم لذلــك فــان اظهــار هــذه
وه اىل أي حــد يتفــق مــا جــاء ي� هــذا الكتــاب مــن معلومــات مــع مــا هــو موجــود ي� المصــادر االصيلــة للتأريـ ـ ــخ االسـ ي
ي
ف
ف
الحقيقــة والوصــول اىل نتائــج عمــل مهــم ف
وقلة الدراســات النقديــة لروايــات التاريخيــة الــواردة ي� كتــب االدبيــة وعــى هــذا،ورصوري ي� الوقــت نفســه
.االســاس اختـ يـر هــذا العنــوان
ف
 و عــرض لبعــض النصــوص، دراســة تحليليــة النقديــة،هــذا البحــث حــول منهجيــة التاريخيــة البــن عبــد ربــه ي� كتابــه المشــهور العقــد الفريــد
ت
 باالضافــة،ـالم
 وكذلــك مقارنتهــا بالمصــادر االصيلــة للتاريـ ـ ــخ االسـ ي،)التاريخيــة المهمــة الـ يـى تعــود لعــرص الخليفــة االمــوي (عبدالملــك بــن مــروان
ف
 ي� البنــد االول يشــتمل عــى الحديــث عــن حيــاة منهــج كتابــة،اىل المقدمــة والنتائــج يتضمــن البحــث بنديــن ويتضمــن كل بنــد عــدة اقســام ومحــاور
ف
ف
�ـا
البنــد الثـ ي،)ثــم عــرض خصائــص منهــج كتابــة التاري ـ ــخ عنــد (ابــن عبــد ربه،و� البدايــة كان الحديــث عــن حياتــه وعرصه
التاري ـ ــخ عنــد (ابــن عبــد ربــه) ي
ف
� ســبعة محــاور جــاءت أهــم تلــك،)م
704-684/ك85-65( ) )خــاص بتحليــل النصــوص التاريخيــة ف ي� عــرص الخليفــة (عبدالملــك بــن مــروان
ي
مــع تحليــل تلــك النصــوص وذلــك مــن نظــرة،النصــوص التاريخيــة الـ ت يـى تتعلــق بحيــاة وحكــم وشــؤون الدولــة والعالقــات الخارجيــة ووفــاة الخليفة

.المصــادر التاريخيــة االســالمية االصيلــة وعــرض مــا يتعلــق بذلــك مــن معلومــات
ف
ف
، بعــرض المعلومــات وتحليلهــا ومقارنتهــا ي� ضــوء المصــادر التاريخيــة االســالمية االصيلــة،إعتمــد ي� كتابــة هــذا البحــث عــى المنهــج التحليـ يـى
ف
.و� الختــام نــام الن نكــون ف ي� كتابــة هــذا البحــث قــد اســتطعنا ان نعــرض بعــض المعلومــات الجديــدة
 ي،وذلــك مــن اجــل الوصــول اىل الحقيقــة

Abstract
The book )Al Aqd Alfarid( one literary works in the high-Islamic period and contains important historical information, Where
Depends researchers in the field of history often without reference and comparison and analysis of that information Until they
reach that result and the truth which is to what extent it is consistent in this book came from Information With what is in the
indigenous sources of Islamic history, so the demonstrate this fact and access to the results of important and necessary work at
the same time, And the lack of critical studies of historical novels contained in literary books and on this basis was chosen this title.
This research About the historical methodology of )Ibn Abed Rabbo( in his famous book )Al Aqd Alfarid(, an analytical study and
monetary View To some important historical texts that date back to the era of the Umayyad caliph )Abdul Malik bin Marwan(,
as well as thoroughbreds comparable sources of Islamic history, in addition to the results provided and research includes two
items each item includes several sections and axes, In the first item includes a talk about the life and writing of history curriculum
at )Ibn Abd Rabbo(. At first it was to talk about his life and his period, and then view the characteristics methodology the writing
of history at )Ibn Abd Rabbo(, The second item, Private analysis of historical texts in the era of Caliph )Abdul Malik bin Marwan(,
in Seven axes came the most important historical texts relating to the life and rule and state affairs and external relations and the
death of Caliph, With the analysis of these look of texts and that of the Islamic historical sources authentic view the of the related
information.
Adopted at the writing of this research on the analytical method, view the information and analysis and compared in the light of
Islamic historical sources thoroughbreds, In order to get to the truth, and in the end we hope to be in the writing of this research
we have been able to offer some new information.
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