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  :ملخص

رواة ومؤرخي القرن الثاني حتى القرن الرابع الھجري تفاصیل  ھذه الدراسة ناولتت

بعد تنحي الخلیفة معاویة بن یزید عن الُحكم ثم موتھ  ،م٦٨٤/ ھـ٦٤وقعة مرج راھط عام 

 لیصبح أرادوا مبایعتھ ابن الزبیر فأنصار ،خالفات عدیدة حدثتبشكل مفاجيء، حیث 

أمر الخالفة  تھمروان بن الحكم بالمطالبة بتولی أنصار فقاموھذا ما ال یقبلھ األمویون  یفة،الخل

  .أیضًا، مما أدى إلى اجتماع الطرفین في مرج راھط لحسم األمر ألحدھما

مرج راھط بین  وتبحث ھذه الدراسة في تباین الروایات التاریخیة المتعلقة بوقعة

الرواة والمؤرخین، فرغم أن القتال في الوقعة لم یستغرق سوى یومًا واحدًا إّال أّن روایات 

افترضت الدراسة ثالثة فرضیات لإلجابة على . الرواة والمؤرخین قد تباینت بشكل كبیر

مسألة تباین الروایات التاریخیة؛ حیث أشارت الفرضیة األولى إلى أن حدوث االختالف 

أما الفرضیة . عائد إلى مسألة تأخر عملیة تدوین األحداث التاریخیة عند الرواة والمؤرخین

الثانیة فقد افترضت أن مسألة تباین الروایات یعود إلى أن تاریخ بني أمیة قد ُكتب زمن 

في حین كانت الفرضیة الثالثة حاملًة لعدة تساؤالت بداخلھا حیث . العباسیین أعداء األمویین

  .أن االختالف یعود إلى أسباب مختلفة مثل العصبیات القبلیة واألحزاب السیاسیة بّین

ولفحص ھذه الفرضیات جمیعھا اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على روایات الرواة 

/ ھـ٢٢٥م إلى المدائني ت ٧٦٣/ ھـ١٤٦القریبین من الحدث زمانیًا وتمّثلت في الكلبي ت 

واعتمدت أیضًا على كتابات . مصادر اإلسالمیة المختلفةم، الذین وردت روایاتھم في ال٨٤٣

م، ٩٥٧/ ھـ٣٤٦م إلى المسعودي ت ٨٥٥/ ھـ٢٤٠المؤرخین ابتداًء من خلیفة بن خیاط ت 

وذلك لمعرفة طریقة كتابتھم حول وقعة مرج راھط وكیف صاغوھا وعلى َمن أعتمدوا فیھا، 

  .؟وما ھي اختالفات الكتابات التاریخیة من مؤرخ إلى آخر

ومن خالل تتبع ودراسة وتحلیل الروایات التاریخیة تبّین أن اختالف الروایات 

المتعلقة بوقعة مرج راھط یعود إلى فرضیات وأسئلة الدراسة جمیعھا وذلك ألن الدراسة 

عالجت ثمانیة رواة وسبعة مؤرخین بشكل أساسي وكل حالة كانت تمّثل نموذجًا خاصًا في 

  .لتفاصیل الحدثطریقة روایتھا وتدوینھا 
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المنھج  تم استخدامحیث  مختلفة؛ تم استخدام أربعة مناھج ھدف الدراسة ولتحقیق

وضع ب المتمثلالوصفي الذي یقوم على عرض مضمون ومحتوى الروایة، ثم المنھج النقدي 

إذا  بتفنید الروایة وذلكالنقد إما سلبیًا  حیث كان ،أسئلة منطقیة وعقلیة فیما یخص الروایة

المنھج و ،ك الروایة ومدى قربھا من الحقیقةإیجابیًا بذكر میزات تل أوكانت غیر منطقیة، 

الروایة األقرب ومعرفة  ،المقارن الذي یتم فیھ مقارنة روایتین أو أكثر للوصول إلى الحقیقة

  .وأخیرًا المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل الروایات التاریخیة ،للمنطق من غیرھا

  

تناول  حیثأما الدراسة من حیث المحتوى فتنقسم إلى أربعة فصول تلیھا الخاتمة؛ 

الذین لھم عالقة بموضوع  الفصل األول عرضًا سریعًا ألكثر وأبرز الرواة والمؤرخین

 ،ومصداقیتھم ،وثقافاتھم ،والسیاسي ،والمذھبي ،وانتمائھم القبلي ،من حیث أنسابھمالبحث 

أما الفصل الثاني فقد تناول أسباب وقعة  .وكیفیة روایتھم لھا ،ھطوموقفھم من وقعة مرج را

مرج راھط من وجھة نظر الرواة والمؤرخین من حیث مسألة خلع معاویة الثاني نفسھ ثم 

اشتمل الفصل الثالث على  في حین. وأمر البیعة لمروان بن الحكم ،موتھ، والبیعة البن الزبیر

إخراج الضحاك بن قیس من و یخ الوقعة ومدتھا،تار مجریات وقعة مرج راھط من حیث

وخدعة  وش، وأسماء القادة، ووصف الوقعة،دمشق إلى المرج، واإلمدادت، وأعداد الجی

المھادنة، وأسماء القتلى وعددھم، وانتصار مروان بن الحكم ومبایعتھ، وھرب عّمال ابن 

ن نتائج مباشرة راھط موعرض الفصل الرابع النتائج التي ترتبت على وقعة مرج . الزبیر

میول الرواة والمؤرخین عندما تطرقوا إلى موضوع  الخاتمة فقد أظھرت أما. وغیر مباشرة
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