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الملخص

كير ظهوره يحتاج   الولوج في موضوع التدوين وبوا
َ

إّن

ما  والبحث  التفاصيل  من  العديد  في  الخوض  إلى 

كرة اإلنسان وما كان يدفعه أن يحكي  كان يجول في ذا

وأنسابهم  فتوحاتهم  من  العرب  أيــام  بأنامله  يملي  و

يسيطر  كان  الذي  القبلي  والحس  ومناقبهم  ومآثهم 

كان  كيف  معرفة  من  والبــد  اهتماماتهم،  جل  على 

التدوين في بدايته في أمة ال تعرف القراءة والكتابة، 

اإلبداع  إلى هذا  أن تصل  لها  كيف  أمي،  نبيها  وكان 

والبهاء لمدونات ترك بصمة خابة ورونق يكاد يجول 

في خاطرة اإلنسان بمجرد سماع أسماء هذه الكتب 

إلى  وعلم  وحلم  موسوعية  ثقافة  عن  تنم  التي  الرنانة 

أن وصلت إلى ما عليه اآلن، أن المهارة والوعي الذي 

كمات  وصل إليه المؤرخ العربي بمرور قرون من الترا

قبور  بشواهد  كانت  بــدايــات  من  لها  البــد  اإلبداعية 

ومدنها  حضارتها  في  وجدت  متنوعة  وخطوط  وآثار 

الذي  العربي  لسان  في  كير  البوا أن  اآلفــاق،  الواسعة 

يخه من خال قصائده تنم  كان ينقل لنا حضارته وتار

البيئة  هذه  من  متناغمة  الكلمات  متسقة  لغة  عن 

ومن  اليوم،  عليه  ما  إلــى  لتصل  بالكثير  مــرت  التي 

فالخلفاء  وعلمائه،  بقادته  العصر  أن  بالذكر  الجدير 

على  األولــى  كير  البوا كان  مرت  التي  العصور  خال 

كان  مــن  عــن  والتقصي  البحث  خــال  مــن  أيديهم 

لديه العلوم عن الشخصّيات التي عمرت وما زالت 

يخنا  كرتها الكثير من تراث األمة، أن تار تحمل في ذا

ومعرفة  علم  من  تفاصيله  في  يحمله  ومــا  اإلسامي 

مؤثر  كــان  هو  ما  كل  على  الضوء  يسلط  أن  يستحق 

ومتأثر فيه، وخال صفحات هذا البحث سنخوض 

في الكثير من هذه التفاصيل.

يخي،  ، التدوين التار كير الكلمات المفتاحية: البوا

المؤرخ اإلسامي، الكتابة.

***



4٣8 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 
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Abstract:

Getting into the subject of religiosity and its 

greater appearance requires that I focus on many 

details and research what was transformed in the 

memory of the genealogy and what was true is 

that I hope for the days of the Arabs from their 

conquests and their genealogy and what hap-

pened to them and their virtues and the tribal 

wax that she is a tyrant over most of their inter-

ests, nor did she die kit kat sweet in Banaliti, she 

does not know how to read and write, the shop 

of her prophet is my mother, how can she reach 

this bright and dazzling sonnet, she sees a cell 

and books are read by the name of Nanan cole in 

these words the culture of are read by the name 

of Nanan cole is these words the culture of an 

encyclopedia and a dream accelerated. The king 

learned that he reached what he is now, that the 

insight and awareness that the Arab sufferer has 

reached throuh of basic accumulations, the loed 

for the common people, beginnings were tomb-

stones, monuments, and metric lines at a time 

in a civilization that was confined, including 

the colors of the lanterns, that hemorrhoids are 

in the tongue the Arabs, who are now conveting 

civikization and history to us theough poems that 

speak of the language of the words, are singu-

larly diverse from this environment that has gone 

through evil to the wretchedness of what is tod-

day. About who was the friend of science, about 

the personalities who passed and still fill theie 

memory with much of the nation's heritage, that 

our Islamic history .     

 

Keywords: Early years, historical record-

ing, Islamic historian, writing .
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توطئة

نشوءًا،  يخ  التار دواويــن  أول  اإلنسان  كــرة  ذا تعتبر 

وأحـــداث  وقــائــع  كــرتــه  ذا فــي  اإلنــســان  حمل  فطالما 

حيث  عليها،  شــاهــدًا  كــان  ومجملة  مفصلة  كثيرة 

كبيرًا من هذه  أدرك اإلنسان بوعيه الخاص أن قسمًا 

أما  اآلخرين،  إلى  ينقل  بأن  جدير  والوقائع  األحــداث 

ألهميتُه أو طرافته، أما ألنه يعنيهم اليوم أو غدًا داخل 

في  شخصية  لرغبة  أو  األنــحــاء،  من  بنحو  حياتهم 

مر  التي  والمشاهدات  األحــداث  هذه  في  التحدث 

يخًا من  بها، وهو بهذا العمل أيًا كانت دوافعه ينقل تار

ي)١(. حيث ال يدر

حيث  والمواقف  األحـــداث  تناقل  يحدث  وهنا 

نقل شيئًا من  الذي  يخ  للتار ي  الــراو دور  يصبح هنا 

النذير  دور  هنا  يشكل  ـــه 
َ
ألّن ي  ــدر ي ال  وهــو  يــخ،  الــتــار

ــا، وهـــذه هي  م لــحــدوث خطر  ــان  الـــذي ينبه األذهــ

فمثًال  أدواره،  وأول  يخي  التار العمل  حــاالت  أبسط 

وأهمها  أخــرى  قرية  أخبار  القرية  ألهــل  ينقل  الــذي 

القصب  من  كانت  ألنها  بيوتهم  فجرف  جارف  سير 

مباشرة)٢(،  بصورة  األرض  وجه  على  مبنية  الخفيف 

تجربة  لهم  ينقل  ألنه  ومعرفة  خبرة  يزيدهم  هنا  فهو 

المؤرخين،  ومناهج  يخ  التار علم  صائب:  الحميد،  عبد   )١(
، ط٢، )بيروت، ٢0١0(، ص١5-١6. دار ومكتبة البصائر

الفكر  تطور  الــصــادق:  د.محمد  عفيفي،   : ينظر للمزيد   )٢(
)القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  المسلمين،  عند  العلمي 

١٩٧6-١٩٧٧(، ص306-30٩. 

فيتخذون لبيوتهم أعوادًا أقوى من القصب وبرفعونها 

الصخور  من  منصات  بصورة  أما  األرض،  سطح  عن 

إلى  يرتحلون  أو  األرض،  في  يركزونها  قوية  أعمدة  أو 

القرية  أهل  كتسب  ا وهنا   ، األمطار موسم  في  كــام  اآل

يحدث  وهنا  األولــى،  القرية  وتجربة  يخ  تار من  خبرة 

شيًا  نقل  في  نذير  دوره  أصبح  الــذي  ي  الـــراو  عنها 

يخ )3(. من التار

وفي مرحلة الحقة من تطور التجربة اإلنسانية أدرك 

اإلنسان أنه يستطيع أن يحتفظ بالكثير من األحداث 

أخرى  مرحلة  وفي  المختلفة،  الحياة  وصور  والوقائع 

يخ  التار حفظ  في  المؤرخ  وسيلة  هو  التدوين   كــان 

من النسيان)٤(.

لظهور  األولـــى  كير  البوا وتفصيل  توضيح  وألجــل 

اإلشارات  منذ  بالتسلسل  سأبدأ  يخي  التار التدوين 

األولى لظهورها وهي:

: أوًال: األساطير

العرب قبل اإلسام كان لهم أساطيرهم وخرافاتهم 

يخية  التي كانت بمثابة الشكل الهيكلي للمعرفة التار

يخ ومناهج المؤرخين،  )3( عبد الحميد، صائب: علم التار
: موافي، د.عثمان، منهج النقد  ص١5-١6؛ وللمزيد ينظر
المعرفة  دار  بـــي(،  األور والمنهج  )اإلســامــي-  يخي  التار

(، ص8٧-٩٩. الجامعية، )د. ت، مصر
المؤرخين،  ومناهج  يخ  التار علم  صائب:  الحميد،  عبد   )٤(
عبد  العليم  عــبــد   ، خــضــر  : يــنــظــر يــد  ولــلــمــز ص١5-١6؛ 
التأصيل  )دراسة في  يخ  التار وكتابة  المسلمون  الرحمن: 
الــعــالــي للفكر  الــمــعــهــد  ــخ(،  يـ ــار ــتـ الـ لــعــلــم  اإلســـامـــي 
األمريكية(،  المتحدة  الواليات   ،١٩٩3( ط١،   اإلسامي، 

ص٢٧١-٢٧3.
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يــخــهــم، وألن األســطــورة هي  فــي فــتــرة الحــقــة مــن تــار

يخية،  التار كرة  الذا في  النقص  لسد  إنسانية  محاولة 

فاألسطورة عند العرب كانت كما هي عند غيرهم من 

يخي، وألن اإلنسان  الشعوب األب الشرعي للفكر التار

بطبيعته وتكوينه مجبور على أن يسأل لماذا ولماذا؟ 

. فأن العرب قد سألوا أنفسهم نفس االسئلة بطبيعة 

الحال، فكانت اإلجابة هي األسطورة التي تمثل آراء 

قلبِه  في  وتخلج  ذهنه  تطرق  كانت  حيث  الــبــداوة 

تفرض  الــتــي  االسئلة  معتقدات  كــل  ببالِه  وتخطر 

الفكر  نفسها عليه، "أن األسطورة هي صورة من صور 

ألواح  في  مطبوعة  أو  مسطورة  كانت  حيثما  البدائي 

كل ما سطر  األذهان، فأن دراسة األسطورة هي دراسة 

يخًا ودينًا" )١(. عند الجاهليين تار

في  األسطورة  واألمــم  الشعوب  جميع  عرفت  لقد 

يخها الفكري، وعرف العرب  المراحل المبكرة من تار

أيضًا األساطير في صياغة تعبر عن عقليتهم وتناسب 

دور  لــألســطــورة  فــأن  الــطــبــيــعــيــة)٢(،  البيئية  ظــروفــهــم 

تفكير  كونها  يخ،  التار حركة  تفسير  في  وواضــح  مهم 

بين  الترابط  أو  واالستقصاء  التجربة  على  قــادر  غير 

عند  والخرافات  األساطير  المعيد:  عبد  محمد  خــان،   )١(
ص٢0-٢٢؛   ،)١٩8١ )بيروت،  ط3،  الحداثة،  دار  العرب، 
فوكو  التايخية  المعرفة  أزمــة  ــول:  ب فين،   : ينظر وللمزيد 
الفكر  دار  فتحي،  إبراهيم  وتقديم:  ترجمة  المنهج،  وثورة 
يع، ط١، )القاهرة ١٩63(، ص63. للدراسات والنشر والتوز
يخ عند المسلمين قراءة  )٢( قاسم، د. قاسم عبده: فكرة التار
والبحوث  العربي، عين للدراسات  يخي  التار التراث  في 

، ٢00١(، ص63. اإلنسانية واالجتماعية، ط١، )مصر

طبيعة  ذو  تفكير  هو  بل  والمعلوالت،  العلل  سلسلة 

بين  المتبادل  بالتأثير  ويؤمن  الخوارق  فيها  تدخل 

والتداعي)3(،  كل  والتشا التشابه  طريق  عن  الظواهر 

ومسألة  الخلق  بقضية  اهتم  قد  اإلنسان  وأن  خاصة 

، والعاقة بين قوى الطبيعة  الصراع بين الخير والشر

الــقــاص  يــكــن  ولـــم  اإلنـــســـان)٤(،  وتــأثــيــرهــا فــي  العليا 

على  بها  يستعين  التي  والــحــوادث  األخــبــار  يؤلف 

باألساطير  يستعين  كان  إنما  و الناس،  ووعــظ  نصح 

على  أقواله  في  معتمدًا  المتوارثة  والقصص   القديمة 

الترغيب والترهيب)5(.

أن  التزموا  األحــيــان  بعض  فــي  الــمــؤرخــون  وحتى 

بــالــمــوروث  المعلومات  بعض  فــي  النقص  يــســدوا 

التي  باإلسرائيليات  عــرف  ما  أو  المتناقل  الشعبي 

ــهــا مثل وهــبــه بن  دونـــت على لــســان عــدد مــن روات

في  الحقًا  ذكرهم  سيرد  )الذين  األحبار  وكعب  منبه 

تفاصيل البحث(، وما شابه تلك الروايات من أساطير 

القديم  بــالــمــوروث  الشعبية  الحكاية  بها  امتزجت 

تمحيص  دون  وأخــذت  السابقة  األمــم  وبمعتقدات 

كتابه  مقدمة  في  المسعودي  يذكر  حيث  وتدقيق، 

األخبار  من  ذكرنا  "ما  الجواهر  ومعادن  الذهب  مروج 

الخليلي،  صــادق  ترجمة:  األســطــورة،  ك:  ك.  راثــفــيــن،   )3(
منشورات عويدات، )بيروت، ١٩٩0(، ص٧6.

ية مقارنة، دار  كمال زكي: األساطير دراسة حضار )٤( أحمد، 
العودة، )بيروت، ١٩٧٤(، ص٧٢.

العلماء  عند  التأليف  مناهج  مصطفى:  د.  الشكعة،   )5(
العرب )قسم األدب(، دار العلم للمايين، ط6، )بيروت، 

١٩٩١(، ص30.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

ونقله  الشريعة  به  جــاءت  ما  هو  الخليقة  مبدأ  في 

فعبرنا  الماضي،  عن  والباقي  السلف  من  الخلف 

عنهم على حسب ما نقل إلينا من ألفاظهم ووجدناه 

في كتبهم")١(.

اآلداب  في  متنافسًا  ي  األســطــور الفكر  وجــد  لقد 

من  ملحمة  نجد  نكاد  ال  حيث  القديمة،  الملحمية 

ال ووجدنا فيها خضوع اإلنسان  ماحم الشرق والغرب، أ

لقوى الطبيعة مثل ملحمة كلكامش وغيرها، وكذلك 

األخيلة  شغلت  إذ  الشعبية،  الحكاية  يخص  فيما 

جانبًا كبيرًا عند المسلمين من أدب الرحات وعند 

غيرهم)٢(، فهي غالبًا ما تعتمد على مدى سعة ذهن 

لما  تصديقه  بعد  تصوراته  تأتي  ما  ودائــمــًا  الرحالة، 

سمع من حكايات شعبية وقصص، فيما دل بعدها 

خالها  من  الظواهر  يعلل  و القصص  تلك  رموز  فك 

والثقافي  البيئي  موروثه  خال  من  أحيانًا  تأتي  والتي 

التي  ئم مع قناعاته  تتا بالنهاية بطريقة  كي يصيغها 

وبذلك  تلك،  أو  القصة  هذه  سماعه  بعد  تشكلت 

يسهل دخوله واختراقها في محيطه الثقافي)3(.

فاألساطير هي بقايا المعتقدات الشعبية وتأمات 

الحياة،  إلــى  النظر  فــي  وطريقته  الحسية  اإلنــســان 

)١( علي بن الحسين بن علي )ت 3٤6هـــ/٩5٧م(، تحقيق: 
د.  )بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  البقاعي،  يوسف 

ت(، ج١، ص٢3.
يخ، ترجمة:  )٢( دي الي، أوليري: الفكر العربي ومركزه في التار
، دار الكتاب اللبناني، )بيروت، ١٩٧٢(،  إسماعيل البيطار

ص٤3.
)3( دي الي، الفكر العربي ، ص58.

ــه لــم يكن  كــان اإلنــســان يحلم ألن فــي الــوقــت الـــذي 

ألنه لم يكن يرى حقائق  كان يتصور  يعرف، وعندما 

كما  ساذجة،  بروح  حوله  بمن  يؤثر  كان  بل  األشياء، 

الشعبية  الحكاية  تشبه  األساطير  أن  البعض  اعتقد 

اإلنسانية  الــروح  عن  التعبير  أشكال  من  شكل  فهما 

بمستويات مختلفة )٤(.

ثانيًا: القصص:

من  كثر  أ في  الكريم  القرآن  في  القصص  ذكــرت 

ْيَك ِمْن 
َ
ِلَك َنُقّصُ َعل

َ
َكذ موضع، حيث قال تعالى: }

ِذْكــًرا{)5(، وجاء  ا 
َ
ُدّن

َ
ل ِمْن  َتْيَناَك 

َ
آ َوَقْد  َسَبَق  َقْد  َما  ْنَباِء 

َ
أ

ْحَسَن 
َ
أ ْيَك 

َ
َعل َنــُقــّصُ  }َنــْحــُن  تعالى:  قوله  في  أيضًا 

ُكْنَت ِمْن  ِإْن  َن َو
َ
ُقْرآ

ْ
ا ال

َ
ْيَك َهذ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
َقَصِص ِبَما أ

ْ
ال

َغاِفِليَن {)6(.
ْ
ِمَن ال

َ
َقْبِلِه ل

لفجر  األولـــى  األيـــام  منذ  قديمًا  القصص  عرفت 

اإلســـام، ومــمــا ال شــك فيه هــي مــصــدر مــن مصادر 

متعارف  هو  ما  بالقصة  نقصد  وال  العامة،  المعرفة 

عليه في أيامنا المعاصرة كفن مستقل قائم بحد ذاته 

القصص  أن  إنما  و قواعد وطرق معينة،  يعتمد على 

عند نشأتها كانت للوعظ ولتذكير الناس بيوم اآلخرة 

وصــرفــهــم عــن ضـــروب الــمــلــذات إذا مــا غــرقــوا فيها 

)٧(، فلم يكن  فذلك يؤدي إلى فساد دينهم ودنياهم 

)٤( دي الي، الفكر العربي ، ص58.
)5( سورة طه، اآلية: ٩٩.

)6( سورة يوسف، اآلية: 3.
العلماء  عند  التأليف  مناهج  مصطفى:  د.  الشكعة،   )٧(
يخ  : علم التار : روزنثال، فرانز العرب، ص٢٩؛ وللمزيد ينظر
عند المسلمين، ترجمة: د. صالح أحمد العلي، مؤسسة 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

إرشاد  القاص يؤلف األخبار التي ينقلها على وعظ و

المتوارثة،  بالقصص  يستعين  كــان  إنــمــا  و الــنــاس، 

على  أقواله  في  معتمدًا  القديمة  األساطير  وكذلك 

أســلــوب الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، ومـــن هــنــا نــجــد أن 

القاص واعظًا فيستخدم أساليب القصص في وعظ 

فما  األقدمين،  وقصص  أخبار  إلى  وهدايتهم  الناس 

من جبابرة زالوا وال أباطرة ماتوا، فالذكر الجميل أولى 

بصاحبه من الذكر القبيح)١(.

ــقــصــاصــون كـــان مــنــهــم الـــبـــارعـــون فـــي ســوق  وال

أحاديثهم وتنغيمها علوًا، وانخفاضًا وكذلك ترديدها 

إيجازًا وأطنابًا إلى الحد الذي يجعلهم يتمكنون من 

على  والقدرة  السامعين،  من  والتوبة  الدموع  استرداد 

تقديم  في  البراعة  من  كبير  قــدر  على  الناس   أبكاء 

ــظ فــضــًال عــن اســتــخــدام  ــواع مــا لــديــهــم مــن عــبــر وم

ية )٢(. الحركات التعبير

جاء اإلسام والقرآن الكريم بنظرة جدية للماضي، 

وثم  مــحــدودة  الماضية  العرب  يــات  ذكــر إلــى  فأشار 

كد القرآن على أمثلة  عاد إلى بدء الخليقة وكذلك أ

يخ الغابر وعظاته، وكذلك ذكر حوادث الشعوب  التار

والخليقة  الدينية  العبر  على  ليؤكد  السالفة،  واألمــم 

التي تنطوي عليها )3(.

الرسالة، ط٢، )بيروت، ١٩83(، ص٢5٧-٢63.
)١( الشكعة، مناهج التأليف ، ص٢٩-30.
)٢( الشكعة، مناهج التأليف ، ص30-3١.

يخ عند العرب، مركز  : نشأة علم التار ي، عبد العزيز )3( الدور
ص٤٩؛   ،)٢00٧ )بيروت،  ط٢،  العربية،  الوحدة  دراســات 
يخ،  : مؤنس، د. حسين: دراسة في علم التار وللمزيد ينظر

يخ،  التار إلــى  عالمية  بنظرة  الكريم  الــقــرآن  جــاء 

لرسالة  األســـاس  الــنــبــوءات، وهــي  تــوالــي  فــي  تتمثل 

النبي  وكـــان  األنــبــيــاء،  مــن  الــعــديــد  بها  بشر  ــدة  واحـ

محمد � خاتم األنبياء والمرسلين، فكانت لهذه 

يخ  تار إلــى  االلتفات  إلــى  الكريم  الــقــرآن  فــي  النظرة 

هذه  وأن  اإلسرائيليات،  إلــى  و والمرسلين  األنبياء 

النظرة العالمية اقتصرت على الفترات التي سبقت 

ظهور اإلسام، وبعد ذلك فأن االهتمام انصب على 

السابقة  األمم  خلفوا  فهم  اإلسام،  يخ  وتار المسلمون 

التي ظهرت فيها نبؤات وشؤونهم وأعمالهم تستحق 

بأنهم  ــام  اإلسـ فــي  الــعــرب  شعر  فقد  كــبــيــرة،  عناية 

هامة  بمرحلة  يمرون  وأنهم  جليلة،  رسالة  أصحاب 

جعلتهم  الكبرى  اإلسامية  الفتوحات  وأن  جـــدًا، 

يخيًا كبيرًا وخطيرًا، وهذا كان  يحسون بأن لهم دورًا تار

يخية )٤(. له أثر قوي في الدراسات التار

القصاصون :

لم  يخي  التار التدوين  بداية  في  القصاصون  إن 

يكن عملهم مقتصر على هذا المجال فقط، بل كانوا 

مؤلفاتهم  على  كبر  األ الطابع  لكن  ورواة  أخباريين 

ــا طبقات  "وأمـ ي  الــجــوز ــن  اب فيذكر  الــقــصــة،  كــانــت 

بن  اهلل  عبد  نفر  فستة  والقصص  األخــبــار  أصحاب 

اليماني  طــاؤس  منبه  بن  وهب  األحبار  كعب  سام 

دار المعارف، )القاهرة، ١٩8٤(، ص١٢.
 : ينظر وللمزيد  ص١8.؛  يــخ،  الــتــار علم  نشأة  ي،  الـــدور  )٤(
علي،  خليل  ترجمة:  يخ،  والتار اإلنسان  علي:  شريعتي، 
 ،)٢0١0 )بيروت،  ط٢،  المعرفة،  دار  بّزي،  محمد  تحقيق: 

ص١3.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

الـــواقـــدي")١(،  عمر  بــن  محمد  إســحــاق  بــن  محمد 

يخي لهم: وسنأتي في ذكرهم حسب التسلسل التار

1- كعب األحبار )ت٣2هـ/652م(:

إسحاق،  أبا  يكنى  مانع،  بن  األحبار  كعب  "وهــو 

كني  وهو من حمير من أهل ذي رعين، وكان من سا

خافة  في  )3٢هـــــ/65٢م(  سنة  توفي  وبها  حمص، 

عثمان بن عفان" )٢(، وكان كعب األحبار قد أسلم في 

زمن الخليفة عمر بن الخطاب �، وكان يتحدث 

له الكثير من العلوم عن أهل الكتاب، وكان الخليفة 

عمر يستمع لُه وذلك تعجبًا لما كان يذكره وما يملكه 

يوافق  كــان  كامُه  ومــن  منها  الكثير  ألن  العلوم،  من 

الناس  فأخذ  الــشــرع،  بــه  ورد  ــذي  ال الحق  مــن  كثير 

وأخباره  كامه  من  يورد  ما  ينقلون  وبــدأوا  منه  الكثير 

كثيرة، فكان  وكانت هذه األخبار على هيئة قصص 

يتحدث عن بني إسرائيل والعلوم األخرى، لكن كثيرًا 

يه من قصصه وأخباره غلط كبير وخطأ  ما يقع مما يرو

في األحداث )3(.

)١( أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن )ت508هـ/5٩٧م(: 
شركة   ، والسير يخ  التار عيون  في  األثر  أهل  مفهوم  تلقيح 

دار األرقم بن األرقم، ط١، )بيروت، ١٩٩٧(، ص335.
كثير بن  )٢( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
التراث،  دار  الطبري،  يخ  تار ـــ/٩٢٢م(:  ــ )ت3١0هـ غالب 

ط٢، )بيروت، ١٩6٧(، ج١١، ص6٢6-6٢٧.
بـــن عــمــر )ت  ــداء إســمــاعــيــل  ــ ــف ــ ال أبــــو   ، كــثــيــر ابــــن   )3(
٧٧٤هــــــــــ/١3٧3م(: الــبــدايــة والــنــهــايــة، تــحــقــيــق: علي 
الغربي، ط١، )بيروت، ١٩88(،  التراث   شيري، دار إحياء 

ج١، ص١٩.

ي  يذكر ابن كثير في أخباره "وقد ورد عن البخار و

كنا  كعب األحبار )وأن  كان يقول في  أنه  ية  عن معاو

ألنه  ينقله  فيما  اي  الــكــذب(،  عليه  لنبلو  ذلــك  مع 

يتعمد ذلك واهلل أعلم")٤(، وقد يكون السبب في ذلك 

أن رواية األحداث والقصص قد يدخل فيها المبالغة 

في  تتداخل  وبذلك  القاص  أسلوب  في  والتشويق 

أخباره شيء من الكذب والمبالغة)5(.

2- تميم الداري )ت40هـ/660م(:

من  هانئ  بــن  الـــدار  بني  بــن  أوس  بــن  تميم  وهــو 

وقدم  رقية(،  )أبــا  يكنى  وكــان  لخم  مدينة  من  اليمن 

على رسول اهلل � وأخوه: نعيم بن أوس مع عدة من 

كانوا عشرة سنة )٩هـ/١١م( فأسلموا  ، يقال  الدار بني 

كان يختم القرآن في سبع لياٍل")6(. جميعهم، "

ي يقص في عهد النبي محمد  لم يكن تميم الدار

كان  وأنما   � الصديق  بكر  أبو  الخليفة  وال   ،�

يقصد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب � فقد 

استأذنه أن يقص على الناس قائمًا فأذن لُه الخليفة 

ي من أول القصاصون  يعتبر تميم الدار عمر �)٧(، و

)٤( البداية والنهاية، ج١، ص١٩.
مسلم  بــن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  ي،  ــنــور الــدي قتيبة  ابــن   )5(
عكاشة،  ثروت  تحقيق:  المعارف،  ـــ/88٩م(:  )ت٢٧6هـ
الهيئة المصرية للكتاب، ط٢، )القاهرة، ١٩٩٢(، ص٢٩١.

يخ األمم والملوك، تحقيق:  ي: المنتظم في تار )6( ابن الجوز
دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  محمد 

الكتب العلمية، )بيروت، ١٩٩٢(، ج5، ص١6٩.
)٧( أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل 
يخ أبي زرعة الدمشقي،  بن صفوان )ت ٢8١هـ/8٩٤م(: تار
دراسة وتحقيق: شكر اهلل نعمة اهلل القوجاني، مجمد اللغة 
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قال:  سيرين،  ابن  "عن  الذهبي:  فيذكر  اإلســام،  في 

وعثمان  أي   � اهلل  رسول  عهد  على  القرآن  جمع 

ي")١(. يد وتميم الدار وز

٣- وهب بن منبه )ت 114هـ/741م(:

كان  كبيرًا،  عالمًا  الصنعاني،  اهلل  عبد  أبــو  وهــو 

كــتــب األولــيــن وقـــرأ وعـــرف قصص   صــدوقــًا قــد قـــرأ 

زمانه،  في  األحبار  بكعب  ُيشبه  كــان   ،� األنبياء 

وكاهما تابعين، لكنه مات قبله بنو من ثمانين سنة 

فيه  وقيل   ، األحبار كعب  وفاة  من  قريبًا  وهب  فمولد 

أنه تابعي ثقة، تولى قضاء صنعاء، وكان أبوه منبه من 

في  فأسلم  كسرى  زمــن  اليمن  إلــى  فأرسل  هــراة  أهــل 

حياة النبي محمد �، وحسن أسامه، وقيل أيضًا 

كتابًا نزلت على  ثين  أن وهب بن منبه قال: قرأت ثا

ثين نبيًا )٢(. ثا

ملوك  في  )التيجان  كتاب  منبه  بن  وهب  وضع 

يخية  التار الــحــادثــة  بــيــن  كــتــابــه  فــي  ( جــمــع  حــمــيــر

ــورة  ــط بــيــن األس الــتــي جمعت  الــديــنــيــة  والــقــصــص 

إذا ما عدنا إلى الكتاب فنجد أن الكتاب  والخرافة، و

كان له اهتمام كبير وأن هذا االهتمام به ليس اهتمام 

العربية، )دمشق، د.ت(، ص6٤٧.
أحــمــد )ت  بـــن  ــو عــبــد اهلل مــحــمــد  ــ أب الـــديـــن  )١( شــمــس 
المشاهير  ــات  ــي ووف اإلســــام  يــخ  تــار ٧٤8هـــــــــ/١3٤٧م(: 
الكتاب  دار  تدمري،  السام  واألعام، تحقيق: عمر عبد 

العربي، ط٢، )بيروت، ١٩٩3(، ج3، ص6١3.
ج٧، ص٤٩6-٤٩٧؛ وابن سعد،  يخ اإلسام،  )٢( الذهبي، تار
أبو عبد اهلل محمد )ت٢30هـ/8٤٤م(: الطبقات الكبرى، 
العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق: 

ط١، )بيروت، ١٩٩0(، ج6، ص٧١.

أو  علميًا  مصدرًا  مرجعًا  يعد  ال  فالكتاب  يخ،  بالتار

والحرص  به  االهتمام  يأتي  إنما  و يخيًا،  تار مرجعًا 

القصة  فجر  مياد  يسجل  فني  كتاب  أنــه  من  عليه 

العربية وطريقة روايتها)3(، فقد حمل أسلوبًا قصصيًا، 

ففي  باإلسرائيليات،  سمى  مــا  الكتاب  حمل  وقــد 

تحمل  كانت  أنها  الــواضــح  من  فكان  الجانب  هــذا 

األساطير  ألن  وذلك  واألدبــاء  الباحثين  يشوق  أسلوبًا 

أدبية  قيمة  لها  فكانت  ذاتــهــا،  في  هدفًا  أصبحت 

إنسانية وفنية، وبهذا فأن كتاب التيجان يعتبر أول  و

يخية )٤(،  كتاب استخدم القصة لنقل األحداث التار

وقد استخدم الكثير من المؤرخين روايات وهب بن 

منبه مصدرًا مهمًا لنقل األحداث المهمة.

: اإلسرائليات :
ً
ثالثا

كانت تحتضن العديد  إن انتشار اإلسام في باد 

فيها  وتنشأ  والوثنية،  والنصرانية  اليهودية  األديان  من 

والكنائس  اليهودية  المعابد  جانب  إلــى  المساجد 

إلى  أدى  قــد  المجوسية،  الــنــار  وبــيــوت  المسيحية 

عن  المختلفة  األديـــان  هــذه  بكل  اإلســام  احتكاك 

واألديان  العقائد  في  والمناظرات  المجادالت  طريق 

أمر  الــبــال  عــن  يغيب  ال  أ ي  الــضــرور ومــن  والفلسفة، 

يخ  تار وفــي   ، التفسير في  دخــل  ما  وهــو  ال  أ آخــر  مهم 

بـ)االسرائيليات  عليه  يطلق  الذي  الدس  من  العرب 

بن  الملك  عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  منبه،  بن  وهب   )3(
، تحقيق  أسد )ت١١٤هـ/٧٤١م(: التيجان في ملوك حمير
: مركز الدراسات واألبحاث اليمنية، ط٢، )صنعاء،  ونشر

١٩٧٩(، ص٧-8.
)٤( وهب بن منبه، التيجان ص6.
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والنصرانيات( عن طريق بعض من أسلم من اليهود 

الكثير مــن األحــاديــث  يــوجــد  ى، ولــذلــك  والــنــصــار

النبوية الشريفة التي وضعت ألسباب شتى ونسبت 

إلى النبي محمد � كذبًا)١(.

الجزيرة  في  ى  والنصار اليهود  من  الكثير  وكــان 

ــر احــتــكــوا  الــعــربــيــة قـــد دخـــلـــوا اإلســـــام، وقــســم آخـ

بالمسلمين دون أن يدخلوا اإلسام، فاستعان بعض 

من  بدينهم  العارفين  بالرهبان  المسلمين  علماء 

ى وليوضحوا لهم بعض إشارات  هؤالء اليهود والنصار

كما  الــمــذكــورة  يخية  التار األمـــور  إلــى  الكريم  الــقــرآن 

بعض  تسربت  وبالتالي  واإلنجيل،  التوراة  في  وردت 

يخ  التار كتب  إلى  والنصرانية  اليهودية  التفسيرات 

التفسيرات  هذه  وعــرف  المسلمين،  عند  والتفسير 

بـ)اإلسرائيليات()٢(.

وأن اتطور الذي شهدته الدولة العباسية عندما بدأ 

عمليات النقل عن األمم السابقة من اآلداب والعلوم 

المعارف  بعض  وترجمة  والهنود  والفرس  الــروم  مثل 

ــام  اإلس غير  مفاهيم  ظــل  فــي  كتبت  الــتــي  الــعــامــة 

من  تجريدها  الصعب  من  صار  حتى  بها  وأصبغت 

)١( معروف، ناجي: أصالة الحضارة العربية، دار الثقافة، ط3، 
)بيروت، ١٩٧5(، ص٤١6.

يخ  )٢( الوافي، د. محمد عبد الكريم: منهج البحث في التار
يــخــي عــنــد الـــعـــرب، مــنــشــورات جامعة  والــتــديــن الــتــار
أبو   : ينظر وللمزيد  ص١٩٤؛  ت(،  د.  ي،  )بنغاز قازيونس، 
أحمد:  عماد  د.  د.  البرغوثي،  أحمد  محمود  د.  سمرة، 
مقدم  بحث  المسلمين،  عند  العلمي  البحث  منهجية 
د.  )القدس،  ع٢،  مج١6،  اإلسامية،  الجامعة  مجلة  إلى 

ت(، ص٤٤6-٤50.

في  المجال  فسحت  عليها،  قامت  التي  الفلسفات 

بعض األحيان ألهل الكام في التحدث عن األلوهية 

والتوحيد وفق مصطلحات تقوم على علوم المنطق 

في  المناظرات  إقامة  و األغريقية  والفلسفة  اليوناني 

وبغداد  والكوفة  البصرة  في  والمنتديات  المساجد 

وغيرها من حواضر العالم اإلسامي، وتقسم المدارس 

وثالثة  نقلية  وأخــرى  عقلية  مــدارس  إلــى  اإلسامية 

تجمع بينهما وتقوم كل مدرسة باالنتصار لمذهبها ال 

في فروع الدين وفق الشريعة اإلسامية بل في أصول 

ومن  التوحيد،  وعلم  العقيدة  مسائل  مــن  إسامية 

هنا بدأ ظهور الكذب في الحديث النبوي الشريف 

ألســبــاب متعددة  لــألحــاديــث  الــوضــاعــيــن  ــود  ــ ووج

دخــول  ثــم  واألقــلــيــم  والقبيلة  المذهب  نــصــرة  منها 

وأخبار  والتفسير  الحديث  علم  في  )اإلسرائيليات( 

يخ اإلسام والمسلمين)3(. األمم وتار

لم يعتني المؤرخون القدامى بتحليل اإلسرائليات 

كانت  كتفوا بروايتها فحسب)٤(، وهذه المهمة  إنما ا و

برواية  اشتغل  من  كل  أي  ي  األخبار عاتق  على  تقع 

أي  وطبيعتها،  وعاداتها  صفتها  كانت  مهما  األخبار 

يخ ما قبل عام الفيل أو ما بعد عام الفيل  قام برواية تار

الكثير  أو أخبار اإلســام)5(، فنقل  إلى ظهور اإلســام، 

كان في استطاعتهم أن يجردوا  من المؤرخين الذين 

واإلصــاح في نجد،  التجديد  اهلل: حركة  العجان، عبد   )3(
ط١، )نجد، ١٩8٩(، ص٢١.

ي، المعارف، ص١١8. )٤( ابن قتيبة الدنيور
يخ العرب قبل اإلسام، دار  )5( علي، جواد: المفصل في تار

الساقي، ط٤، )بيروت، ٢00١(، ج١، ص١١٤.
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المنطق،  يأباه  و العقل  ينافي  مما  اإلسرائليات  هذه 

في الوقت الذي كان بين يدي المؤرخين المسلمين 

كثير مما أوردوا، لو التزموا  القرآن الكريم يريحهم من 

يكلفوا  ولم  األنبياء،  سيرة  من  الكريم  القرآن  أورد  ما 

أنفسهم العناء في رواية غيرُه )١(.

اإلسرائيليات  مــن  الكثير  الــمــؤرخــون  نقل  وقــد 

قصة  ى  رو الـــذي  األثــيــر  ابــن  مثل  مهمة  كتب  فــي 

اليمامة)٢(، وغيرهم الذين نقلوا األخبار وبالغوا مبالغة 

والنصرانيات  اإلسرائيليات  وسردهم  العقل،  تجافي 

في  المدونة  القصص  مــن  ذلــك  وغير  والشعبيات 

الكتب، وكذب بعضهم ينافي الحقيقة)3(.

كثير ينقل لنا رأي مختلف في مقدمة  ولكن ابن 

كتابه فيقول: "ولسنا نذكر من اإلسرائيليات إاّل ما أذن 

الشارع في نقلِه مما ال يخالف كتاب اهلل وسنة رسوله 

� وهو القسم الذي ال يصدق وال يكذب مما فيه 

بسط لمختصر عندنا، أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا 

مما ال فائدة في تعينه لذا فنذكره على سبيل التحلي 

عليه")٤(،  واالعتماد  إليه  االحتياج  سبيل  على  ال  به 

كونه  كثير العديد من المفاهيم  وهنا اختصر لنا ابن 

ي، المعارف، ص١١8. )١( ابن قتيبة الدنيور
)٢( أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد )ت 630هـ/١٢3٢م(: 
يخ، تحقيق: عمر عبد السام تدمري، دار  الكامل في التار

الكتاب العربي، ط١، )بيروت، ١٩٩٧(، ج١، ص3٢3.
)3( علي، المفصل ، ج١، ص١١3.

)٤( أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت٧٧٤هـ/١3٧٢م(: البداية 
الــتــراث  إحــيــاء  دار  شــيــري،  علي  د.  تحقيق:  والــنــهــايــة، 

العربي، ط١، )بيروت، ١٩88(، ج١، ص٧.

مؤرخ متقدم شهد العديد من المؤلفات والمؤرخين، 

ال  األخباريين  المؤرخين  أوائــل  على  انطبق  ما  لكن 

مــادة  كــانــت  اإلسرائيليات  أن  كــون  عليهم  ينطبق 

كير التدوين  دسمة سدت العديد من الثغرات في بوا

بعض  فــي  إليها  الــرجــوع  مــن  البــد  فكان  يخي،  التار

ثانية  جوانب  وفــي  األمــجــاد،  وذكــر  للتفاخر  األحيان 

ئ  القار يشد  قصصي  أسلوب  في  واإلثــارة  للمبالغة 

لاهتمام بمؤلفاتهم.

: : الشعر
ً
رابعا

كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، 

يصيرون)5(،  إليه  و يــأخــذون  به  حكمتهم،  ومنتهى 

المعرفة، أي أن  كانوا أهل  الجاهلية  الشعراء في  فأن 

زمانهم،  أهل  أعلم  كانوا  الجاهلية  في  الشعراء  طبقة 

المنظم،  الشعر  بأنواع  يعتنون  أنهم  بالضرورة  وليس 

مثل  معيشتهم  نــوع  يتطلبه  بما  أعلم  كانوا  ما  بقدر 

معرفة األنساب ومثالب القبيلة ومناقبهم)6(، فما كان 

للعرب قبل اإلسام من اليد الطولى والقدم الراسخة 

وسيرهم  وأخاقهم  السابقة  األمــم  أخبار  معرفة  في 

، فهو كان خزانة  وسيلتهم ودولهم إاّل من خال الشعر

ومعدن  علومهم  ومستودع  أخاقهم  وسجل  معارفهم 

ــن أبـــي بكر  ــديــن عــبــد الــرحــمــن ب )5( الــســيــوطــي، جـــال ال
الــمــزهــر فــي عــلــوم اللغة وأنــواعــهــا،  )ت٩١١هـــــــــ/١505م(: 
ط١،  العلمية،  الكتب  دار   ، منصور علي  فــؤاد  تحقيق: 

)بيروت، ١٩٩8(، ج٢، ص٤0١.
الفعلية  الحياة  عن  )يبحث  اإلسام  فجر  أحمد:  أمين،   )6(
الكتاب  دار  األمــويــة(،  الــدول  آخر  إلى  اإلســام  في صدر 

العربي، ط١، )بيروت، ١٩6٩(، ص55.
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اختافهم  عند  ومرجعهم  آدابهم  وحافظ  أخبارهم، 

ديوان  )الشعر  قيل  ولذلك  والــحــروب،  األنساب  في 

العرب()١(.

يقول السيوطي :

بــه ــان  ــ ــزم ــ ال أودى  ــا  ــ م يــحــفــظ  الـــشـــعـــر 

ــن الـــكـــرم ــى عــ ــب ــن ــا ي ــ ــر أفـــخـــر م ــعـ ــشـ والـ

ــــده ــائ ــــصــ لــــــــول مـــــقـــــال زهـــــيـــــر فــــــي ق
ــي َهـــــــرم)2( ــ  ف

ً
ــا كـــنـــت تـــعـــرف جـــــــودا ــ م

عنها(  اهلل  )رضـــي  عائشة  عــن  ي  الــبــخــار يــذكــر  و

ودع  بالحسن  خــذ  قبيح  ومــنــه  حسن  منه  "الــشــعــر 

"والشعر  فارس:  ابن  قال  السيوطي،  يقول  القبيح")3(، 

 ، ديوان العرب، وبه حفظت األنساب، وعرفت المآثر

ومنه تعلمت اللغة، وهو حجة فيما أشكل من غريب 

وحديث   � اهلل  رسول  حديث  وغريب  اهلل  كتاب 

صحابته والتابعين" )٤(.

كانت القبيلة من العرب إذا نبع فيهم شاعر أتت 

القبائل األخرى فهنأتها به، وتصنع األطعمة، وتجتمع 

األعــراس  فــي  يصنعن  كما  بالمزاهر  يلعبن  النساء 

واألفراح وتتباشر به الرجال والولدان ألنه يعتبر حماية 

، ج3، ص٢١١. )١( السيوطي، المزهر
، ج٢، ص٢٧3.  )٢( السيوطي، المزهر

إبــراهــيــم  بـــن  إســمــاعــيــل  بـــن  مــحــمــد  اهلل  عــبــد  أبــــو   )3(
بن  سمير  تحقيق:  المفرد،  األدب  ـــ/86٩م(:  ــ )ت٢56هـ
األلباني،  الــديــن  ناصر  محمد  تخريج:  الــزهــيــري،  أمين 
 ،)١٩٩8 )الرياض،  ط١،  يع،  والتوز للنشر  المعارف  مكتبة 

ص٤66.
، ج٢، ص3٩٩. )٤( السيوطي، المزهر

يذب عن  يشيد بذكرهم و يخلد مآثرهم و ألعراضهم، و

كانوا ال يهنئون إاّل بغام يولد أو شاعر  أحسابهم، فهم 

ينبع فيهم أو فرس تنتج)5(.

الشعر خاف،  إباحة  العرب لبس في  وكان لدى 

وقد قال العلماء والصحابة والحاجة كانت تدعو إليه 

يخ والنسب  يستدل به في التار لمعرفة اللغة العربية و

الــعــرب)6(،  الشعر ديـــوان  يقال  ولــهــذا  الــعــرب،  وأيـــام 

بن  عمر  قال  قــال:  سيرين:  ابن  "عن  السيوطي   يذكر 

لهم  يكن  لــم  قــوم  علم  الشعر  كــان   :� الخطاب 

علم أصح منه فجاء اإلسام فتشاغلت عنه العرب، 

وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهت عن الشعر 

واطمأن  الفتوح،  جــاءت  اإلســـام  كثر  ولما  وروايــتــه 

إلى  يئلوا  فلم   ، الشعر روايــة  راجعوا   ، باألمصار العرب 

وقد  ذلــك  وألــفــوا  مكتوب،  كتاب  وال  مــدون،  ديــوان 

هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا 

كــان عند  وقــد   ، كثير منه  ــب عنهم  وذه ــك،  ذل أقــل 

الفحول،  أشعار  ديــوان  منه  المنذر  بن  النعمان   آل 

وما مدح به هو وأهل بيته، فصار ذلك إلى بني مروان 

أو صار منه")٧(.

ــعــد الــصــحــيــح مــن الــشــعــر الــجــاهــلــي أفضل  ُي و

المعلومات  ألن  وذلــك  الجاهلية  فترة  عن  مصدر 

سجله  مـــا  ــب  ــل أغ وألن  قــلــيــلــة،  ــفــتــرة  ال تــلــك  عـــن 

)5( المصدر نفسه، ج٢، ص٤0١.
أحمد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  الدين  موفق  قدامة،  ابــن   )6(
للنشر  العربي  الكتاب  المغنى، دار  ـــ/١٢٢3م(:  )ت6٢0ه

يع، )بيروت، د. ت(، ج٢، ص٤٤. والتوز
، ج٢، ص٤0١. )٧( السيوطي، المزهر
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

يخية  المؤرخون المسلمون عنها لم يكن ذا قيمة تار

فأن  اإلســــام)١(،  قيمة  إظهار  في  منهم  رغبة  مهمة 

اإلسام  قبل  ما  أو  عليه  يطلق  كما  الجاهلي  الشعر 

مهمًا  مــصــدرًا  بمثابة  يــكــون  أن  يصلح  الصحيح 

وقد  نواحيها)٢(،  جميع  من  العربية  الحياة  لدراسة 

في  الشعر  من  الكثير  المؤرخين  من  العديد  سجل 

المؤرخين على صحة  اعتراض بعض  رغم  رواياتهم 

جميع الشعر الذي أورده المؤرخين، وقد سجل كبار 

يخه  تار في  الطبري  مثل  ألهميته  الشعر  المؤرخين 

ـــ/٩3٩م(  ربه )ت3٢8ه وابن عبد  )3١0هــــ/٩٢٢م(، 

يد، والجاحظ )ت ٢55هـ/868م( في  في العقد الفر

البيان والتبيان، وغيرهم، حيث أوردوا الشعر الذي 

يخية مهمة)3(. يتضمن حوادث تار

في  تتجلى  كانت  األمة  وحدة  "أن   : بور دي  يقول 

لغتها وشعرها، قبل ظهور محمد �: وكان الشعراء 

أقــوامــهــم، وكــانــت قصائدهم  الــلــغــة عــنــد  هــم أهـــل 

الكهان،  وحــي  منزلة   ، األمـــر أول  فــي  تنزل  الــســاحــرة 

والسيما عند قبائلهم، بل أن تأثير هؤالء الشعراء كثيرًا 

رواية  منهم  شاعر  لكل  وكــان  قبائلهم")٤(،  يتعدى  ما 

في  )دراســـة  ومنهجًا  فكرًا  يخ  التار اهلل:  عبد  د.  فياض،   )١(
 ،)١٩٧٢ )بغداد،  أسعد،  مطبعة  بحثه(،  وأصــول  يخ  التار

ص١8.
الجاهلي،  الشعر  في  العربية  الحياة  أحمد:  الحوفي،   )٢(

)القاهرة، ١٩٤٩(، ج١، ص١56-53.
يخ فكرًا ومنهجًا، ص١8. )3( فياض، التار

ترجمة: محمد عبد  الفلسفة في اإلسام،  يخ  تار ج:  )٤( ت. 
األسرة،  مكتبة  للكتاب،  العامة  الهيئة  يدة،  ر أبو  الهادي 

ط٢، )القاهرة، ٢0١0(، ص١8.

والمواقع  التجمعات  يقول في  يحفظ عنه ما ينشد و

يجول، وكل رواية من رواتهم كان يحفظ  حين يصول و

ما  األخرى  الشعر  فنون  وسائر  واألراجيز  القصائد  من 

يفوت اإلحصاء والحصر )5(.

كثر  أ المنثور  جيد  مــن  الــعــرب  بــه  تكلمت  ومــا 

من  يحفظ  فلم  ن،  الموزو جيد  من  به  تكلمت  مما 

فــإذا  عــشــره،  ن  الــمــوزو مــن  صناع  وال  ُعــشــره  المنثور 

، بأن  احتج أي أحد على تفاصيل النثر على الشعر

يم منثور)6(، وقد جاء في قوله تعالى: } َوَما  القرآن الكر

ُه {)٧(، يقول السيوطي: "أن 
َ
ْعَر َوَما َيْنَبِغي ل ْمَناُه الّشِ

َّ
َعل

اهلل بعث رسوله آية وحجة على الخلق، وجعل كتابة 

الذي  الشعر  على  بفضله  برهانًا  أظهر  ليكون  منثورًا 

من  يحب  ما  على  قادرًا  يكون  أن  صاحبه  عادة  من 

الكام وتحدى جميع الناس من شاعر وغيره بعمل 

مثله فأعجزهم ذلك، فكما أن القرآن أعجز الشعراء، 

وليس  الخطباء،  أعــجــز  وكــذلــك   ، شــعــر ليس  وهــو 

بخطبة، والمترسلين وليس بترسل وأعجازه الشعراء 

ال ترى العرب كيف نسبوا النبي محمد  أشد برهانًا، أ

هو  فقالوا  عجزهم  وتبين  غلبوا  لما  الشعر  إلى   �

وفخامته،  الشعر  هيبة  مــن  قلوبهم  فــي  لما  شاعر 

)5( اآللوسي، محمد شكري البغدادي: بلوغ األدب في معرفة 
بهجت  محمد  وضبط:  وتصحيح  شرح  العرب،  أحــوال 
 ،)١8٩6 )بــيــروت،  ط١،  العلمية،  الكتب  دار  ــري،  ــ  األث

ج١، ص3٩.
، ج٢، ص٤00. )6( السيوطي، المزهر

)٧( سورة يس، اآلية: 6٩.
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كذلك")١(،  ليس  والمنثور  يلحق  ال  ما  منه  يقع  وأنه 

َيْنَبِغي  َوَما  ْعَر  الّشِ ْمَناُه 
َّ
َعل }َوَما  تعالى:  قال  هنا   فمن 

قبلكم  يصبح  و الحجة  عليكم  لتقوم  أي  ــُه{)٢(،  ــ
َ
ل

 هذا النص يكشف لنا الكثير من أهمية 
َ

الدليل، أّن

الشعر العربي ومكانته في نفوسهم قبل حياتهم، وما 

الوقت  ذلك  في  المجتمع  على  وتأثير  كبير  وقع  له 

لنقل أحداث وأخبار األمة. 

ي عن مكانة  ومن هنا نذكر رواية ذكرها ابن الجوز

طفيل  كــان  " قــال:  حيث  الــعــرب،  الشعراء  ومــواقــف 

كثير الضيافة، فقدم مئة  الدوسي رجًال شريفًا شاعرًا 

فلقيه رجال من قريش فقالوا أنك قدمت بادنا وهذا 

جماعتنا  وفــرق  بنا  أعضل  قد  أضهرنا،  بين  الرجل 

، يفرق بين الرجل وابنه،  وشتت أمرنا فأن قوله كالسحر

وبين الرجل وزوجته، وأنا أخشى عليك وعلى قومك 

مثل ما دخل علينا فا تسمع منه، فغدوت المسجد 

وقد حشوت أذني قطنًا فكان يقال لي ذو القطنتين، 

منه  قريبًا  فقمت  يصلي  قائمًا   � اهلل  رســول  فــإذا 

لرجل  أني  واهلل  أمي  وأثكل  نفسي  في  قوله  فسمعت 

لبيب شاعر ما يخفى علّي الحسن من القبيح، فما 

كان حسنًا قبلته وأن  يمنعني أن أسمع من هذا فإذا 

بيته،  إلــى  أنصرف  حتى  فمكث  تركته،  قبيحًا  كــان 

كذا  لي  قالوا  قومك  أن  فقلت  معه،  فدخلت  فدخل 

أمــرك عــلــّيَ فعرض عليه االســم وتا  فــاعــرض  وكـــذا، 

القرآن الكريم فقلت ال واهلل ما سمعت قوًال قط أحسن 

، ج٢، ص٤00. )١( السيوطي، المزهر
)٢( سورة يس، اآلية: 6٩.

من هذا وبأمر أعدل منه وقلت يا رسول اهلل أني مطاع 

فقال:   عليهم  عونًا  لي  يكون  أن  اهلل  فــادع  قومي  في 

)اللهم اجعل لي آية(")3(.

: أيام العرب:
ً
خامسا

ــع واألحــــداث  ــائ ــوق هــو عــلــم يــبــحــث فــيــه عــن ال

العرب يطلق  قبائل  بين  الشديدة  واألهوال  العظيمة، 

المحل  ذكــر  طريق  عــن  هــذه  فــيــراد  ــام(،  ــ )األي عليها 

وادارة الحال، وهذا العلم الذي نذكره ينبغي أن يكون 

بن  معمر  عبيدة  أبو  وصنف  يخ،  التار فروع  من  فرًعا 

األيام شيئا  البصري )ت ٢١0هـ- 8٢5م( عن  المثنى 

كبيًرا وصغيًرا حيث ذكر في الكبير الف ومائتين يوم 

وذكر في الصغير خمسة وسبعين يوًما، أما أبو الفرج 

علي بن حسن األصبهاني )ت 356هـ- ٩66م(، زاد 

على هذه األيام الف وسبعمائة يوم )٤(. 

الحديث،  دار  علي،  بن  أحمد  تحقيق:  الصفوة،  صفة   )3(
المعافري،   : ينظر وللمزيد  ج١، ص3٢٩؛   ،)٢000 )القاهرة، 
ــــن أيــــوب  ــام ب ــشـ ــــن هـ ــــديــــن عـــبـــد الـــمـــلـــك ب ــال ال ــمـ جـ
تحقيق:  هشام،  البــن  النبوية،  السيرة  )٢١3هـــــ/8٢8م(: 
الحفيظ  ي وعــبــد  األبـــيـــار إبـــراهـــيـــم  و الــســقــا  مــصــطــفــى 
وأوالده  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  شركة  الشلبي، 
المقريزي،  ص383؛  ج١،   ،)١٩55  ، )مصر ط٢،   ،  بمصر
أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر )8٤5هـ/١٤٤١م(: 
والحفده  واألموال  األحوال  من  للنبي  بما  االستماع  امتاع 
دار  التميمي،  الحميد  عبد  محمد  تحقيق:  والــمــتــاع، 

الكتب العلمية، ط١، )بيروت، ١٩٩٩(، ج٤، ص35٧.
)ت  شلبي  كاتب  اهلل  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي   )٤(
الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  ١656م(،  ـــ-  ١06٧هـ

والفنون، مكتبة المثنى، )بغداد، ١٩٤١(، ج١، ص٢0٤. 



450 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

أخبار  كانت تحتوي على  التي  العرب  أيام  تمثل 

المعارك والحروب التي خاضتها القبائل العربية ضد 

بعضها البعض، وألن الطابع القبلي كان يمثل الخط 

المهم للحياة االقتصادية واالجتماعية السائدة، فقد 

يخية بمثابة سجل  كان ذلك النمط من المعرفة التار

مهم لمفاخر القبلية وبطوالت وانتصارات ابنائها ضد 

األخبار  هذه  العرب  سمى  وقد  األخرى  القبائل  أبناء 

يخية )األيام( ألنهم كانوا في هذه األيام يتحاربون  التار

نهارًا - فإذا جاء الليل وقفوا القتال حتى الصباح )١(. 

رواه  مما  الــرغــم  على  كثيرة  الــعــرب  ــام  أيـ كــانــت 

االخباريون عنها، فإن ما وصلنا منها بالضبط اعداد 

بعض  فكرت  وقــد  الحقيقي،  بعددها  مقارنة  قليلة 

المصادر أن عبيدة )ت ٢١١هـ- 8٢6م(، صنف كتاًبا 

بيد  العرب،  أيام  يوم( من  ومائتين  )الف  لرواية  أفرده 

وقد   ،)٢( اآلن  حتى  يصلنا  ولم  ضاع  الكتاب  هذا  أن 

الف  العرب  أيــام  من  األصفهاني  الفرج  ابــو  أحصى 

وسبعمائة يوم جمعها في كتاب افرده لهذا الغرض)3(، 

إلى  وتوصلوا  المعاصرين  الباحثين  وقد جمع بعض 

أن األيام تقدر بأربعة وثمانين يوًما من أيام العرب في 

كتاب خاص بهذا الموضوع )٤(. 

يخ عند المسلمين، ص6٩.  )١( قاسم، فكرة التار
اإلســام،  قبل  العرب  يخ  تار  : العزيز عبد  السيد  سالم،   )٢(
ج١،  ت(،  د.  ية،  )االسكندر الجامعة،  الشباب  مؤسسة 

ص3٧٤- 3٧5. 
)3( اآللوسي، بلوغ األرب، ج3، ص68. 

ي ومحمد  )٤( المولى، محمد أحمد جاد علي محمد البجاو
ابو الفضل ابراهيم: ايام العرب في الجاهليين، دار احياء 

كمصدر  الشعر  عن  أهمية  تقل  ال  العرب  أيــام   
َ

إّن

يرويها  قصص  عن  عبارة  هي  واأليــام  العرب  يخ  لتار

العرب عن حروبهم وغاراتهم قبل اإلسام، وقد نقلت 

ــرور الــزمــن  ــم هـــذه الــقــصــص مــن جــيــل إلـــى جــيــل وب

جمعت  وقد  للقبائل،  الثقافي  التراث  من  أصبحت 

الهجري/  الثاني  القرن  في  ودونــت  القصص  تلك 

المعلومات وندرتها  الميادي، وكان غموض  الثامن 

في  واضــح  أثــر  الجاهلية  في  العرب  يخ  تار فترة  عن 

الــرواة  وجمع   ، الــذكــر آنفة  بالقصص  ــرواة  الـ اهتمام 

ــروح الشعر  ــ كــجــزء مـــن ش ــام ونــشــروهــا  ــ قــصــص األيـ

القديم، ومع هذا قد يبدو األختاف واضًحا  العربي 

 ، ــذي أورده الــشــاعــر ــي بــيــت الــشــعــر الـ ــ  بــيــن مــا وردن

وبين ما تحتويه القصة الموجودة التي تدور حول يوم 

من أيام العرب )5(. 

وعلى الرغم من المسحة الخيالية أليام العرب فا 

شك أن هذه األيام قد نسجت حول نواة من األحداث 

عليها  االعتماد  يمكن  بحيث  الحقيقية  يخية  التار

يخ العرب قبل  باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر تار

كانت  التي  الصات  اإلســام، فهي توضح شيئًا من 

قائمة بين العرب وغيرهم من األمم مثل الفرس والروم 

ى كثيًرا مما كان يقع من أحداث بين القحطانيين  وترو

والعدنانيين من خاف وبين العدنانيين أنفسهم من 

كانت سبيل لفهم ما وقع بين  أسباب النزاع، بل أنها 

بين  حدثت  التي  الحروب  من  اإلســام  بعد  العرب 

الكتب العربية، )القاهرة، ١٩٤٢(، ص١- ١١. 
يخ، ص٢0.  )5( فياض، التار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

والقبائل  البطون  بين  كانت  وقائع  وكذلك  القبائل، 

يخ  التار علم  نشأة  في  تأثير  لها  كــان  كما   واألفــخــاذ 

بعد اإلسام )١(. 

قبل  للعرب  المهم  الحكم  هي  اإلنسان  كــرة  ذا  
َ

إّن

اإلسام فكان المحل الطبيعي للكتاب لدى العرب 

هم 
َ
يْم شواهد على أّن ُدون أو لم بدون وفي الُقرآِن الَكرِ

كرة محل الكتاب، بغض النظر من  كانوا يعتبرون الذا

اهمية التدوين عندهم )٢(، ولذلك استمر خط األيام 

ي( التي  في اإلسام ولكن بصيغة أخرى هي )المغاز

ي الرسول �، أما مصطلح األيام  أطلقت على مغاز

فاستخدم صفة أو مرتبة في العطاء للعرب الذين لم 

يشهدوا المشاهد التي حدثت مع الرسول �، إنما 

خرجوا عندما استنفرهم الخلفاء الراشدون فقيل لهم 

)أهل األيام()3(. 

إذا ما أردنا التعرف على فائدة الروايات الشفوية  و

وهل هي تكمن في وقتها؟ أن الجواب هو أن أهمية 

إلــى صــدر اإلســام  األيــام تكمن في استمرارها  روايــة 

يفيض  مباشر  األيــام  قصص  فأسلوب  أسلوبها،  وفي 

يخ اإلسامي ومناهج البحث  )١( كاشف، سيدة: مصادر التار
ص١٢؛   ،)١٩٧6 )القاهرة،  ط٢،  الخانجي،  مكتبة  فيه، 
العراق  جنوب  فتوح  روايــة  داخــل:  حسين  د.  البهادلي، 
63٤م،   -63٢ ١3هـــ/   -١١ والمضمون  الموارد  في  دراســة 

بيت الحكمة، ط١، )بغداد، ٢0١٢(، ص٢٢- ٢8. 
العرب،  المؤرخين  عــن  دراســـات  دايفيد:  مرغوليوث،   )٢(
ط١،  الدينية،  الثقافة  مكتبة   ، نــصــار عمار  د.  ترجمة: 

)القاهرة، ٢00١(، ص١5. 
العرب،  يخ عند  التار اللطيف: علم  نزار عبد  )3( الحديثي، 

منشورات المجمع العلمي، )بغداد، ٢00١(. 

األسلوب  وهذا   ، بالشعر النثر  فيه  فيختلط  بالحيوية 

العرب  عند  يخ  التار علم  بداية  في  األثر  له  األيام  في 

ويرى  بخاصة)٤(،  القبلية  األواسط  وفي  اإلسام،  قبل 

مدة  أن  حسين  طه  الدكتور  ومنهم  الباحثين  بعض 

تعتبر  مــكــتــوًبــا، فهي  أدًبـــا  تــتــرك  لــم  اإلســـام  مــا قبل 

أدى  العموم  على  تراثها  أن  ومع  شفوية،  ثقافية  مدة 

بقاء  إلــى  و واألنــســاب  بــاأليــام  االهتمام  استمرار  إلــى 

اسلوب األيام في الرواية وأن هذا االسلوب القصصي 

يخية  تار نظرة  أية  من  يخلو  ــُه 
َ
أّن إال  يخي،  التار  الشبه 

بالمفهوم الدقيق )5(. 

كبير  أثًرا  وأمرائهم  يخهم  وتار الحيرة  لعرب  وكان 

عامة،  للعرب  العقلية  والحياة  العربي،  األدب  في 

كجذيمة  واألساطير  والقصص  األحــاديــث  فبعض 

ــن الــحــيــرة قبل  ــا م ــم ــرش واســاطــيــر الـــزبـــاء )وه ــ األب

بهما  والتغني  والــخــورنــق  والــســديــر  ــارة(  االمــ انــشــاء 

واألقاصيص واألمثال التي ضربت فيه ويوم النعمان 

كبيًرا من  كل هذه شغلت جزًءا  ويوم نعيمه وبؤسه، 

وحياتهم،  الحيرة  بعرب  تتعلق  وكلها  العربي  األدب 

فــكــان امـــراء الــحــيــرة مــقــصــًدا مــهــًمــا لــشــعــراء عــرب 

بهم  ليبشروا  الكثير  بالمال  ينعمون  العربية  الجزيرة 

أن  وناحظ  العربية،  الجزيرة  أنحاء  وبين  البدو  بين 

ديوان النابغة الذبياني مملوء بالقصائد التي قيلت 

في مدح النعمان وغيره )6(. 

يخ، ص١6- ١٧.  ي، نشأة علم التار )٤( الدور
يخ ، ص١٧.  ي، نشأة علم التار )5( الدور

)6( أمين، فجر اإلسام، ص١8. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

والحاصل أن العرب هم أتم الناس عقوًال وأحاًما 

لهم  ذلك  واستتبع  السنة  وأطلعهم  افهاًما،  وأوفرهم 

كل منقبة جليلة )١(، فقوة الحفظ  كل فضيلة وأورثهم 

للعرب هي العامل األساسي في اهتمامهم. 

وكأنه  وارتجال  بديهة  هو  "فإنما  الجاحظ:  يقول 

إجالة فكرة وال  الهام، وليس هناك معاناة وال مكابدة و

إلى  إنما هو أن يصرف وهمه إلى الكام و استعانة و

بئر  رأس  على  يمتدح  أن  حين  أو  الحظام  يــوم  رجــز 

عند  أو  والمناقلة  المقارعة  عند  أو  ببعير  يحدو  أو 

وهمه  يصرف  أن  إال  هو  فما   - حــرب  في  أو  الــصــراع 

يقصد  إليه  الذي  العمود  إلى  و المذهب  جملة  إلى 

انثياًال،  األلفاظ  وتنثال عليه  ارساًال -  المعاني  فتأتيه 

 - ولــده  من  أحــد  يدرسه  وال  نفسه  على  تعيده  ال  ثم 

وكان  يتكلفون،  ال  يكتبون ومطبوعين  ال  أميين  وكانوا 

أقدر  عليه  وهــم  كثر  وأ أظهر  عندهم  الجيد  الكام 

البيان  من  ومكانه  أنطق  نفسه  في  واحــد  وكل  وأقهر 

وهو  أسهل  عليهم  والكام   - أوجــد  وخطباؤهم  أرفــع 

يحتاجوا  أو  تحفظ،  إلى  يفترقوا  أن  من  أسير  عليهم 

إلى تدارس وليس هم كمن حفظ علم غيره واحتذى 

علق  مــا  إال   - يحفظوا  فلم  قبله  كــان  مــن  كــام  على 

غير  من  بعقولهم  واتصل  بصدورهم  والتحم  بقلوبهم 

تكلف وال قصد")٢(. 

)١( اآللوسي، بلوغ األرب، ج١، ص38.
)٢( الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن عمر )ت ٢55هـ- 86٩م(: 
ــارون،  ه الــســام  عبد  وشـــرح،  تحقيق  والتبيين،  البيان 

مكتبة الخانجي، ط٧، )القاهرة، ١٩88(، ج3، ص٢8. 

وثم أن العرب لم يزالوا موسومين بين األمم الباقين 

واللسان  المنطق  في  والفصاحة  الكام  في  بالبيان 

ــم فــإنــه مشتق مــن اإلبــانــة  ولــذلــك ســمــوا بــهــذا األسـ

لقولهم أعرب الرجال في ضميره إذا أبان عنه والبيان 

سمتهم بين األمم منذ كانوا )3(، فإن العرب وصفوا هم 

أحفظ من غيرهم فإن الغالب منهم أميون ال يقرؤون 

ولهذا  كذلك  الــبــوادي  عــرب  أغلب  وأن  يكتبون  وال 

من  فيها  ومــا  وأيامهم  ووقائعهم  أيامهم  حفظوا  فهم 

المفاخرات  من  القبائل  بين  جرى  وما  وخطب  شعر 

والمنافرات، وكذلك ضبطوا أنسابهم واسماء فرسانهم 

الذين نزلوا في ميدان حروبهم وحفظوا حجم من أي 

قبيلة ومن أي أٍب ينتهون من األباء األولين واسامهم 

السابقين، وسارت وعرفت بين القبائل تلك األقوال، 

مدى  منها  تزول  وال  أفكارهم  عن  الواقع  تعكس  التي 

دون  وقــد   - خــواطــرهــم  خــزائــن  مــن  ــام  ــ واألي الليالي 

أفواه  من  سمعوه  وما  الثقاة  من  تلقوه  ما  المتأخرون 

فبلغ  وأشعارهم  وأخبارهم  وأمثالهم  أيامهم  من  الرواة 

تجاوزت  حتى  واألســفــار  المجامع  من  بلغ  ما  ذلــك 

إلى  بالنسبة  هــذا  كل  ومــع   ، واالنحصار العدو  ــر   دوائ

ما يصل إليهم قطرة من بحار )٤(. 

)ت  الدين  ولي  محمد  بن  الرحمن  عبد  خلدون،  ابن   )3(
يخ العرب  808هـ- ١٤05م(: ديوان المبتدأ والخبر في تار
تحقيق:   ، كبر األ الشأن  ي  ذو من  عاصرهم  ومــن  والبربر 
، )بيروت، ١٩88(، ج٢، ص١٧.  خليل شحاذه، دار الفكر

)٤( اآللوسي، بلوغ األرب، ج١، ص38.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

سادًسا: الكتابة. 

اهتمت  التي  القرآنية  اآليــات  من  العديد  وردت 

ــَك  ّبِ َر ِباْسِم   
ْ
}اْقــَرأ تعالى:  قوله  في  جاء  فقد  بالكتابة 

ْكَرُم 
َ ْ
األ َك  ّبُ َوَر  

ْ
اْقَرأ ٍق 

َ
َعل ِمْن  ْنَساَن  ِ

ْ
اإل َق 

َ
َخل َق 

َ
َخل ِذي 

َّ
ال

وجاء  ْم{)١(، 
َ
َيْعل ْم 

َ
ل َما  ْنَساَن  ِ

ْ
اإل َم 

َّ
َعل ِم 

َ
َقل

ْ
ِبال َم 

َّ
َعل ِذي 

َّ
ال

يْم  }ن والقلم َوَما َيْسُطُروَن{)٢(، وقد ورد في الُقرآِن الَكرِ

الوثيقة  العاقة  ذات  اللغوية  المفردات  من  العديد 

بشكل  يخي  التار والمصطلح  عام  بشكل  يخ  بالتار

حقبة  بمعنى  يــخ  الــتــار مصطلح  ورد  فقد  خـــاص، 

تعالى:  قال  بالصحف،  وترتبط  مضت،  يخ  التار من 

ــَراِهــيــَم  ِإْب ــى ُصــُحــِف  ــ
َ
ول

ُ ْ
ــُحــِف األ ــِفــي الــّصُ

َ
ا ل

َ
 َهـــذ

َ
 }ِإّن

يْم المصطلحات  َوُموَسى{ )3(، كما ورد في الُقرآِن الَكرِ

()٤(، وقال تعالى: }َيا  ( و )نبأ( و )َخبّرَ ُث( و )قّصَ
َ

)َحّد

ى  ُمَسّمً َجٍل 
َ
أ ى 

َ
ِإل ِبَدْيٍن  َتَداَيْنُتْم  ِإَذا  َمُنوا 

َ
آ ِذيَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ

َب َكاِتٌب 
ْ
 َيأ

َ
َعْدِل َوال

ْ
َيْكُتْب َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِبال

ْ
ْكُتُبوُه َول َفا

ــِذي 
َّ
ال ُيْمِلِل 

ْ
َول َيْكُتْب 

ْ
َفل اهلُل  َمُه 

َّ
َعل َكَما  َيْكُتَب  ْن 

َ
 أ

ْرِض 
َ ْ
األ ِفي  ــَمــا 

َ
ّن
َ
أ ــْو 

َ
}َول تعالى:  وقــال   .)5(} ــَحــّقُ

ْ
ال ْيِه 

َ
َعل

ْبُحرٍ 
َ
أ َسْبَعُة  َبْعِدِه  ِمْن  ُه 

ُ
َيُمّد َبْحُر 

ْ
َوال ٌم 

َ
ْقــا

َ
أ َشَجَرٍة  ِمْن 

وقوله  َحِكيٌم{)6(،  َعزِيٌز  اهلَل   
َ

ِإّن اهلِل  َكِلَماُت  َنِفَدْت  َما 

)١( سورة العلق: اآلية ١- 5. 
)٢( سورة القلم: اآلية ١. 

)3( سورة األعلى: اآلية ١8- ١٩. 
سورة   ،١١١ اآلية  يوسف:  سورة   ،٤ اآلية  الزلزلة:  سورة   : ُينُظر  )٤(

: اآلية ٧8.  غافر
)5( سورة البقرة: اآلية ٢8٢. 
)6( سورة لقمان: اآلية ٢٧. 

 ،)٧(} َمْنُشوٍر ّقٍ  َر ِفي  َمْسُطوٍر  َوِكَتاٍب  وِر  }َوالّطُ تعالى: 

أهمية  لنا  تعكس  الكريمة  القرآنية  اآليــات  هــذه   
َ

إّن

كانت موجودة قبل اإلسام  الكتابة لكل هل الكتابة 

في  عليها  المعروفة  بــالــصــورة  مــوجــودة  كــانــت   وهــل 

عصر اإلسام. 

يتضح أن الكتابة الخطية كانت شائعة بين عرب 

صلة  تربطهم  كانت  من  بين  وخاصة  اإلســـام،  قبل 

باألمم المجاورة، كطائفة الشعراء والتجار الذين كانوا 

معتذرين  أو  مادحين،  التخوم  أمــراء  على  يوفدون 

أحد  كانت  الــقــدم  منذ  المكرمة  ومكة  كين،  شا أو 

ية الهامة بين الشرق والغرب، فالكتابة  كز التجار المرا

عن  فضًال  ية،  التجار المعامات  لهذه  ًيا  ضرور شيًئا 

الكمال  ناحية  باألمم  تنحو  نفسها  التطور  طبيعة  أن 

الذي يتطلب مثل هذا اللون من المعرفة )8(، وأن هذا 

كانت أقدم فاإلنسان اهتم بماضيه  االهتمام جذوره 

قديًما ودراسته ويرجع هذا للزمن الذي وجد لإلنسان 

ينقل ما في فكره،  كرة تعي وتحفظ، ولسان ينطق، و ذا

الكتابة،  يتعلم  بدأ  أن  منذ  يخ  التار بتدوين  بدأ  وقد 

فــبــدأ الــكــهــان والــمــلــوك يـــدونـــون ســجــات خاصة 

االهتمام  هــذا  ــرز  وب شعوبهم،  ومنجزات  بأعمالهم 

بهذه  ملوكهم  يهتمون  كــانــوا  الــذيــن  اآلشــوريــون  مــن 

الحوليات اهتماًما كبيًرا وعلى الرغم أنها كانت ليس 

دقيقة بما فيه الكفاية، إال أنها تضم معلومات واسعة 

: اآلية ١- 3.  )٧( سورة الطور
العصر  فــي  الــكــتــاب  بــاغــة  نبيه:  محمد  د.  حــجــاب،   )8(

العباسي، ط٢، )مكة المكرمة، ١٩86(، ص٤٩. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

يخ )١(.  وتظهر مدى اهتمامها بدراسة التار

قبل  الــعــرب  يــخ  لــتــار السوسيولوجية  ــة  ي ــرؤ ال  
َ

إّن

الشمال  عــرب  يــخ  تــار بــدراســة  خطأ  تثبت  اإلســـام 

بــمــعــزل مــن الــتــطــور فــي الــجــنــوب، وأن ذلـــك يــدل 

الجغرافية  البيئة  معطيات  تأثير  من  بالرغم  أن  على 

الشمال  بين  واألنثولوجية  الثقافية  التباينات  ورغم 

والجنوب فإن الهجرات من الجنوب إلى الشمال وما 

الدماء وغدا تكامل عرب  ترتبت عليها من اختاط 

داخل  التجارة  حركة  تكامل  في  والشمال  الجنوب 

وارتباط  بل  أقصاها  إلى  أقصاها  من  العربية  الجزيرة 

وشماًال  جنوًبا  وجزرها  مدها  في  السياسية  الكيانات 

التفاصيل  هذه  كل  النشاط،  هذا  من  اإلفــادة  بمدى 

الــعــرب  يـــخ  تـــار بـــوحـــدة  الـــقـــول  إلـــى  ــردد  ــ ت أي   دون 

قبل اإلسام )٢(. 

بالروم  ومختلفة  كبيرة  صات  على  للعرب  كان 

اتصال  على  وكانوا  اإلســام  قبل  والفرس  واألحــبــاش 

مباشر مع أهل الكتاب، وقد سمعوا من هؤالء وهؤالء 

يخًا وجاء اإلسام فازداد اندفاع العرب نحو العالم  توار

فتمخضت  وفتوحاتهم،  انطاقاتهم  في  وثًبا  ووثبوا 

يخ والمؤرخون، وزارة  ي، عبد الرحمن حسين: التار )١( العزاو
)بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  واالعـــام،  الثقافة 
: السلمي، محمد بن صامل:  ١٩٩3(، ص٤5. للمزيد ينظر
الوفاء  مطبعة  يسه،  وتدر اإلسامي،  يخ  التار كتابة  منهج 

يع، ص٤5- ٧٤.  للطباعة والنشر والتوز
اإلســامــي،  الفكر  سيوسيولوجيا  محمود:  اسماعيل،   )٢(
، دار الثقافة، الدار البيضاء، )د. م، ١٩80(،  محاولة تنظير

ج١، ص٤3. 

يخ  التار أحـــداث  وأغـــرت   - عندهم  الــوقــائــع  ــادة  مـ

المتدافقة بالتدوين والتأليف، أن اإلسام كله نهضة 

سياسية  اجتماعية  نهضة  وكذلك  وعقلية  علمية 

أن  يخ  للتار كله  هذا  وزين  دولــة،  وأقــام  حضارة  نمى 

والدولة عوامل  الثقافة والمجتمع  ينضج ويبرز وكان 

فعالة في هذا البروز والنضوج )3(. 

أيام  في  العرب  عن  منتشرة  تكن  لم  الكتابة   
َ

إّن

فلما  التبدي  صفة  من  عليهم  غلب  كما  الجاهلية 

شاعت  المباشرة  بــاألمــم  واتصالهم  الــدولــة  تحضر 

الكتابة  سبيل  مهدت  التي  الخطية  الكتابة  بينهم 

وخلودها  ورقية  ذيوعها  على  ساعدت  ثم  الخطية 

في  نقطته  ذكر  ي  الضرور من  وهنا  األيــام)٤(،  مّرَ  على 

المصدر  هي  والكتابات  النقوش  أن  األهمية  غاية 

وهو  اإلسام  قبل  العرب  يخ  تار لتدوين  واألقدم  األّول 

الكتابة  بــدايــة  لنا  كشفت  التي  الحقيقية  الــبــدايــة 

شأن  ذات  وثــائــق  هــي  فالنقوش  وصيغتها  وصــورهــا 

من  الباقي  الوحيد  الحي  الناطق  الشاهد  ألنها  كبير 

تلك األيام فهي تنقسم إلى قسمين: 

األّول: نقوش وكتابات غير عربية تناولت معلومات 

أمثلتها  ومن  المعلومات  من  العرب  عن  أوردته  فيما 

ية والبابلية )5(.  تلك النقوش والنصوص اآلشور

يخ اإلسامي،  )3( عثمان، د. محمد فتحي: المدخل إلى التار
وللمزيد  ص١٢0.   ،)١٩٩٢ )بــيــروت،  ط١،  النفائس،  دار 
يخي،  التار البحث  أصول  ذنون،  الواحد  عبد  طه،   : ُينُظر
ي، ٢00٤(، ص6٧- ٧3.  دار المدار اإلسامي، ط١، )بنغاز

)٤( حجاب، باغة الكتاب، ص٤٧.
يخ، ص٢١- ٢٢.  )5( الفياض، التار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

بلهجات  كتبت  عربية  وكتابات  نصوص  ثانًيا: 

مختلفة، وقد عثر على مجموعة من تلك النصوص 

في مناطق الباد العربية أو غيرها من البلدان، وتعتبر 

يخ  تار تــدويــن  فــي  كبيرة  فــائــدة  ذات  هــذه  النقوش 

العرب الجنوبيين بخاصة والباد العربية عامة، ومن 

أمثلة تلك النقوش التي تم العثور عليها )النصوص 

النبطية( وغيرها )١(. 

اليمن وبداية الكتابة: 

للكتابة  األساسية  العناصر  من  العديد  توجد 

بــي الــقــديــم، والــتــي  ــعــر يــخــيــة فـــي الـــوطـــن ال الــتــار

ين  تدو طرق  مثل  قائمة  حقيقة  بعد  فيما  أصبحت 

وهي:  األخبار 

البابلية  وامتدادها  السومريين  للملوك  القوائم   -١

ية وكذلك قوائم الملوك المصرية.  كدية واآلشور واأل

طويًال  زمًنا  استفرقت  يخية  تار ألحداث  كتابة   -٢

فترات  غطت  التي  البابلية  المدونات  كتابة  مثل 

م(،  ق.   3( الــقــرن  إلــى  م(  ق.   ١8( الــقــرن  مــن  كبيرة 

لحروب  أنتمينا  الــســومــري  الملك  كتابة  وكــذلــك 

عصره  تبعت  ــداث  ألحـ يــنــه  وتــدو السومرية  الــمــدن 

بأربعة أجيال)٢(. 

كما فعل المؤرخ البابلي  كامل -  يخ  كتابة تار  -3

من  الرافدين  وادي  بــاد  يخ  تار كتب  الــذي  برعوشا 

الخليقة إلى األسكندر )33١ ق. م(، فضًال عن ظهور 

ملحمة كلكامش وقوانين حمورابي وغيرها)3(. 

يخ، ص٢٢.  )١( الفياض، التار
يخ، ص3٧- 38.  )٢( الحديثي، علم التار

يخ، ص38. )3( الحديثي، علم التار

يشير الهمذاني إلى سجات حميرية ووثائق ملكية 

يخية،  التار الفكرة  من  شــيء  وجــود  على  دليل  وهــو 

وهذه السجات حفظت واستفاد منها فيما بعد )٤(، 

كان للظروف السياسية والعوامل الجغرافية أثرها-  إذ 

إذ أن التنافس والعصبية بين عرب الجنوب )اليمن( 

( كانت مسؤولة بالدرجة األولى  وعرب الشمال )مضر

، ولعلها أدت بالتالي إلى بعض  عن مثل هذه األخبار

تكون  ــد  وق الــشــمــال،  ــرب  ع نسابي  عند  التعصب 

من  الشمال  علماء  أعــاق  سبًبا  البعيدة  المسافات 

ثم  اليمن،  يارة  وز مباشرة  المعلومات  على  الحصول 

إلى  منهم  القصاص  إلى  أقــرب  هم  األولين  الــرواة  أن 

القيمة  ضئيلة  روايات  إلينا  وصلت  وهكذا  المؤرخ، 

يخية ومن جهة أخرى بصحته  خالية من الفكرة التار

يــخ الــثــابــت )الــتــقــويــم( لــدى  أن يــكــن لــفــكــرة الــتــار

يخ  )التار وهو  ثابت  يخ  تار أحداث  في  أثر  اليمنيين 

الهجري( لدى المسلمون)5(. 

يكون  أن  حــاول  الــذي  الثقافي  المركز  ظهر  وهنا 

بديًال مستنًدا إلى دور اقتصادي وسياسي وهو اليمن 

عناصر  أيًضا  هو  له  وكان  الحميرية  الدولة  قيام  منذ 

التطور  أن  غير  التقويم(،   - )األحــداث  يخي  تار وعي 

 - مجهوًال  يـــزال  ال  ثقافًيا  المركز  هــذا  شــهــده  الـــذي 

عن  فمكتشفاتنا  ية،  اآلثار الدراسات  ضعف  بسبب 

يخ اليمن ما تزال هي عبارة عن نقوش ألشخاص  تار

بن  يعقوب  بن  أحمد  بن  الحسن  محمد  أبو  الهمذاني،   )٤(
اوسكار  تحقيق:  كليل،  األ ٩٧0م(:  360هـــ-  )ت  يوسف 

لوفكرن، )ابساال، ١٩53(، ج١، ص5. 
كليل، ج١، ص30.  )5( الهمذاني، اال
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

توضع  لم  وهــي  ونــذرهــم،  أخبارهم  سجلوا  لملوك  أو 

بعد في متناول الدارسين بشكل يمكننا من تحليلها 

٩٧0م(  )360هــــ-  الهمذاني  مصادر  تدقيق  أن  غير 

التي  المساند  حجم  عــن  لنا  يكشف  كليل  األ فــي 

تعطي فكرة أبعد من مجرد حملة ملك أو نذر نقدم 

فإنه يكشف  إذا ما دل على شيء  كله  آلله، وهذا  به 

نقوش  أو  رمـــوز  شكل  على  للكتابة  الــبــدايــات   لنا 

ــار ملك  ــ آلث ــارات  ــ إشـ أو حــتــى  بــدائــيــة  كــتــابــات   أو 

أو قبور وغيرها )١(. 

يخية:  النتقال من البدايات واأليام إلى الكتابة التار

في البداية ال بد من ذكر نقطة في غاية األهمية وهو 

الشائع ما بين كثير من الناس بأن العرب قبل اإلسام 

يقرؤون،  وال  يكتبون  ال  وضالة  عمياء  جهالة  كانوا 

على  استدلوا  وقــد  بينهم  قليلة  كانت  الكتابة  وأن 

أيامهم،  على  )الجاهلي(  لفظة  بإطاقهم  هذا  رأيهم 

العلم  ضد  هو  الــذي  بالجهل  الجاهلية  تفسير  فإن 

السفه  الجاهلية  من  المراد  وأن   ، مغلوط  تفسير  هو 

والغلظة والغرور والحمق، وقد كانت هذه أبرز صفات 

"هم  باألميين  يقصد  و  ،)٢( آنذاك  الجاهلي  المجتمع 

الدكتور  يذكر  و كتاب")3(،  لهم  يكن  لم  الذين  العرب 

واالنجيل،  التوراة  أي  بالكتاب،  يراد  بأنه  علي  جواد 

الــُقــرآِن  فــي  ى  والــنــصــار اليهود  نعت  السبب  ولــهــذا 

يخ، ص3٩.  )١( الحديثي، علم التار
)٢( علي المفصل، ج١5، ص٩٢. 

)3( الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت 
نشر  دفتر  القرآن،  غريب  في  المفردات  ١١08م(:  50٢هـــ- 

كتاب، ط٢، )قم، ١٩83(، ص٢3. 

كل  يناسب  المعنى  وهــذا  الكتاب(  بـ)أهل  يْم  الَكرِ

يْم،  الَكرِ الُقرآِن  في  الــواردة  )األميين(  لفظة  المناسبة 

العرب  وبقية  قريش  جماع  يعني  و الوثنيين،  وتعني 

ممن لم يكن من يهود وليس له كتاب )٤(. 

األلسن  وحفظت  يْم  الَكرِ الُقرآِن  جمع  فبالكتابة 

وبقيت  الحقوق  وأثبتت   - العهود  ووكــدت  واآلثـــار 

النسيان  اإلنسان  وأمن  يخ،  التوار وسيقت  الصكوك 

الشهادة  قيدت  وكذلك  اإلنسان  كرة  لذا حفظ  فهي 

في  آية  أطول  وهي  الدين  آية  بذلك  تعالى  اهلل  فأنزل 

ى 
َ
ِإل ِبَدْيٍن  َتَداَيْنُتْم  ِإَذا  َمُنوا 

َ
آ ِذيَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ }َيا  الُقرآِن)5(: 

َعْدِل 
ْ
ِبال َكاِتٌب  َبْيَنُكْم  َيْكُتْب 

ْ
َول ْكُتُبوُه  َفا ى  ُمَسّمً َجٍل 

َ
أ

َيْكُتْب 
ْ
َفل اهلُل  َمُه 

َّ
َعل َكَما  َيْكُتَب  ْن 

َ
أ َكاِتٌب  َب 

ْ
ــأ َي  

َ
َوال

 َيْبَخْس ِمْنُه 
َ

ُه َوال ّبَ ِق اهلَل َر َيّتَ
ْ
َحّقُ َول

ْ
ْيِه ال

َ
ِذي َعل

َّ
ُيْمِلِل ال

ْ
َول

 
َ

ْو ال
َ
ْو َضِعيًفا أ

َ
َحّقُ َسِفيًها أ

ْ
ْيِه ال

َ
ِذي َعل

َّ
َشْيًئا َفِإْن َكاَن ال

َعْدِل َواْسَتْشِهُدوا 
ْ
ُه ِبال ُيْمِلْل َوِلّيُ

ْ
 ُهَو َفل

َ
ْن ُيِمّل

َ
َيْسَتِطيُع أ

َفَرُجٌل  ْيِن 
َ
َرُجل َيُكوَنا  ْم 

َ
ل َفــِإْن  ِرَجاِلُكْم  ِمْن  َشِهيَدْيِن 

 ِإْحَداُهَما 
َ

ْن َتِضّل
َ
َهَداِء أ

ُ
ْن َتْرَضْوَن ِمَن الّش َتاِن ِمّمَ

َ
َواْمَرأ

َهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا 
ُ

َب الّش
ْ
 َيأ

َ
ْخَرى َوال

ُ ْ
َر ِإْحَداُهَما األ ّكِ

َ
َفُتذ

َذِلُكْم  َجِلِه 
َ
أ ى 

َ
ِإل َكِبيًرا  ْو 

َ
أ َتْكُتُبوُه َصِغيًرا  ْن 

َ
أ ُموا 

َ
َتْسأ  

َ
َوال

ْن 
َ
أ  

َّ
ِإال َتْرَتاُبوا   

َّ
ال

َ
أ ْدَنى 

َ
َوأ َهاَدِة 

َ
ِللّش ْقَوُم 

َ
َوأ اهلِل  ِعْنَد  ْقَسُط 

َ
أ

ْيُكْم 
َ
َعل ْيَس 

َ
َفل َبْيَنُكْم  ُتِديُروَنَها  َحاِضَرًة  ِتَجاَرًة  َتُكوَن 

ُيَضاّرَ   
َ

َوال َتَباَيْعُتْم  ِإَذا  ــُدوا  ــِه ْش
َ
َوأ َتْكُتُبوَها   

َّ
ال

َ
أ ُجــَنــاٌح 

يخ العرب، ج١5، ص٩٢.  )٤( المفصل في تار
)5( الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى )ت 335هـ- ٩٤6م(: 
السيد  ــري،  األثـ بهجت  محمد  تحقيق  الكتاب،  أدب 
المطبعة  العربية،  المكتبة  ــوســي،  اآلل شــكــري  محمود 

، بغداد، ١٩٢٢(، ج١، ص٢٤- ٢5(.  السلفية، )مصر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

ُقوا اهلَل 
َ
ُه ُفُسوٌق ِبُكْم َواّت

َ
وا َفِإّن

ُ
ِإْن َتْفَعل  َشِهيٌد َو

َ
َكاِتٌب َوال

ُمُكُم اهلُل َواهلُل ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم{ )١(.  ِ
ّ
ُيَعل َو

 البيئة الطبيعية تحتاج إلى مستوى من الوعي 
َ

إّن

ذلك  من  كثر  وأ متميز  ثقافي  ومستوى  االجتماعي 

كم  الترا تصنع  نشطة  اجتماعية  عملية  إلى  تحتاج 

التراث  هــذا  مــن  وصلنا  مــا  أن  وتــنــظــمــُه)٢(،  الثقافي 

فضًال  اإلسامية  واألمة  الحضارة  من  الواسع  الثقافي 

يْم دليل على ما كان للعرب من وجود  عن الُقرآِن الَكرِ

افتراض  على  حتى  اإلســام  قبل  ما  عصور  في  أدبي 

الشك فيه ووصفه عليهم في عصور الحقة، إذ الوضع 

ليحمل  يحتذى  مثال  األعلى  أو  فضل  إلى  يكون  ال 

نفس الطابع وله نفس السمات )3(. 

أول  أن  بالكتابة  يتعلق  "ومما  خلكان:  ابن  يقول 

من خط بالعربي اسماعيل � والصحيح عن أهل 

ُه من بني 
َ
، وقيل أّن ُه مرار بن مروة من أهل األنبار

َ
العلم أّن

مرة، ومن األنبار انتشرت الكتابة في الناس وذكروا أن 

الحيرة،  الكتابة فقالوا: من  قريًشا سئلوا من أين لكم 

من  فقالوا:  الكتابة  لكم  أيــن  من  الحيرة  ألهــل  وقيل 

الكلبي  ابن  ي  "ورو  : يذكر آخر  موضع  وفي   ،)٤(" األنبار

والهيثم بن عدي أن الناقل لهذه الكتابة من الحيرة 

)١( سورة البقرة: اآلية ٢8٢. 
يخ، ص3٢.  )٢( الحديثي، علم التار
)3( حجاب، باغة الكتاب، ص5١. 

بكر  أبي  بن  ابراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس   )٤(
)ت 68١هـ- ١٢8٢م(: وفيات األعيان وأبناء ابناء الزمان، 
تحقيق، احسان عباس، دار الثقافة )لبنان، د. ت(، ج3، 

ص3٤٤. 

إلى الحجاز - هو حرب بن أمية بن عبد شمس بن 

الحيرة، فعاد  القرشي األموي- وكان قدم  عبد مناف 

إلى مكة بهذه الكتابة وقاال قيل ألبي سفيان ابن حرب 

مما أخذ أبوك هذه الكتابة، فقال: من أسلم من سدرة 

فقال:  الكتابة  هذه  أخــذت  من  أسلم  سألت  وقــال: 

قبل  الكتابة  هذه  فحدوث  مرة  بن  مرارة  واضعها  من 

المسند  تسمى   - كتابة  لحمير  وكان  بقليل  اإلســام 

وحروفها منفصلة غير متصلة، وكانوا يمنعنون العامة 

من تعلمها فا يتعاطاها أحد، إال بأذنهم فجاءت ملة 

يكتب")5(.  اإلسام وليس بجميع اليمن من يقرأ و

واآلراء حول  الــخــافــات  مــن  الــعــديــد  يــأتــي  وهــنــا 

الكتابة وبدايتها وما تميز به العرب وفي هذا الصدد 

من  بعض  سمعت  "وقــد  مهًما:  نًصا  الصولي  يذكر 

الكتابة فضيلة  كانت  لو  الكتابة، يقول:  حرم فضيلة 

ي أن في ذلك  لكانت في رسول اهلل � وهو ال يدر

 الكفار ادعوا 
َ

ّن
َ
فضًال لرسول اهلل � ونقًصا لغيره، أل

يأتي به في  وأنه يتعلم ما  الكتابة،  ُه يصف 
َ
أّن عليه - 

يقرأه،  فهو  وكتبه   - الكتاب  أهل  من  يْم  الَكرِ الــُقــرآِن 

وهو  بلسانه،  يشرحه  و  - منه  شــيء  بتفسير  يــأتــي  و

له طلب ذلك،  اهلل  وال هيأ  كتب قط،  وال  قرأ  �ما 

وال عرف بتعلمه، لما أراده � وعز من األختصاص 

ُه يكتب")6(، 
َ
بالرسالة وايضاح الحجة على من زعم أّن

ص لكن وجب ذكره لما  وهنا على الرغم من طول الّنَ

أعــام  سير  الــذهــبــي،  ص3٤٤؛  ج3،  األعــيــان،  وفــيــات   )5(
النباء، تحقيق، شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقوسي، 

مؤسسة الرسالة، )بيروت، ١٩86(، ط٢، ج١٧، ص3١٩. 
)6( أدب الكاتب، ج١، ص٢٤- ٢5. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

يحمل اختاف كبير  هذا الموضوع من أهمية كبيرة و

والدليل على ذلك ما ذكره النبي محمد � قال: 

"أنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب الشهر هكذا وهكذا 

ثين")١(.  يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثا

الشأن  هــذا  فــي  مهًما  نًصا  فيذكر  ي  الــبــاذر أمــا 

بن  كيدر  أ أخــو  الملك  عبد  بن  بشر  ــان  "وك فيقول: 

السكوني  ثــم  الكندي  الجن  عبد  بــن  الملك  عبد 

بها  فيقيم  الحيرة  يــأتــي  الجندل  دومـــة  صــاحــب   -

العربي  الخط  شبر  فتعلم  نصرانًيا،  ــان  وك الحين، 

فرآه  شأنه  بعض  في  مكة  أتــى  ثم   - الحيرة  أهــل  من 

ابن عبد  وأبو قيس،  أمية بن عبد شمس  بن  سفيان 

اله أن يعلمهما  كاب يكتب، فسأ مناف بن زهرة بن 

الخط فكتبا")٢(،  أراهما  ثم  الهجاء،  الخط. فعلمهما 

فكان الخط العربي بالًغا مبلغُه من األتقان واألحكام 

الحضارة  بلغت  عندما  التبابعة  دولــة  في  والــجــودة 

انتقل  ثم  الحميري(،  )الخط  يسمى  وكــان  والــتــرف 

منها إلى الحيرة، لما كان بها من دولة المناذرة نسباء 

العرب  لملك  والمجددين  العصبية،  في  التبابعة 

للطباعة  العربي  الفكر  دار  ي،  البخار ي، صحيح  البخار  )١(
يع، )اسطنبول، ١٩8١(، ج٢، ص٢30؛ مسلم  والنشر والتوز
)ت  ورد  بن  الحجاج  بن  مسلم  الحسن  أبو  ي،  النيسابور
د.  )بيروت،   ، الفكر دار  مسلم،  صحيح  8٧٤م(،  ٢6١هـ- 
ت(، ج3، ص١٢٤؛ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى )ت ٤58هـ- 8٧١م(: السنن الكبرى، دار الفكر 

)بيروت، د. ت(، ج٧، ص٤٢. 
ي، أحمد بن يحيى بن جابر )ت ٢٧٩هـ- 8٩٢م(:  )٢( الباذر
مكتبة  الــعــربــي،  الــبــيــان  لــجــان  مطبعة  الــبــلــدان،  فــتــوح 

النهضة المصرية، )القاهرة، د. ت(، ج3، ص5٧٩. 

العلم  فضلوا  العرب  أن  عن  فضًال   ،)3( العراق  بأرض 

والكتابة وما يتبعها من مهنة الوراقة وأعتبروها حافظة 

على اإلنسان حاجته ومقيدة لها عن النسيان ومبلغه 

الغائب وتعتبر مخلدة  البعيد  النفس حيث  ضمائر 

رتب  ورافــعــه  الصحف،  في  والعلوم  األفــكــار  لنتائج 

الوجود للمعاني )٤(. 

يــْم العديد مــن االيــات  ــرآِن الــَكــرِ ــُق وقــد جــاء فــي ال

محمد  النبي  وأمية  الكتابة  على  تؤكد  التي  القرآنية 

ّيِ  ّمِ
ُ ْ
األ ِبّيِ  الّنَ َوَرُسوِلِه  ِباهلِل  ِمُنوا 

َ
}َفآ تعالى:  وقال   ،�

ُكْم َتْهَتُدوَن{ )5(، 
َّ
َعل

َ
ِبُعوُه ل

َ
ِذي ُيْؤِمُن ِباهلِل َوَكِلَماِتِه َواّت

َّ
ال

ِذي 
َّ
ّيَ ال ّمِ

ُ ْ
ِبّيَ األ  الّنَ

َ
ُسول ِبُعوَن الّرَ ِذيَن َيّتَ

َّ
وقال تعالى: }ال

ْنِجيِل{ )6(،  ِ
ْ

ْوَراِة َواإل َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي الّتَ

وقال النبي محمد �: "من ورخ مؤمًنا، فكأنما 

أحياه")٧(، وقال: "يوزن يوم القيامة مدار العلماء")8(. 

وقد ذكر المؤرخون العديد من النصوص التي تدل 

انتشارها  ثم  الكتابة في قريش  على وجود من يعرف 

يادة عدد من يعرفون القراءة والكتابة بعد  وتطورها وز

انتشار اإلسام. 

، ج١، ص5٢5.  )3( ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر
، ص508- 50٩.  )٤( ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر

)5( سورة األعراف: اآلية ١5٩. 
)6( سورة األعراف: اآلية ١56. 

)٧( حاجي خليفة، ج١، ص3. 
النمري )ت  اهلل  بن عبد  ابو عمر يوسف   ، البر ابن عبد   )8(
الكتب  دار  وفضله،  العلم  بيان  جامع  ١0٧0م(:  ٤63هـــ- 

العلمية، )بيروت، ١٩٧٧(، ج١، ص3١. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

ي: "عن أبي بكر بن عبد اهلل بن أبي  يذكر الباذر

ي، قال: دخل اإلسام وفي قريش سبعة  العدو جهم 

عشر رجًال، كلهم يكتب: عمر بن الخطاب، وعلي بن 

أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح 

وطلحة ويزيد بن أبي سفيان وأبو حذيفة بن عتبة بن 

ربيعة وحاطب بن عمرو اخو سهيل بن عمرو العامري 

المخزومي  األسد  اهلل  عبد  بن  سلمة  وأبو  قريش،  من 

بن  وخالد   - آمية  بن  العاصي  بن  سعيد  بن  وأبــاث 

سعيد أخوه وعبد اهلل بن سعد بن أبي سرح العامري 

بن  سفيان  وأبــو   - العامري  الغري  بن  حويطب  وهــو 

بن  وجهم  سفيان،  أبــي  بن  ية  ومعاو أمية  بن  حــرب 

الصلت بن مخزمة بن المطلب بن عبد مناف ومن 

خلفاء قريش العاء بن الحضرمي")١(. 

كعب، وكان إذا  كتب له أُبي بن  وقيل أن أول من 

نداء  فكان   ،)٢( ثابت  بن  يــد  ز  - له  كتب  أبــي  غــاب 

أهل بدر أربعين أوقية فمن لم يكن عنده يعلم عشرة 

يد بن ثابت هو ممن   من المسلمين الكتابة، فكان ز

وأسر  سبعون  المشركين  من  قتل  ــُه 
َ
أّن فقيل   ،)3( علم 

سبعون، وقيل أربعة وسبعون )٤(، ويؤكد كل ما ذكر قوله 

ُهوا 
َ

ِلَيَتَفّق َطاِئَفٌة  ِمْنُهْم  ِفْرَقٍة  ُكّلِ  ِمْن  َنَفَر   
َ

ْوال
َ
}َفل تعالى: 

ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل ْيِهْم 

َ
ِإل َرَجُعوا  ِإَذا  َقْوَمُهْم  َوِلُيْنِذُروا  يِن  الّدِ ِفي 

)١( فتوح البلدان، ج3، ص580. 
يخ الطبري، ج3، ص١٧3.  )٢( الطبري، تار

امتاع  المقريزي،  ص٢٢؛  ج٢،  الطبقات،  سعد،  ابــن   )3(
االستماع، ج١، ص١١٩. 

)٤( المقريزي، امتاع االستماع، ج١، ص١١٩.

بين  مــا  جميًعا  المسلمون  فأصبح   ،)5( ُروَن{ 
َ

 َيـــْحـــذ

معلم ومّسلم )6(. 

األمــم  كــتــابــات  أن  يـــرون  ــمــؤرخــون  ال أغــلــب   
َ

إّن

كتابة  عشر  أثــنــا  هــي  والــغــرب  الــشــرق  سكنوا  ممن 

والفارسية،  واليونانية،  والحميرية،  )العربية،  وهــي 

ــة، والــقــبــطــيــة،  ــيـ ــرومـ ــة، والـ ــي ــران ــب ــع ــة، وال ــي ــان ي ــر ــس وال

يـــة، والــصــيــنــيــة، والــهــنــديــة،  واألنـــدلـــســـيـــة، والـــبـــربـــر

استعمالها  وبطل  وأضمحلت  انتهت  منها  فخمسة 

واألنــدلــســيــة  يــة  الــبــربــر وقـــد ذهـــب مــن يعرفها وهـــي 

بقي  قد  ثة  ثا ومنها  والقطبية،  والحميرية  واليونانية 

باد  من  يعرفها  من  عدم  وقد  بادها  في  استعمالها 

األربعة  أما  والرومية،  والصينية  الهندية  وهي  اإلسام 

يالية   المستعمات في باد اإلسام وهي العربية والسر

والفارسية والعبرانية )٧(. 

سابًعا: الخلفاء: 

يخ  بالتار المسلمين  الــعــرب  اهــتــمــام  بـــدأ  لــقــد 

ذكرناه  ما  عن  فضًال  والكتابة  يخي  التار وبالتدوين 

وسنذكر  اإلسامية  العربية  للدولة  الخلفاء  قبل  من 

السبق  حسب  الخلفاء  من  لاهتمام  األولى  كير  البوا

في الخافة. 

)5( سورة التوبة: اآلية ١٢٢. 
يخ والمؤرخون، ص٢6.  ي، التار )6( العزاو

الذهبي،  ص3٤٤؛  ج3،  األعيان،  وفيات  خلكان،  ابن   )٧(
سير اعام النباء، ج١٧، ص3١٩. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

1- معاوية بن أبي سفيان )ت 60هـ- 679م()1(: 

يخ منذ وقت  بدأ اهتمام العرب المسلمين بالتار

يهتم  كــان  سفيان  أبــي  بن  ية  معاو عهد  ففي  مبكر 

يدعوا  و يبحث  وكــان  وسواها،  الملوك  بأخبار  كثيًرا 

يترجم سيرهم)٢(،  دائمًا من يقص عليه من أخبارهم و

فكان يسهر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهم 

وسير  لرعيتها  سياستها  وكــذلــك  وملوكها  والعجم 

وغير  وسياستها  وحــروبــهــا  ومــكــايــدهــا  ــم  األمـ مــلــوك 

الليل  ثلث  ينام  ثم  السالفة،  لألمم  األخبار  من  ذلك 

سير  فيها  التي  الدفاتر  يحضر  و فيقعد  يقوم  وبعدها 

ذلك  يقرأ  و والــحــروب،  والمكايد  وأخبارها  الملوك 

عليه مجموعة من الغلمان مرتبون وقد وكلوا بقرائتها 

كل ليلة مجموعة من األخبار  وخفضها، فتمر سمعه 

واآلثار والسير وأنواع السياسات )3(. 

عبد  بــن  شمس  عبد  بــن  أمية  بــن  حــرب  بــن  ضمر  وهــو   )١(
مناف ابن قصي بن كاب بن مري بن كعب كان قد أسلم 
صدقات   � محمد  الــرســول  ووالدة  مكة،  فتح  قبيل 

ي، المعارف، ص3٤5.  : الدينور الطائف. ينظر
عند  العلمي  الفكر  تــطــور  ــادق:  ــص ال محمد  عفيفي،   )٢(
 ،)١٩٧٧  -١٩٧6 )القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  المسلمين، 

ص30٢- 303. 
ابو الحسن علي بن الحسين )ت 3٤6هـ-  )3( المسعودي، 
قاسم  تقديم:   ، الجواهر ومعادن  الذهب  مــروج  ٩5٧م(: 
 ،)١٩88 )بيروت،   ، الحمو زهير  الفني:  األشــراف  وهــب، 

ج٢، ص300. 

ومن أشهر من ظهر في عهده من العلماء والمهتمين 

بالكتابة والكتب: 

1- صحار العبدي )ت 40هـ- 660م(: 

عباس  بن  صمار  له  يقال  و صخر  بن  صمار  وهو 

أبا عبد  بن سرحبيل العبدي من عبد القيس يكنى 

وكان  البصرة،  أهل  من  وهو  روايــة  وصاحب  الرحمن 

بليغًا ومطبوع الباغة ومشهور بها، وهو الذي قال له 

األحمر  يعني  يقال  و أزرق  يا  سفيان  أبــي  بن  ية  معاو

ية عندما سئله عن الباغة فقال: ال  وقد أجاب معاو

تخطئ وال تبطئ)٤(. 

بن  صمار  وهو  خارجيًا  كان  " النديم:  ابن  يقول 

ية بن  عباس أحد النسابين والخطباء في أيام معاو

النبي  عن  ى  رو  ، أخبار دغفل  مع  وله  سفيان،  أبي 

الكتب  مــن  ولـــه  ثــة  ثــا أو  �حــديــثــيــن  مــحــمــد 

األمثال")5(.  كتاب 

2- عبيد اهَّلل بن شريه الجرهمي )ت 67هـ- 686م()6(: 

وبين  سفيان  أبــي  بــن  معاوية  بين  حــدث  مــا  أمــا 

عبيد اهلل بن شريه الجرهمي، وقد ذكر وهب بن منبه 

: االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق،  )٤( ابن عبد البر
ي، دار الجيل، ط١، )بيروت، ١٩٩٢(،  علي محمد البجاو

ج٢، ص٧36- ٧3٧. 
)5( ابو الفرج محمد بن اسحاق الوراق )ت ٤38هـ- ١0٤6م(: 
ط٢،  المعرفة،  دار  رمضان،  ابراهيم  تحقيق،  الفهرست، 

)بيروت، ١٩٩٧(، ص٧6، ص١١8. 
)6( وهو ابن سنان ابي محمد بن عبد الملك بن هشام بن 
محمد  النبي  أدرك  وقد  يــس  ادر أبي  عن  موسى  بن  أسد 
 : يــة وقــد عمر عــمــًرا طــويــًال؛ ينظر إلــى مــعــاو ــد  � ووفـ

ي، المعارف، ص53٤.  الدينور



461 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

وقال: "حدثنا عبيد اهلل بن شريه الجرهمي عن البرقي 

ُه أول من تملك وأخذ المقصورة ووفق على رأسه إذ 
َ
أّن

آخر  في   - لذاته  أفضل  وكانت  الموال  وجمع  سجد 

عمر  لــُه:  فقال  مضى  من  واحــاديــث  المسامرة  عمره 

ابن العاص، لو بعثت إلى الجرهمي الذي بالرقة من 

بقايا من مضى فإنه أدرك ملوك الجاهلية- وهو أعلم 

وقد  وأنسابها")١(،  العرب،  أحاديث  من  اليوم  بقي  من 

كبير السن وصحيح البدن،  أتى بعد أيام وكان شيخ 

ثابت العقل وعندما دخل سلم على معاوية بالخافة 

فرحب به معاوية وقال له: أني أردت أن اتخذك سميًرا 

أمــري، وقد أعطى  لي في ليلي ومؤدًبا لي، ووزيــًرا في 

معاوية أمًرا وأنزله بقربه وأخدمه وقد وسع إليه والطفه 

كان في وقت السمر  أمر من يجري وظيفته، وقد  وقد 

بكامه  وكــان  بيته  أهــل  من  خاصته،  في  سميره  هو 

ومعلوماته يقصر عليه ليله ويذهب عليه همومه وكان 

، فإذا به يحدثه عن أشعار ووقائع  يؤنسه على كل سمير

كتابه وديوانه أن  العرب وأخبارهم، فكان معاوية يأمر 

كذلك  كتب )٢(، وأمر معاوية  كل ما يذكره في  يدونون 

أن يدونون ما يتحدث به عبيد اهلل بن شريه الجرهمي 

ــل مــجــلــس ســمــر جــلــس فــيــه مع   فـــي كـــل لــيــلــة وكــ

المتقدمة،  األخــبــار  عن  يتحدث  فكان   ،)3( معاوية 

الناس  وافتراق  األلسنية  تبليل  وسبب  اليمن  وملوك 

في الباد وغيرها من المسائل )٤(. 

)١( وهب بن منبه، التيجان، ص3٢5. 
)٢( وهب بن منبه، التيجان ، ص3٢6. 

)3( وهب بن منبه، التيجان ، ص3٢٧. 
ي، المعارف، ص53٤.  )٤( الدينور

٣- محمد بن الحسين ويعرف بأبن أبي بعره: 

كان بمدينة حديثة وله خزانة لم يرى أحًدا مثلها 

األدب  فــي  العربية  الكتب  مــن  تحتويها  مــا  بكثرة 

النديم:  ابن  يذكر  و القديمة  والكتب  والنحو  واللغة 

رطل  ثمائة  ثا نحو  فيه  كبيًرا  قمطيًرا  لــي  "فــأخــرج 

صيني  وورق  مصر  وقرطاس  وصكاك  فلجان  جلود 

وورق تهامي)5(، وكانت المكتبة تحتوي على قصائد 

والنحو  الحوليات  ومفردات من أشعارهم وشيء من 

ذلك  وغير  والحكايات  واألسماء  واألخبار  واألنساب 

"ورأيت  النديم:  ابن  أيًضا  يذكر  و العرب)6(،  علوم  من 

الهيجاء  أبــي  بن  خالد  بخط  مصحًفا  جملتها  من 

إلى  المصحف  هنا  وصــل  ثــم   ،� علي  صاحب 

فيها  ورأيــــت  اهلل(  ــه  ــم )رح هــانــئ  ــن  ب اهلل  عــبــد  أبـــي 

ورأيــت   � والحسين  الحسن  االمــامــيــن  بخطوط 

عنده أمانات وعهوًدا بخط أمير المؤمنين علي � 

وبخط كثيرة من كتاب، وبخط غيره من كتاب النبي 

واللغة  النحو  في  العلماء  خطوط  �ومــن  محمد 

االعرابي،  وابن  واألصمعي،  الشيباني،  عمر  أبي  مثل 

واألصمعي، وسيبيه، والفراء، والكسائي، ومن خطوط 

اصحاب الحديث مثل: سفيان بن عينيه، وسفيان 

ي، واألوزعـــي، وغيرهم ورأيــت ما يــدل على أن  الــثــور

في  كــام  فيها  أوراق  ووجــد  األســـود،  أبــي  عن  النحو 

)5( الفهرست، ص١١8. 
الدين  جمال  القفطي،  ص١١8؛  الفهرست،  النديم،  ابن   )6(
أنباه  ١3٤8م(:  6٤6هـ-  )ت  يوسف  بن  علي  الحسن  أبو 
)بيروت،  ط١،  العصرية،  المكتبة  النحاة،  أنباه  في  الــرواة 

٢003(، ج١، ص٤3- ٤٤. 
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بخط  اهلل(  )رحمه  األســود  أبي  من  والمفعول  الفاعل 

عتيق  بخط  الــخــط  هــذا  وتــحــت  يعمرو  بــن  يحيى 

بن  النظر  خط  هــذا  وتحته  النحوي  عــان  خط   هــذا 

شميل )١(، ولم نعثر في المصادر العربية عن معلومات 

المعلومات  بعض  خا  ما  الشخصية  هذه  عن  كثر  أ

كل هذه اآلثار الموجودة عند هذه  التي تؤكد اختفاء 

الشخصية بعد وفاته )٢(. 

2- مروان بن محمد )ت 1٣2هـ- 749م( )٣(. 

الملوك  وأخبار  سير  قراءة  يديم  بأبن  معروف  كان 

في حروبهم مع الفرس وغيرها من ملوك األمم الباقية، 

بما هو كان ينقله العلماء والرواة في تلك الفترة )٤(. 

)١( ابن النديم، الفهرست، ص٤3. 
)٢( القفطي، انباه الرواة، ج٢، ص٤3- ٤٤. 

آخر  وهو   ،) بـ)الحمار يعرف  و الملك  اهلل  عبد  أبو  كنيته   )3(
ملوك بني أمية بويع له في ربيع األول سنة سبعة وعشرين 
ومائة، وقيل يوم األحد لثاث بقين من ذي الحجة سنة 
ثين ومائة وكانت خافة خمس سنين وثمانية  اثنتين وثا
بن  علي  بن  محمد  العمري،  ابــن   : ينظر ويومين،  أشهر 
الخلفاء،  يخ  تار في  األنباء  ١١8٤م(:  580هـــ-  )ت  محمد 
ط١،  الــعــربــيــة،  ــاق  ــ اآلف دار  الــســامــرائــي،  قــاســم  تحقيق، 

)القاهرة، ٢00١(، ص5٢- 53. 
)٤( مروج الذهب، ج٢، ص٤٢٩.

٣- أبو العباس السفاح )ت 1٣6هـ- 75٣م()5(. 

الرجال،  مسامرة  يحب  العباس  أبو  الخليفة  كان 

الرجال  الخلفاء حًبا لمسامرة  كثر  أ كان  بأنه  يعرف  و

كثيًرا ما يكررُه:  كان  والعلماء، وذكر لنا اليعقوبي قوًال 

أن  يختار  و علًما،  يزداد  أن  يترك  ممن  العجب  "إنما 

يزداد جهًال. 

الكام  هــذا  تــأويــل  مــا  الهذلي:  بكر  أبــو  لــه   فقال 

 - مثلك  مجالسته  يــتــرك  قـــال:  المؤمنين؟  أمــيــر  يــا 

فا  ية،  جار أو  امــرأة  إلــى  يدخل  و أصحابك،  وأمثال 

الهذلي:  له  نقًصا، فقال  ي  ويرو يزال يسمع سخًفا - 

لذلك فضلك اهلل على العالمين )6(. 

التدوين  بكور  على  تــدل  المعلومات  هــذه  كــل 

والتصنيف، وكل هذه التصنيفات قد تمت في فترة 

في  التدوين  تبدأ  حيث  األمــوي  العصر  في  الخافة 

النصف الثاني من القرن األّول أو الثاني الهجري كما 

سنوضح الحًقا. 

)5( وهو عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن العباس 
ليلة،  عشرة  لثاث  الجمعة  ليلة  بويع  المطلب  عبد  بن 
ثم  ومائة؛  ثين  وثا أثنان  عام  األخر  ربيع  شهر  من  مضت 
من  خلت  ليلة  عشرة  ألثنتي  األحــد  يوم  األنبار  في  مات 
ثين  ثين ومائة وهو ابن ستة وثا ذي الحجة عام ستة وثا
بن  حبيب  بن  محمد  جعفر  ابو  البغدادي،   : ينظر سنة، 
، تحقيق، أيلزة  أمية بن عمرو )ت ٢٤5هـ- 85٩م(: المحبر
ت(،  د.  )بــيــروت،  الجديدة،  اآلفــاق  دار   ، شتيتر ليختن 

ص3٤- 35. 
)6( اليعقوبي، مروج الذهب، ج3، ص٢5. 
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ثامًنا: جمع الُقرآِن الَكِريْم. 

ــُه 
َ
ـــــا ل

َ
ِإّن ْكـــَر َو ِ

ّ
ــَنــا الـــذ

ْ
ل ــا َنــْحــُن َنــّزَ ــ ـ

َ
 قـــال تــعــالــى: }ِإّن

َبْيِن  ِمْن  َباِطُل 
ْ
ال ِتيِه 

ْ
َيأ  

َ
}ال تعالى:  وقال   ،)١( َحاِفُظوَن{ 

َ
ل

لم   ،)٢( َحِميٍد{  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنزِيٌل  ِفِه 
ْ
َخل ِمْن   

َ
َوال َيَدْيِه 

مدون،  يكون  لهم  كتاب  اإلســام  قبل  العرب  يملك 

نبي  بفضل  يعرفونه  كتاب  أول  هو  يــْم  الــَكــرِ ــرآِن  ــُق وال

األمة محمد � وكانت السور واآليات القرآنية التي 

يدونها  لمن  بحاجة   � محمد  النبي  على  تنزل 

الوحي  كتاب  من  وكــان   ،)3( النسيان  من  ليحفظها 

ي  عدد من الصحابة ومن بينهم أُبي بن كعب األنصار

)ت 30هـ- 650م()٤(، وكذلك أبو الدرداء )ت 3٢هـ- 

يد بن ثابت )٤5هت- 665م()6(،  65٢م()5(، وكذلك ز

: اآلية ٩.  )١( سورة الحجر
)٢( سورة فصلت: اآلية ٤٢. 

مركز  تحقيق،  الـــقـــرآن،  عــلــوم  فــي  االتــقــان  الــســيــوطــي:   )3(
الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد، ط١، )السعودية، 

د. ت(، ص8. 
المدني  الــمــقــرئ  ي،  االنــصــار مــنــذر  ــو  اب ــن قيس  اب وهــو   )٤(
جمع  وقد  والعقبة  بدر  شهد  الطفيل،  أبا  وكني  ي،  البدر
محمد  النبي  على  وعــرض   � النبي  حياة  في  القرآن 
� وحفظ عنه علًما مبارًكا وكان معروًفا بالعلم والعمل، 

: الذهبي، سير أعام النباء، ج3، ص٢36.  ينظر
وهو   ، عامر بن  عويمر  يقال  و قيس  بن  يد  ز بن  عويمر  هو   )5(
القراء  القدوة وصاحب رسول اهلل � وكان سيد  االمام 
ى العديد من األحاديث عن  بدمشق وكان حكيًما وقد رو
النباء،  أعام  سير  الذهبي،   : ينظر  ،� محمد  النبي 

ج٤، ص١٤. 
يد بن لوذان بن عمرو  يد بن ثابت بن الضحاك بن ز )6( هو ز
الوحي  وكاتب  كبير  وامام  المقرئين  شيخ  وهو  عوف،  بن 

للتدوين  بسيطة  وسائل  يستخدمون  وكانوا  وغيرهم، 

اآليات القرآنية والسور وهي وسائل بدائية مثل سعف 

النحل والرقاع واألضاع والرقات األبيض وغيره )٧(. 

ْكرِ  ِ
ّ

َن ِللذ
َ
ُقْرآ

ْ
ْرَنا ال َقْد َيّسَ

َ
وقد جاء في قوله تعالى: }َول

َجْمَعُه  ْيَنا 
َ
َعل  

َ
}ِإّن تعالى:  وقال   ،)8(  } ِكرٍ

َ
ُمّد ِمْن  َفَهْل 

 ،)٩( َبَياَنُه{  ْيَنا 
َ
َعل  

َ
ِإّن ُثّمَ  َنُه 

َ
ُقْرآ ِبْع 

َ
َفاّت َناُه 

ْ
َقَرأ َفــِإَذا  َنُه 

َ
َوُقْرآ

اهلل  سيره  حين  الكريم  للقرآن  حفاًظا  كانوا  هنا  ومن 

�للحفظ وصانه من أن يتعرض الصناع شيء منه، 

عن طريق حفظه في سطور وحفظه في الصدور)١0(. 

يعتبر  جــمــعــه،  بــعــد  ــْم  ي ــرِ ــَك ال ــرآِن  ــُقـ الـ تــدويــن   
َ

إّن

التدوين،  لعلم  الخطيرة  والفعلية  الحقيقية  البداية 

العناية  من  كانت  يْم  الَكرِ الــُقــرآِن  جمع  عملية  وأن 

لــم يقف بجمع  األمـــر هنا  ولــكــن  والــحــذق،  والــدقــة 

الجهد  ذلــك  عند  بالمسلمين  وال  يــْم  الــَكــرِ الــُقــرآِن 

إنما احتاج المسلمون إلى فهم  العظيم المخلص، و

من  ومعرفته  فهمه  عليهم  يستغلق  و يصعب  قد  ما 

ومن  المفسرين،  وجــود  من  بد  ال  فكان  آياته،  معاني 

إنما  و  ، للتفسير صالًحا  هو  مسلم  كل  ليس  المؤكد 

يتصدى  لمن  تتوفر  أن  ينبغي  بعينها،  مؤهات  هي 

ومناقبه   � محمد  النبي  عن  حدث  المدينة،  ومفتي 
يقال أنه قرأ عليه القرآن الكريم كله أو بعضه، وكان  جمة و
من حملة الحجة، وكان يستشار في الكثير من المسائل، 

: الذهبي، سير أعام النباء، ج٤، ص6٧.  ينظر
)٧( الشكعة، مناهج التأليف، ص38. 

: اآلية 3٢.  )8( سورة القمر
)٩( سورة القيامة: اآلية ١٧- ١٩. 

يخ العرب القديم،  )١0( مهران، محمد بيومي: دراسات في تار
دار المعارف، ط٢، )القاهرة، د. ت(، ص3٤. 
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كانت  فقد  بها،  يتحلى  أن  العزيز  اهلل  كتاب  لتفسير 

هذه المهمة مناطة إلى صفوة الصحابة ممن عايشوا 

قدر  كــل  المهمة  بتلك  يــقــومــوا  أن   � اهلل  رســـول 

استعدادُه وأشهر وأول من جلسوا للتفسير االمام علي 

وعندما  وغيرهم  كعب  بن  وأبــي   � طالب  أبي  بن 

الذين  التابعين،  جيل  يليه  و الصحابة  جيل  مضى 

 ، التغير وبينها  الدين  علوم  من  الصحابة  عن  أخذوا 

جيل  كل  ومع  التابعين،  تابعي  جيل  يليه  بعدها  ثم 

وأنهم  خاصة  المعرفة  آفــاق  تتسع  األجيال  هذه  من 

من  جديدة  ألوان  حيث   ، األمصار في  تفرقوا  قد  كانوا 

الثقافات، وهم في نفس الوقت محافظون على ما في 

وكذلك  والدراية  بالرواية  موروث  علم  من  صدورهم، 

الجهد المخلص المكتسب )١(. 

إن هذه المرحلة التي انصب اهتمام المسلمين  و

القرن  شغلت  التي  وتفسيًرا  يًنا  وتدو جمًعا  بالقرآن 

يسمون  المهتمون  ــوا  ــان وك تــقــريــًبــا،  الــهــجــري   األّول 

)٢(، ولم يتوقف هذا االهتمام إلى وقتنا الحالي  القرآء 

األربعة  القرون  في  كثره  أ متباين  فيه  االبداع  أن  كثيرًا 

األولى من التقويم الهجري )3(، ومن الواجب ذكره أن 

)١( الشكعة، مناهج التأليف، ص38- 3٩. 
تعليق  الــعــربــيــة،  اللغة  آداب  يــخ  تــار جــرحــي:  ــدان،  ــ ي ز  )٢(
 ،)١٩5٧  ، )مصر الهال،  دار  ضيف،  شوقي  د.  ومراجعة، 

ج١، ص٢٤١. 
الفكر اإلسامي، سينا  )3( محمود، اسماعيل: سوسيولوجيا 
عباس  ي،  الحيدر ص88؛   ،)٢000 )بيروت،  ط١،   ، للنشر
للحروب  المسلمين  الــمــؤرخــيــن  ــة  يـ رؤ جــاســم:  عــاجــل 
الصليبية دراسة في تطور المفهوم والعوامل المؤثرة فيها، 

، ط١، )بيروت، ٢0١0(، ص١٧0.  دار ومكتبة البصائر

ياد بن عبد  يا يحيى بن ز أشهر المفسرين هو أبو زكر

اهلل بن منظور األسلمي الديلمي المعروف بالفراء )ت 

ُه مولى بني 
َ
٢0٧هـ- 8٢٢م(، الكوفي مولى أسد وقيل أّن

واللغة،  بالنحو  وأعلمهم  الكوفيين  أبــرع  كان   ، منقر

ُه 
َ
كانت عربية ألّن وفنون األدب- وقيل لو ال الفراء لما 

كانت  ألنها  العربية  لسقطت  الفراء  ال  فلو  ضبطها، 

عنها  الناس  يتكلم  أرادوا  من  كل  يدعيها  و تتنازع 

أبي  من  النحو  وأخــذ  فتذهب  عقولهم  مقادير   على 

الحسن الكسائي )٤(. 

فسر  من  أول  يعتبر  ــُه 
َ
ألّن الفراء  أهمية  تظهر  وهنا 

يْم تفسيًرا أميًنا وكان المأمون )ت٢١8هـ-  الُقرآِن الَكرِ

لولديه  مــؤدًبــا  ليكون  وعلمه  ألدبــه  أخــتــاره  833م(، 

الُقرآِن، ثم بعد  كتاب معاني  والتفسير الذي نقصده 

ذلك تتابع المفسرون بمدارسهم العديدة ومناهجهم 

الناس  نعد  أن  "وأردنــا  خلكان:  ابن  يقول  المتباينة، 

نضبطهم  فلم  المعاني  كتاب  ألماء  اجتمعوا  الذين 

 فــهــددنــا الــقــضــاة، فــكــانــوا ثــمــانــون قــاضــًيــا، فلم يزل 

يمليه حتى أتمه")5(. 

فقد  والمنظم،  النهائي  يْم  الَكرِ الــُقــرآِن  جمع   
َ

إّن

لتفرق   � عفان  بن  عثمان  الخليفة  عهد  في  كان 

الصحابة من حفظته في األقاليم المفتوحة واألمصار 

التي لم يكن أهلها يعرفون اللغة العربّية، وأخذ هؤالء 

بعض  أن  إال   ،)6( الكريمة  آياته  يعلمونهم  الصحابة 

يْم  الَكرِ الــُقــرآِن  أن  يدعون  تظهر  بــدأت  التصريفات 

)٤( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج6، ص١٧6. 
)5( وفيات األعيان، ج6، ص١٧٩. 

)6( الوافي، منهج البحث، ص١88. 
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قــرآن األمــصــار األخــرى  أيديهم أصــح من  الــذي بين 

بن  الخليفة عثمان  فبعث  التزوير  فخيف عليه من 

األمصار  مــن  مصر  لكل  655م(،  35هــــ-  )ت  عفان 

وبصحابي  الموثق  المصحف  من  بنسخة  اإلسامية 

النسخ  وعـــدد  عليهم،  يمليه  و الــنــاس  على  يــقــرؤه 

الخليفة عثمان  التي نسخت في عهد  للمصاحف 

يــقــال سبعة  و يــقــال خمسة  و أربــعــة  بــن عــفــان � 

األمصار  عدد  على  سبعة  كانت  النسخ  أن  والراجح 

اإلسامية، ثم أرسلت نسخ منه إلى كل من باد الشام 

ومكة والبحرين واليمن والكوفة والبصرة، وأبقي على 

واحدة منها في المدينة)١(. 

يْم دراسات  ومع مرور الوقت قامت حول الُقرآِن الَكرِ

كبيرة وموسعة تحولت شيًئا فشيء إلى حركة علمية 

 ، تفسير من  الُقرآِن  علوم  البداية  في  فنشأت  واسعة، 

بالمأثور)٢(، والتفسير  التفسير  إلى  الذي ينقسم بدوره 

واستتبع  وقــراءات  وتجويد  تأويل  وكذلك  بالرأي)3(، 

)١( الشكعة، مناهج التأليف، ص38- 3٩.
ما  تفسر  التي  الصحابة  علماء  عليه  استند  تفسير  وهو   )٢(
اهلل  عبد  أشهرهم  ومــن   � محمد  النبي  مــن  تعلموه 
 � الرسول  تفسير  وجمعوا  ثابت،  بن  يــد  وز عباس  بن 
العصور  كتب في  والتابعين ووضعوا في ذلك  والصحابة 
 : ينظر بــالــرأي،  والتفسير  بالمأثور  التفسير  فيه  ظهرت 
التواب:  عبد  الــديــن،  شــرف  سلمان،  ابراهيم  ي،  الــكــرو
الحضارة العربية اإلسامية، دار الساسل، ط٢، )الكويت، 

١٩8٧(، ص٢١0- ٢١١. 
 ، العصر يوافق  عــادة  المفسر  فيه  يكون  التفسير  وهــذا   )3(
لهم  يشرح  و تواجههم،  التي  كل  المشا حل  إلى  يقصد  و
ألفاظ القرآن الكريم بالطرائق المألوفة لديهم وباألساليب 

بها  ارتبط  وما  والفقه،  والتوحيد  األصــول  ظهور  ذلك 

ذلك  ضوء  وفي  والصرف)٤(،  كالنحو  لغوية  علوم  من 

للمسلمين  ومشجًعا  حــافــًزا  يــْم  الــَكــرِ ــرآِن  ــُق ال أصبح 

يْم الكثير  الَكرِ الُقرآِن  يخ، فقد ورد في  لاهتمام بالتار

يخ المجتمعات  من اآليات القرآنية الكريمة توثيًقا لتار

يْم بكل  التي سبقت اإلسام فقد وردت في الُقرآِن الَكرِ

 الهدف منه 
َ

ّن
َ
التفصيل وأحياًنا باالختصار واإليجاز أل

هي العضة والمعرفة)5(. 

تاسًعا: الحديث النبوي الشريف. 

الحديث النبوي الشريف هو كل ما ورد عن النبي 

والحديث   ، تقرير أو  فعل  أو  قــول  مــن   � محمد 

كــبــرى فــي الــديــن اإلســامــي تلي  الــنــبــوي لــه مكانة 

يْم مباشرة، حيث قال النبي محمد  مرتبة الُقرآِن الَكرِ

� تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 

بعدي أبًدا، كتاب اهلل وسنتي")6(، وقد كان للحديث 

 ، المفسر في  صفات  عدة  اشترط  وقد  عندهم،  المعروفة 
كابر العلماء وأن يكون حسن المعرفة  منها أن يكون من ا
بالشريعة  عالًما  يــكــون  وأن  وقــواعــدهــا،  العربية  باللغة 
 : ينظر عليها،  االطـــاع  وجــيــد  جــيــدة  معرفة  اإلســامــيــة 

ي، الحضارة العربية، ص٢١١- ٢١٢.  الكسرو
والمفسرون،  التفسير  حسين:  السيد  محمد  الذهبي،   )٤(
مــهــران،  ص٢٧،  ج١،  ت(،  د.  )الــقــاهــرة،  وهــبــة،  مكتبة 

دراسات، ص3٤- 35. 
اإلسامية،  للثقافة  الفكرية  األحــوال  محمود:  الخالدي،   )5(
يع، )عمان، د. ت(، ج١،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

ص٢0١- ٢03. 
، ابو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خاد بن  )6( البزاز
، تحقيق: عادل  عبيد اهلل )ت ٢٩٢هـ- ٩٤0م(: مسند البزاز
المنورة،  )المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  سعد،  عبد 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

أو  بين  أو  قيد   � محمد  النبي  أن  يبين  الشريف 

أو  محمًال  يْم  الَكرِ الــُقــرآِن  آيــات  من  الكثير  خصص 

ِلَك 
َ

}َوَكذ تعالى:  قوله  في  جاء  كما  عاًما،  أو  مطلًقا، 

ِكَتاُب 
ْ
ي َما ال ْمرَِنا َما ُكْنَت َتْدِر

َ
ْيَك ُروًحا ِمْن أ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
أ

ِمْن  َنَشاُء  َمْن  ِبِه  َنْهِدي  ُنوًرا  َناُه 
ْ
َجَعل ِكْن 

َ
َول يَماُن  ِ

ْ
اإل  

َ
َوال

وقوله  ُمْسَتِقيٍم{)١(،  ِصَراٍط  ى 
َ
ِإل َتْهِدي 

َ
ل ــَك 

َ
ِإّن َو ِعَباِدَنا 

َن  ِلُتَبّيِ ْكَر  ِ
ّ

الذ ْيَك 
َ
ِإل َنا 

ْ
ْنَزل

َ
َوأ ُبرِ 

َوالّزُ َناِت  َبّيِ
ْ
}ِبال تعالى: 

هنا  ومن  ُروَن{)٢(، 
َ

َيَتَفّك ُهْم 
َّ
َعل

َ
َول ْيِهْم 

َ
ِإل  

َ
ُنــّزِل َما  اِس  ِللّنَ

الثاني  المصدر  هو  الشريف  النبوي  الحديث  كان 

المصادر  أصـــدق  هــو  ثــم  ومــن  اإلســامــيــة،  للشريعة 

العالمي  يخ  تار لمعرفة  يْم  الَكرِ الُقرآِن  بعد  يخية  التار

في عصوره القريبة والبعيدة)3(. 

النبوي  الحديث  تــدويــن  لكراهية  السبب  كــان 

الــُقــرآِن  اهــمــال  مــن  خوفهم  إلــى  يرجع  هــو  الشريف 

يــْم، واالهــتــمــام بــدراســة غــيــره وكــذلــك الخوف  الــَكــرِ

أن  الخوف  إلــى  و حفظه  وتــرك  الكتابة  على  االتكال 

االعتماد  كان  ولذلك   ،)٤( أهله  غير  إلى  العلم  يصير 

اسلوب  فاتباع  الــقــراءة،  دون  السماع  على  الكبير 

الــســمــاع والــمــشــافــهــة واالعــتــمــاد عــلــى الــحــفــظ، هو 

٢00٩(، ج١5، ص385. 
ى: اآلية 5٢.  )١( سورة الشور

)٢( سورة النحل: اآلية ٤٤. 
الــتــدويــن  حــمــادي:  جــاســم  محمد  د.  الــمــشــهــدانــي،   )3(
يخية  التار بــغــداد،  )مــدرســة  الــعــرب،  عــنــد  يــخــي  الــتــار
)بغداد،  ط٢،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  انموذًجا(، 

٢0١3(، ص٢٤- ٢6. 
يخي عند العرب، ص٢٤- ٢6.  )٤( المشهداني، التدوين التار

وكان   ،� الكريم  الرسول  وسيرة  سنة  على  السير 

يْم  الَكرِ الــُقــرآِن  على  الكتابة  تقتصر  أن  الحرص  كل 

يْم  الَكرِ الــُقــرآِن  يكون  أن  ارادوا  فالصحابة   ،)5(  فقط 

هو الكتاب الوحيد المدون، وأن كل الدراسات عنه 

يجب أن تقوم على السماع والمشافهة، والسبب في 

يْم وعدم افساح المجال  الَكرِ الُقرآِن  ذلك هو صيانة 

العديد  وهناك   ،)6( فيه  ليس  ما  يدخله  أن  الحتمال 

تدوين  تشجيع  عــدم  إلــى  دفعت  التي  العوامل  من 

الكتب منها، ومنها منع الخطر المحتمل من اهتمام 

إليها  وانصرافهم  فيها  وتعلقهم  الكتب  بهذه  الناس 

كبيرة  مما قد يؤدي إلى أن تأخذ هذه الكتابة أهمية 

يْم ودراسته )٧(، قال ابن  فتشغل الناس عن الُقرآِن الَكرِ

إنما أضل من  كتابة العلم: "و  عباس وكان ينهي عن 

قبلكم الكتب")8(. 

عن ابي هريرة � قال: "جاء رجل فقال يا رسول 

اهلل أني اسمع منك حديًثا كثيًرا فأحب أن أحفظه فا 

"استعن بيمينك"")٩(، وعن  النبي �  أنساه، فقال 

النبي محمد � قيدوا العلم، قلت: يا رسول اهلل وما 

)5( العلي، د. صالح: الرواية واالسناد، بحث منشور في مجلة 
ج١،   ،)١٩80 )بغداد،  مــج3١،  العراقي،  العلمي  المجمع 

ص١6- ١٧. 
)6( العلي، د. صالح، الرواية واالسناد، ص١3. 

)٧( العلي، د. صالح، الرواية واالسناد ، ص١3. 
بن  احمد  بكر  ابــو  العلم،  تقييد  البغدادي:  الخطيب   )8(
علي بن ثابت بن أحمد )ت ٤63هـ- ١0٧0م(، مركز احياء 

السنة النبوية، )بيروت، د. ت(، ص٤3. 
)٩( الخطيب البغدادي: تقييد العلم ، ص66. 
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تقييده؟ قال: )الكتاب()١(. 

كـــــره كــتــابــة  ـــــــه، "
َ
وعــــن الـــقـــاســـم بـــن مــحــمــد أّن

كانوا يكرهون  هم 
َ
ى عن التابعين أّن الحديث")٢(، ويرو

الكتاب، ومع ذلك فإن علماء الصحابة ومن بعدهم 

يدونون ما يحتاجون إليه من األخبار واألحاديث حتى 

وقت  إليها  يعودوا  ولكي  حفظها،  اتقان  من  يتمكنوا 

الحاجة، ولم يكن هدفهم من الكتابة والتدوين نشر 

هذه المدونات والصحف بين الناس ليتناقلوها كما 

إنما كان هدفهم، هو  هو الحال في المؤلفات اليوم، و

على  كــرة  الــذا ومساعدة  يضيع  ال  حتى  العلم  حفظ 

كان  بأنه  منهم  كثيرة  أخبار  وردت  ولذلك  الحفظ، 

يكتب فإذا حفظ محاه. 

وقد نهى النبي محمد � عن التدوين لحديثه 

خشية أن يؤدي ذلك إلى حدوث خلط لدى الجهاء 

النهي عن  وأدى هذا  يْم،  الَكرِ الُقرآِن  بين نصُه ونص 

يحفظون  كــانــوا  ممن  الصحابة  مــن  الــعــديــد  تــحــرج 

ألوامر  امتثاًال  ذلك  عن  فامتنعوا  روايته  من  الحديث 

التحريف  فــي  الــوقــوع  وخشية   � محمد  النبي 

عمر  الخليفة  إلــى  يــعــزى  و الــخــطــأ)3(،  أو  الــكــذب  أو 

أهل  تأتون  "إنكم  للصحابة:  قوله   � الخطاب  بن 

تصدوهم  فا  النحل  ي  كــدو بالقرآن  ي  دو لهم  قرية 

وأقلوا  يْم  الَكرِ الُقرآِن  جــّودوا  فتشغلوهم،  باألحاديث 

الرواية عن رسول اهلل �، وأمضوا وأنا شريككم")٤(، 

)١( الخطيب البغدادي: تقييد العلم ، ص6٩. 
)٢( الخطيب البغدادي: تقييد العلم ، ص٤6. 

)3( الوافي، منهج البحث، ص٢0٤. 
األحاديث،  تخريج  السيرة،  فقه  الغزالي:  محمد   ، الستار  )٤(

١0١هـ-  )ت  العزيز  عبد  بن  عمر  الخليفة  كتب  وقد 

 � اهلل  رســول  حديث  "انظروا  اآلفــاق:  إلى  ٧١٩م(، 

كتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء")5(.  فأ

إلى  العزيز  عبد  بن  عمر  الخليفة  كذلك  وكتب 

"أنــظــر ما  يــأمــره:  بــن حــزم  بــن عمرو  أبــي بكر محمد 

أو  ماضية  سنة  أو   � اهلل  رســول  حديث  من  كــان 

العلم  دروس  خفت  قد  فأني  كتب  فأ عمره  حديث 

قوله في  النبي �  ورد عن  وقد  أهــلــه")6(،  وذهــاب 

كهيئة يوم خلق  الزمان قد استدار  الوداع: "أن  حجة 

منها  شهًرا  عشر  اثنا  والسنة  رض، 
َ
واأل موات  الّسَ  اهلل 

أربعة حرم")٧(. 

الزمن  باستمرار  الوعي  لنا  يعكس  الحديث  وهذا 

في  العرب   � خاطب  وعندما  وتجدده  واتصاله 

حجة الوداع أيًضا قال: "اال يبلغ الشاهد منكم الغائب 

فإن الشاهد عسى أن يبلغ من ادعى له فيه")8(، وقد 

)دمشق،  ط١،  القلم،  دار  األلباني،  الدين  ناصر  محمد 
٢006(، ص٤0. 

ي،  الــنــوو تقريب  شــرح  فــي  ي  الـــراو يــب  تــدر السيوطي:   )5(
طيبة،  دار  يابي،  الفار محمد  مراجعة  قتيبة،  ابو  تحقيق، 

ج١، ص٩٤. 
)6( الخطيب البغدادي، تقييد العلم، ص١05. 

، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  )٧( البيهقي، ابو بكر
)ت ٤58هـ- ١065م(: دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
ج5،   ،)١٩8٤ )بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشريعة، 

ص٤٤١. 
)ت  التميمي  البستي  احــمــد  بــن  محمد  حــبــان،  ابــن   )8(
الــمــعــارف  ــرة  ــ دائـ مــطــبــعــة  ــات،  ــق ــث ال ٩56م(:  35٤هــــــ- 

العثمانية، حيدر آباد، )الدكن، ١٩٧3(، ج١، ص١0. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

التفكير  أو  يخ  التار فكرة  عن  ص  الّنَ هذا  لنا  يعكس 

األخبار  حفظ  وكذلك  يخية  التار الرواية  أو  بالكتابة 

للمسؤولين  األساسية  والصفة  ونقلها  روايتها  وتوثيق 

عن حفظها والتبليغ عنها بكل صدق )١(. 

 � محمد  النبي  وفــاة  بعد  الــدور  هذا  بدأ  لقد 

كن مختلفة،  وانقطاع الوحي وانتشار الصحابة في أما

شعور  وازداد  العلم  لهذا  الملحة  الحاجة  برزت  وهنا 

الصحابة بذلك، إذ لم يمكنهم من الرجوع إلى النبي 

إلى  الملحة  الحاجة  ــرزت  ب وكــذلــك   ،� محمد 

والتشبث  اليقظة  مراحل  أهم  واعتبر من  النحو  علم 

يادة الحفظ، وبدأت الرحلة إلى  والحذر والتحري وز

طلب الحديث واشتهر مجموعة من الصحابة بذلك 

محمد  النبي  حديث  نقل  على  الشديد  لحرصهم 

القرن  مــن  األّول  النصف  شهدت  حيث   ،)٢(  �

وكتابة  بنقل  الحديث  علماء  اهتمام  الهجري  األّول 

مراحل  تميزت  حيث  الــشــريــف  الــنــبــوي   الــحــديــث 

هذه الفترة بـ: 

١- التشبث الكبير في أخذ األخبار وكيفية ضبطها 

واالنتباه لها ووعيها، والتدقيق في نقلها لآلخرين. 

٢- االعتدال في رواية الحديث عن النبي محمد 

عن  الكذب  من  والتحذير  الحذر  خــال  من   �

الرسول �. 

يخ، ص٤6.  )١( الحديثي، علم التار
لعلم  يخية  التار المراحل  مصطفى:  علي  د.  القضاة،   )٢(
مصطلح الحديث وأشهر ما صنف فيه، بحث منشور في 

ع ٤، )األردن، ٢00٩(، ص50- 5١.  يخية،  ية كان التار دور

األهــواء  أهل  من  والحذر  واليقظة  المتن  نقد   -3

كانوا من أول من  والفتن، ومن هنا يظهر أن الصحابة 

بدأ بانشاء ما يوف بـ)علوم الحديث ومصطلحه()3(. 

أبيحت  الشريف  النبوي  الحديث  كتابة  أن  لكن 

أبان المئة األولى الهجرية بنطاق محدد جًدا وبصورة 

ولم  الحديث،  حفظ  في  المساعدة  أجل  من  فردية، 

امتد  إنما  و الشريف،  النبوي  الحديث  على  يقتصر 

تكون  أن  مــن  بــد  فــا   ، للفكر األخـــرى  الميادين  إلــى 

ية  الفكر الحركة  اعتماد  في  ــًرا  أث أعــم  دوافــع  هنالك 

يقول  والكتابة.  التدوين  دون  المشافهة  سماع  على 

كتابة  نكره  كنا  " الــزهــري:  عن  البغدادي  الخطيب 

ال  أن  فرأينا  ــراء  األمـ هــؤالء  عليه  كرهنا  أ حتى  العلم 

نمنعه أحًدا من المسلمين")٤(، فكان في سنة )١00هـ- 

بجمع  الــعــزيــز  عبد  بــن  عمر  الخليفة  أمــر  ٧١8م( 

حديث النبي محمد � التدوين الرسمي الشامل 

يقول  واآلفاق، وهنا  اإلسامية  أمره لألمصار  وقد وجه 

السيوطي "وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على 

رأس المائة في خافة عمر بن عبد العزيز بأمره")5(. 

وفي سنة )ت ١٤3هـ- ٧60م( شرع في هذا العصر 

الشريف  النبوي  الحديث  علماء اإلسام في تدوين 

يذكر الذهبي: "فصنف ابن جريح  ، و والفقه والتفسير

عــروبــة،  ابــي  بــن  سعيد  وصــنــف  بمكة  التصانيف 

بمقدمة  الحديث  علم  إلى  المدخل  الدين:  نور   ، عنتر  )3(
ط١،  العلمية،  المكتبة  صـــاح،  البــن  الــحــديــث  عــلــوم 

)المدينة المنورة، ١٩٧٢(، ص٢. 
)٤( تقييد العلم، ص١0٧. 

ي، ص٩٤.  يب الراو )5( تدر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

وحماد بن سلمة، وغيرهما بالبصرة وصنف األوزعي 

بالشام، وصنف الموطأ بالمدينة، وصنف ابن اسحق 

حنيفة  ابو  وصنف  باليمن  معمر  وصنف  ي  المغاز

ي  الثور سفيان  وصنف  بالكوفة  بالرأي  الفقه  وغيره 

كتبُه،  ُهشيم  صنف  يسير  بعد  ثم  الجامع،  كتاب 

المبارك،  ابن  ثم  لهيعة،  وابن  بمصر  الليث  وصنف 

وتبويبه  العلم  تدوين  وكثر  وهــب  وابــن  يوسف  وابــو 

الناس  وأيــام  يخ  والتار واللغة  العربية  كتب  ودونــت 

عن  يتكلمون  األئــمــة  سائر  كــان   ، العصر هــذا  وقبل 

غير  صحيحه  صحف  من  العلم  يــروون  أو  حفظهم 

مرتبة، فسهل وهلل الحمد تناول العلم")١(. 

تدوين  وأهمية  فضائل  نوضح  أن  أردنـــا  مــا  إذا  و

في  انتشرت  طريقه  فعن  الشريف  النبوي  الحديث 

يخ  فالتار ــدة،  ع الثقافة  مــن  أنـــواع  اإلســامــي  العالم 

ترى  كالذي  وحديث  مختلف  بشكل  بدأ  اإلسامي 

في كتب الحديث من فضائل أمم وفضائل أشخاص 

يخ إلى أن صار كتًبا قائمة بنفسها،  ، ثم تطور التار ومفاز

بنفسها  قائمة  كتًبا  صــار  أن  إلــى  التدوين  تطور  ثم 

وفتوح  السير  كتب  ذلــك  على  والدليل  ومستقلة، 

بشكل  ونمطها  اسلوبها  يكون  يكاد  التي  البلدان، 

حديث واسلوب حديث وكذلك قصص األنبياء وما 

يْم وتوسع فيها الحديث،  إليهم جاءت في الُقرآِن الَكرِ

والحكم  القصص  فــكــان  القصاص  تــوســع  ثــم  ومــن 

يخ اإلسام، ج٩، ص١3؛ ابن تغري بردى، ابو المحاسن  )١( تار
بن عبد اهلل )ت 8٧٤هـ- ١٤6٩م(: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واالرشاد القومي، دار الكتب، 

، د. ت(، ج١، ص35١.  )مصر

والفرس  الهند  فلسفة  مــن  وشــيء  األخـــاق  وقــواعــد 

بين  وانتشرت  الحديث وضًعا،  واليونان وضعت في 

الناس  األثر في  لها من  أنها دين، فكان  الناس على 

ما ليس للتعاليم الدينيوية، وفوق ذلك كان الحديث 

والجنائية  المدنية  المسائل  للتشريع في  أوسع منبع 

والعبارات وغير ذلك )٢(. 

التي  األحاديث  واضعي  من  أخــرى  فئة  وهنالك 

وتنهي  الشر  وفعل  والــعــبــادات  الخير  فعل  تخص 

للدين  يقدمون  هم 
َ
أّن بذلك  ظنوا  وقــد   ، المنكر عن 

يصفون  التصرف  بهذا  وأنهم  ومعايير  قيًما  واألخاق 

الــنــاس على طــريــق الــصــواب، وظــهــور الــعــديــد من 

 ،)3( اإلســام  لتزيين  وضع  هدًفا  كانت  التي  الطرائق 

وبعد  الحديث  رجال  كفاءة  يتضح  كله  ذلك  وأمــام 

وانجزوها  لها  تصدوا  التي  لمهامهم  كهم  وادرا نظرهم 

بدقة وحصانة ومقدرة عاليتين، األمر الذي جعل رواد 

علم  في  والتصنيف  التأليف  في  العلمي  المنهج 

يخ اإلسامي)٤(.  الحديث والتار

يخي.  : بدايات التدوين التار إحدى عشر

الــتــدويــن  بـــدء  اتــفــاق عــلــى  لــم يظهر حــتــى اآلن 

من  انطلقت  الحديثة  الدراسات  وحتى  يخي،  التار

ط١،  العربي،  الكتاب  دار  اإلســام،  فجر  أحمد:  أمين،   )٢(
)بيروت، ١٩6٩(، ص8١. 

)3( الشكعة، مناهج التأليف، ص٤٢- ٤3. 
اتجاهات  ناجي:  مقداد  سعاد  األســدي،   : ُينُظر للمزيد   )٤(
الثاني  الهجري/  السادس  القرن  في  يخية  التار الكتابة 
عدنان،  ومكتبة  دار  تحليلية(،  )دراســة  الميادي  عشر 

ط١، )بغداد، ٢0١8(، ص6٩. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

حد  إلــى  التعقيد  مصدر  وهــي  عموًما  الكتابة  بــدء 

التدوين  لبدء  أن نحدد تحديًدا دقيًقا  أردنا  فإذا  ما، 

يخية أصبح لزاًما هنا أن نحدد مصطلح  والكتابة التار

الكتابة  هو  منه  المقصود  هنا  والتدوين  التدوين، 

الموضوعية، وليست الكتابة التي تقتضيها حاجات 

الدولة، أو األفراد، ثم بعدها علينا أيًضا، فالتدوين هنا 

يخ، وهناك تدوين قبل اإلسام ولدينا  هو تدوين التار

األولية  المادة  عن  النظر  بغض  عنه  كثيرة  ــارات  اش

والنقوش على  بردي  أو  أرقام  أو  نقوش  للكتابة سواء 

يًشا  قر أن  غير   ،)١( األخــرى  المواد  من  وغيرها  الصخر 

سائر  وكــان  الفيل،  بعام  اإلســـام  قبل  يــؤرخــون  كــانــوا 

األّول  الكاب  كيوم  أيامهم  بأشهر  يــؤرخــون  العرب 

ى تؤرخ بعهد  وجبلة والكاب الثاني، وكذلك النصار

اإلسكندر ذو القرنين وكان الفرس يؤرخون بملوكها)٢(. 

يخ اليهود  يقول الطبري: "ينبغي أن يكون على تار

- فإنما أهل اإلسام فإنهم لم يؤرخوا إال من الهجرة ولم 

يًشا  قر أن  غير  ذلــك،  قبل  من  بشيء  يؤرخون  يكونوا 

، يؤرخون قبل اإلسام بعام الفيل، وكان  كانوا فيما ذكر

يخهم  كتار  - المذكورة  بأيامهم  يؤرخون  العرب  سائر 

الــثــانــي،  والــكــاب  األّول،  وبــالــكــاب  جــبــلــة،  بــيــوم 

القرنين،  ذي  اإلسكندر  بعهد  تــؤرخ  ى  النصار وكــان 

وأما   - اليوم  إلــى  يخ  التار من  ذلــك  على  وأحسبهم 

فيما  اليوم  وهم  بملوكهم  يؤرخون  كانوا  فإنهم  الفرس 

آخر  كان  ُه 
َ
ألّن  ، يار أعلم يؤرخون بعهد يزدجر بن شهر

يخ، ص53.  )١( الحديث، علم التار
عبد  تحقيق:  يــخ،  الــتــار علم  فــي  يخ  التمار السيوطي:   )٢(

الرحمن حسن محمود، مكتبة اآلداب، ج١، ص١0. 

من كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق )3(. 

كتب  حيث  بالهجرة  أرخ   � محمد  النبي   
َ

إّن

أن يكتب فيه:  وأقر علًيا  ى نجران -  الكتاب لنصار

ه كتب لخمس من الهجرة" فالمؤرخ هنا أذن رسول 
َ
"إّن

في  تبعه   )٢( الخطاب  بن  عمر  والخليفة   � اهلل 

خمس  سنة  أرخ  ــه 
َ
أّن في  )صريح(  هذا  يقال:  و ذلك 

ه أرخ يوم قدم المدينة )٤(. 
َ
والحديث األّول فيه أّن

كتب  من  "أول  السيوطي:  آخر  موضع  في  يذكر  و

وكتب  خافته  مــن  ونــصــف  لسنتين  عمر  يــخ  الــتــار

 لــســت عــشــرة مـــن الــمــحــرم بــمــشــورة عــلــي بـــن أبــي 

كــان  " بقوله:  ذكــر  ي  البخار ويــؤكــد   ،)5("� طالب 

 ،)6("� النبي  فيها  قــدم  التي  السنة  في  يخ  التار

في  يخي  التار التدوين  بداية  حدد  فقد  الذهبي  أما 

من  يخ  التار وهذا  ٧60م(،  ١٤3هـــ-  )ت  سنة  اإلسام 

ما  فإذا  نقصها،  أو  بزيادة بضع سنين  قبوله  الممكن 

فهمنا من التدوين تلك العملية الواسعة التي تمت 

المنصور  الخليفة  عهد  مــن  ابــتــدأ  الــدولــة  بــإشــراف 

العباسي )ت ١58هـ- ٧٧5م(، الذي تولى الخافة ما 

بين سنة )ت ١36هـ- ١58هـ( )ت ٧53م- ٧٧٤م(، 

والفكرية  االجتماعية  الحياة  وظهرت  طبعت  والتي 

قرن  نحو  امتدت  لفترة  بطابعها  اإلسامية   العربية 

ذلك  وصـــار  علًما  فأصبحت  ــزمــن،  ال مــن  يــد  يــز  أو 

يخ الرسل والملوك، ج١١، ص١٩3.  )3( تار
يخ، ج١، ص١٢.  )٤( السيوطي، الشمار

يخ ، ص١٤.  )5( السيوطي، الشمار
فهرست:  زايد،  ابراهيم  محمود  تحقيق:   ، الكبير يخ  التار  )6(

يوسف المرعشي، دار المعرفة، )بيروت، د. ت(، ص٤٢. 
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العصر يسمى )عصر التدوين()١(. 

كن أو األمصار التي  كذلك حدد األما ص  إن الّنَ و

المدينة،  وهي  تلك  التدوين  عملية  منها  انطلقت 

يمكن أن نضيف  ومكة، والبصرة، واليمن، والكوفة و

إذ  آنذا موجودة  فلم تكن  بغداد،  أما  مصر وخراسان، 

المعروف أن الخليفة المنصور العباسي لم يشرع في 

إال في سنة )ت ١٤5هـ- ٧6٢م( وهذه األمصار  بنائها 

صدورهم  في  الحاصلين  الرجال  تستقطب  كانت 

ووثائقهم الموروث اإلسامي الذي كان قد بدأ يتضخم 

ال  التدوين  لظهور  الكبير  الفضل  وأن   ،)٢( يتشعب  و

إنما يعود إلى  يرجع إلى العرب أو الفرس أو غيرهم، و

الجميع  وحضت  شجعت  التي  الجديدة  العقيدة 

على العلم ودفعت بهم إلى المعرفة فكان التصنيف 

وكــان  المعرفة،  لهذه  مهمتين  ثمرتين  التأليف  ثم 

وسمات  التشبث  وعامات  المنهج  وسامة  الدقة 

بها  قــام  التي  الــرائــدة  التجربة  من  نابعة  كلها  التأني 

وموصولة  متتابعة  أعوام  مدى  على  الحديث  علماء 

في  السنين  من  ومتاحقة  متعاقدة  عقود  حلقة  في 

نطاق قرون مرتبطة من الزمان )3(. 

تطور  الــعــرب  يــخ عــنــد  الــتــار وعــلــم  الــتــدويــن   
َ

إّن

دولة  وتكوين  الجديد  فالدين  االســام،  في  طبيعي 

الهجري  التقويم  ووضــع  ــراف،  األطــ ممتدة  جــديــدة 

كل هذا هيأ األساس، فضًال عن االتجاهات  الثابت، 

)١( طرابيشي، جورج: اشكاليات العقل العربي، دار الساقي، 
ط١، )بيروت، ١٩88(، ص١١- ١٢. 

)٢( طرابيشي، اشكاليات العقل، ص١٢5. 
)3( الشكعة، مناهج التأليف، ص55. 

ــرة الــنــبــي  ــســي  اإلســـامـــيـــة الــمــتــمــثــلــة بــاالهــتــمــام ب

وبآراء علمائها  األمة وخبراتها  وباجماع  محمد � 

حــددت  التي  الكبرى  الــحــوادث  وبكل  وأحكامها 

المهمة لدراسة  الدوافع  كانت من  يخي،  التار سيرها 

أخـــرى استمرت  ــن جهة  وم الــمــديــنــة،  فــي  يــخ  الــتــار

واألنساب  الشعر  العناية  نحو  القبلية  االتجاهات 

كز القبلية الجديدة في الكوفة والبصرة  واأليام في المرا

في اطار جديد، ووجدت حوافر جديدة في التيارات 

وراء  الــجــديــدة  والــمــدنــيــة  والسياسية  االجتماعية 

الجميع  لدى  الشعور  هناك  كان  االتجاهين  هذين 

والسعة  التنوع  لنا درجة  يخية، وهذا يفسر  تار برسالة 

يخية )٤(.  في الكتابة التار

الكذب  الـــرواة  استعمل  "لــمــا  الــمــؤرخــون:  يــقــول 

كما  يخ  التار فوائد  ومــن  يــخ")5(،  الــتــار لهم  استعملنا 

وانقضاء  وحلولها  اآلجـــال  "معرفة  السيوطي:  يذكر 

ومواليدهم  الشيوخ  ووفـــاة  التأليف  وأوقـــات  الــعــدد 

وصــدق  الــكــذابــيــن  كــذب  فيعرف   - عنهم  والــــرواة 

ِإَذا  َمُنوا 
َ
آ ِذيَن 

َّ
ال َها  ّيُ

َ
أ }َيا  تعالى:  قال  الصادقين")6(، 

يخ، ص٤٩.  ي، نشأة علم التار )٤( الدور
)5( ابن صاح، عثمان بن عبد الرحمن )ت 6٤3هـ- ١٢٤٤م(: 
عبد  ــو  اب يــج،  وتــخــر وشــرح  تحقيق،  صــاح،  ابــن  مقدمة 
الرحمن صاح بن محمد بن عوضة، دار الكتب العلمية، 
خليف  بن  سلمان  الباجي،  ص٢١6؛   ،)١٩٩5 )بــيــروت، 
احمد  تحقيق،  والتعديل،  الجرح  ١08١م(:  ٤٧٤هـــ-  )ت 
كش، د. ت(،  ، وزارة الوقاف والشؤون اإلسامية، )مرا البزاز

يخ، ج١، ص١8.  ج١، ص٤٢؛ السيوطي، التمار
يخ، ج١، ص١٧.  )6( الفياض، التار
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

 
َ

إّن ــُبــوُه{)١(،  ــُت ْك ــا َف ى  ُمَسّمً َجـــٍل 
َ
أ ــى 

َ
ِإل ــَدْيــٍن  ِب َتــَداَيــْنــُتــْم 

الثاني  القرن  آواخــر  في  رسموا  والسيرة  األخبار  أهل 

يخ  الهجري/ الثامن الميادي األبواب األساسية للتار

 : أمــور أربعة  تعدوا  ال  األســاس  في  وهــي  العرب،  عند 

اإلسام،  قبل  العرب  احوال  السيرة،  الماضي،  أخبار 

أخبار الدولة اإلسامية)٢(، وقد مّرَ التدوين بمراحل: 

أوًال: المرحلة األولى

يخ  لقد رافق المرحلة األولى، كما سوف يرافق التار

وجود  المقبلة  وتطوراته  مراحله  جميع  في  اإلسامي 

يخ، يحدثون بما  جمهور واسع من رواة األخبار والتار

يعرفون ومن هؤالء في المرحلة األولى )3(: 

٩٤هـــ-  6٤٤م/  ـــ-  ٢3هـ )ت  الزبير  بــن  عـــروة  كــان 

٧١3م( هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وكان عالًما 

"عن  يقول:  سعد  ابــن  وعــن  يًما  كر وصالًحا  بالدين 

كتب فقه  هشام بن عروة، قال: أحرق أبي يوم الحرة 

عندي  تكون   
َ

ّن
َ
أل ذلــك:  بعد  يقول  فكان  لــه،  كانت 

أحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي ومالي")٤(. 

ية )ت 5١هـ- ٧٧١/ ٩0-  يزيد بن معاو بن  وخالد 

٧08م(، وهو محدث اهتم باخراج كتب القدماء في 

رأي،  ذا  حازًما  فصيًحا  خطيًبا،  شاعًرا  وكان  الصنعة 

)١( سورة البقرة: اآلية ٢8٢. 
يــخ،  الــتــار عــلــم   : هــورنــشــو ص٢5؛  يــخ،  ــتــار ال الــفــيــاض،   )٢(
ص5٤   ،)١٩3٧ )القاهرة،  العبادي،  الحميد  عبد   ترجمة 

وما بعدها. 
العلم  دار  والمؤرخون،  العربي  يخ  التار  : كر شا مصطفى   )3(

للمايين، ط3، )بيروت، ١٩83م(، ج١، ص٩3. 
)٤( الطبقات، ج5، ص١3٧. 

كتب  كتب الطب والنجوم وقد  وهو أول من ترجم له 

كثر  أ لقد فعلت  له  يقال  وكان  وكان جــواًدا  الكيمياء 

ورسائل  كتب  عــدة  ولــه  الصنعة،  طلب  في  شغلك 

واالخــتــاف  بالتنوع  تميزت  كتبه  وأن  كثير  وشــعــر 

واألخبار  العربية  وعلوم  الدين  علوم  في  تقتصر  فلم 

وحسب، يقول ابن النديم: "ورأيت منه خمسمائة ورقة 

الصحيفة  وكتاب  الحرارات  كتاب  كتبه  من  ورأيت 

الكبيرة، وكتاب وصيته إلى أبنه في الصنعة")5(. 

3١هـــ- )ت  التميمي  حابس  بــن  األقـــرع  واشتهر 

65١م( في علم العرب بزمانه)6(، وهو يطيب بن عبد 

العزى أحد أربعة من قريش في العلم بالشعر واألخبار 

واألنساب )٧(. 

ــان عــقــيــل بـــن أبـــي طــالــب � )ت 60هــــ-  ــ وك

اللسان  بين  باألمهات  عــارًفــا  نساًبا  عالًما  6٧٩م(، 

وشديد الجواب وال يقوم له أحد وكان أيًضا أبو الجهم 

ي )ت القرن األّول الهجري/ السابع  بن حذيفة العدو

العارضة  الذكر شديد  كثير  نساًبا معروًفا  الميادي(، 

وكثير الذكر لألمهات بالمثالب)8(. 

وشاعر  يــة  راو كسيب  بن  عباد  الخنساء  ابو  وكــان 

المنصور  جعفر  أبــو  الخليفة  عند  حرمة  لــُه   ونسابة 

الناس  أحلى  شاعًرا  نسابة  أيًضا  الحكم  بن  بكر  وأبو 

)5( الفهرست، ص٤3٤. 
)ت  علي  بن  احمد  الفضل  ابي  العسقاني،  حجر  ابن   )6(
)الهند،  الصحابة،  تمييز  في  اإلصابة  ١٤٤٩م(:  85٢هـــ- 

١٩53(، ج١، ص55- 60. 
، اإلصابة، ص٤8.  )٧( ابن حجر

)8( الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص١6٩. 
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كثرهم تصرًفا وقيل فيه:  لساًنا وأحسنهم منطًقا وأ

ســــاحــــًرا تــــكــــون  أن  ــت  ــيـ ــشـ خـ ــد  ــ ــق ــ ل
)1( شـــــاعـــــر  وطـــــــــــــوًرا  طـــــــــــوًرا  راويـــــــــــه 

يذكر الجاحظ عمرو بن خوله ابو سعيد بن عمرو  و

بن سعيد بن العاص وأمه خوله من المسامعة، وكان 

ناسًكا يجتمع إليه القراء والعلماء يوم الخميس فقال 

 : الشاعر

ــيــــس ــمــ ــخــ ــ ال زو  زورك  أصـــــــيـــــــح 
واردة)2( ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــرع ــ ــ ــم ــ ــ ك إلــــــــيــــــــك 

والنخار بن اوس بن أبير بن عمرو بن الحارث بن 

هذيم  بن  سعد  بن  الحارث  بن  مناف  عبد  بن  ألبي 

ابن  قــال  ادراك  ولــه  نساًبا  كــان  6٧٩م(،  60هــــ-  )ت 

الكلبي عنه كان أنسب العرب )3(. 

مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 

أبي  بــن  رقيقة  وأمــه  6٧٤م(،  ـــ-  5٤هـ )ت  كــاب  بــن 

وهو  بــه  يكنى  وكـــان  صــفــوان،  مخرمة  فــولــد  صيني، 

عارًفا  عالًما  وكان  مكة  فتح  عند  وأسلم  ابناءه  كبر  أ

بــاألنــســاب وأنــســاب قــريــش وأحــاديــثــهــم، فضًال عن 

بن  عمر  الخليفة  فكان  الحرم  أنصاب  في  معرفته 

الخطاب � يبعثه مع مجموعة فيجدون أنصاب 

كذلك في خافة عثمان  الحرم لعلمهم بها، واستمر 

بن عفان �)٤(. 

)١( الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص١6٩.
)٢( الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص١6٩- ١٧0.

، اإلصابة، ج١، ص٢6٤.  )3( ابن حجر
)٤( ابن سعد، الطبقات، ج١، ص٢6٩- ٢٧0. 

وهو  6٩٧م(  ٧8هــــ-  )ت  الــعــبــاس  بــن  اهلل  عبد 

الفترة  هذه  في  الحقيقية  للكتابة  الواضح  النموذج 

ذكر  فقد  بــه  تمثلت  للتدوين  الحقيقية  للكتابة 

ــــت عــبــد اهلل بــن عــبــاس مــعــه ألـــواح   ابـــن ســعــد: "رأي

اهلل  رافع شيًئا من فعل رسول  أبي  يكتب عليها سن 

كريب حمل  )5(، وقال فيه أيًضا: "ووضع عندنا   �

، أو عدل بعير كتب ابن عباس، قال: فكان علي  بعير

إليه:  كتب  الكتاب  أراد  إذا  عباس  بن  اهلل  عبد  بن 

أبعث إليه بصحيفة كذا وكذا قال: فينسخها فيبعث 

إليه بإحداهما")6(. 

القرن  مطلع  حتى  األولـــى  المرحلة  امــتــدت  وقــد 

االهتمام  وكــان  الميادي  الثامن  الهجري/  الثاني 

متوجًها للتدوين فيها بصورة خاصة، وتحت ضغط 

من  محددة  مواضع  إلى  والسياسية  الدينية  الحاجة 

عباس،  بن  اهلل  عبد  فظهر   � محمد  النبي  سيرة 

الزبير  بن  وعــروة  أبان بن عثمان )ت ٩5هـــ- ٧١3م(، 

وهي  ي(  )الــمــغــاز ــا  يـ رو ــلــذان  ال ٧١٢م(  ٩٤هــــ-  )ت 

كبير  اهتماًما  تهتم  ألنها  النبوية،  السيرة  من  جوانب 

بهذه الناحية من حياة النبي محمد � )٧(. 

جيل  أن  ٧٤١م(  ١٢٤هـــ-  )ت  الزهري  شهاب  ابن 

التدوين  فيه  فانتشر  عباس،  ألبن  التالي  هو  الزهري 

والعناية  االهتمام  ظهر  الفترة  هذه  فخال  بوضوح، 

الراشدين، فكان  الخلفاء  يخية لدى  التار بالمعارف 

٧٤0م(  ١٢3هـــ-  )ت  حسن  بن  شرحبيل  مع  الزهري 

)5( الَمصدر نفسه، ص3٢0. 
)6( المصدر نفسه، ج٧، ص٢88. 

يخ العربي، ج١، ص٩٤- ٩5.  )٧( مصطفى، التار
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

اساًسا  جعلها  محاولين  السيرة،  كتابة  فكرة  طورا  قد 

األنبياء  سلسلة  خال  من  العالمي  يخ  التار لكتابة 

األمة  يخ  تار لكتابة  اســاًســا  وجعلها  األنبياء  وخاتم 

اإلسامية الذي يبتدأ بسيرة الرسول � )١(. 

كثيرة  أخــبــاره  وكانت  العاء  بن  عمرو  أبــي  يقول 

وفضائله شهيرة واختلف المؤرخون في والدته فمنهم 

من ذكر سنه سبعين للهجرة وقيل ثمان وستين وقيل 

 5 وقيل   ٤ سنة  وتوفي  بمكة  للهجرة  وستين  خمسة 

الرواة  وقال بعض  بالكوفة  وقيل )ت ١5٩هـ- ٧٧5م( 

حضرته  لما  وقيل  بالكوفة،  وبعضهم  بالشام  مــات 

إذا  و خشيته،  مــن  فــأفــاق  عليه  يخشى  كــان  الــوفــاة 

ابنه بشر يبكي قال: وما يبكيك وقد أتى على أربعة 

وثمانون عاًما، وقيل في رثائه: 

ــلــه مــث ــي  ــ ــ ح ول  ــرو  ــ ــمـ ــ عـ أبـــــــا  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ ي ز ر

ــان بـــمـــن فــجــع ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ يــــــب الـ فـــلـــه ر

فــــــــإن تــــــك قــــــد فــــارقــــتــــنــــا وتـــركـــتـــنـــا
)2( ــه طــمــع  ذوي حــلــه مــا فــي انــســداد ل

والقراءة  العربية  واللغة  بالعرب  الناس  أعلم  وكان 

وبالشعر وأيام الناس، وكانت داره خلف دار جعفر بن 

سلمان )ت ١٧٤هـ- ٧٩0م(، وكانت كتبه التي كتبها 

من  قريب  كان  بيًتا  مألت  قد  الفصحاء  العرب  في 

السقف ثم أحرق كل هذه الكتب ولما رجع بعد إلى 

يخ العربي، ص٩5.  )١( مصطفى، التار
ـــ-  ٧68ه )ت  اسعد  بــن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  اليافعي،   )٢(
يعتبر  ما  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  مرآة  ١366م(: 
الكتب  دار   ، المطور خليل  تحقيق،  الزمان،  حوادث  من 

العلمية، )بيروت، ١٩٩٧(، ط١، ص٢56. 

علمه األّول لم يكن يملك إال ما حفظ بقلبه، وكانت 

عامة أخباره عن اعراب قد ادركوا الجاهلية )3(. 

األلــواح  ومعه  الــزهــري  مــع  نطوف  كنا  " الــذهــبــي: 

يكتب كل ما سمع")٤(.  والصحف و

- الحسن البصري بن أبي الحسن بن سيار مولى 

ه 
َ
األنصار )ت ١١0هـ- ٧٢8م(، نشأ بوادي القرى وقيل أّن

كان امام اهل البصرة  كان من أجمل أهل البصرة )5(، 

إحدى  سنة  بالمدينة  ولد  العصر  أهل  امــام  كان  بل 

وعشرين من الهجرة في خافة عمر بن الخطاب � 

وسئل الذهبي عن حسن أهل البصرة، فقال: "أصلح 

اهلل األمير أخبرك عنه بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه 

في مجلسه، أشبه الناس سريرة بعانية - وأشبه قوًال 

أمر  على  قام  وأن  به،  قام  أمر  على  قعد  وأنك  بعمل، 

إن نهى  و به،  الناس  كان أعمل  بأمر  أمر  وأن  به،  مقر 

كــان أتــرك الــنــاس لــه رأيــتــه مستغنًيا عن  عــن شــيء 

الناس ورأيت الناس محتاجين إليه، قال: حسبك يا 

خالد كيف يضل قوم هذا فيهم")6(. 

مرحلة  مــن  األولـــى  المرحلة  نمني  أن  ونستطيع 

يتم التدوين فيها بالطابع الشخصي  التدوين األولية و

االجتماعية  أو  الدينية  والمنفعية  العفوية  وبــدافــع 

نقًال  التدوين  عملية  بــدأت  وقد  العلمي،  والفضول 

)كالوثائق  المسجات  من  غيرها  وعــن  الشفاه  عن 

والكتب( المبكرة جًدا وبعضها كان يرقى إلى العهد 

)3( الجاحظ، البيان والتبيين، ج١، ص١٧0. 
يخ اإلسام، ج٧، ص٢88.  )٤( الذهبي، تار

ي، المعارف، ص٤٤0- ٤٤١.  )5( الدينور
يخ اإلسام، ج١، ص٤٧- ٤8.  )6( الذهبي، تار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

العصر  في  إال  وضحت  وال  اتسعت  ما  لكنها  النبوي 

األموي، وقد أخذت فيه عدد من االتجاهات فبعضها 

يخ  لتار وبعضها  لألنساب  وبعضها  النبوية  للسيرة 

اليمن وبعضها لألخبار الفتوح )١(. 

يخ وتحديًدا  كتابة التار فعندما بدأ الُكتاب األّول 

التقيد  كتاباتهم  في  تظهر  بدأ  النبوية  السيرة  كتابة 

هنا  أن  في  شك  ومما  واألخبار  بالمصطلح  الشديد 

االطار  يشكل  كان  يخ  التار رواة  من  الواسع  الجمهور 

وكما  يخية،  التار الناس  واهتمامات  ميول  من  العام 

على يد هنا الجمهور من أفراد كانت تجري الخطوات 

يخ من حالة المعرفة  األساسية واألولى لانتقال بالتار

ي  يخ المرو الشفهية إلى المعرفة الكتابية أي من التار

تتسم  كانت  النقلة  وأن هذه  المكتوب،  يخ  التار إلى 

بنوع من التنظيم واالعتراف العام باألصول والكتابات 

كـــل واحــــد من  ــي ســطــرهــا لــنــفــســه  ــت  الــشــخــصــيــة ال

هؤالء الرواة )٢(. 

خال  المرحلة  ــذه  ه امــتــدت  الــثــانــيــة:  المرحلة 

تقريًبا،  كله  الميادي  الثامن  الهجري/  الثاني  القرن 

أخبار  بجمع  ي  اخبار جمع  وهي  االخباريون  واهتم 

المتنوعة  والمواضيع  واألخبار  المختلفة  األحــداث 

كل منها على  كانت  كلها من جميع أفواه الرواة التي 

ان  ومــع  الخاص،  عنوانه  يحمل  كتاب  تحت  حــدة 

المرحلة  النبوية لم ينقطع في هذه  االهتمام بالسيرة 

يأخذ شكله النهائي المنتظم  إذ لم يتسع ولم ينتظم و

يخ العربي، ج١، ص٩3.  )١( مصطفى، التار
يخ  التار مصطفى،  ص١0٤؛  يــخ،  الــتــار علم  الحديثي،   )٢(

العربي، ج١، ص٩٤. 

األعلى يد أب اسحاق )ت ١5١هـ- ٧68م(، صاحب 

كمل سيرة نعرفها اآلن )3(، وأن العناية باألخبار  أقدم وأ

لقد  بــل  وضــوًحــا،  كــثــر  أ صـــارت  ــرى  األخـ يخية  التار

بالسيرة  االهــتــمــام  كثيرة  أحــيــاًنــا  وزاحــمــت  كــبــت  وا

أن  ذلك  في  الرئيسي  السبب  يعود  و نفسها،  النبوية 

السيرة قد استكملت المعارف عنها، وقد أستنزفت 

وانتظمت  بها  المتعلقة  والمصادر  المعلومات  كافة 

االخباريون  بــدأ  الــذي  الوقت  في  معروفة،  كتب  في 

التي  والفكرية  الثقافية  لفعالياتهم  أخــرى   ميادين 

ما تزال مبكًرا )٤(، ومواضيع أخرى تهم الناس اقتصادًيا 

وسياسًيا واجتماعًيا لم تطرق أو طرقت في وجهة نظر 

وهكذا  فيها،  األخرى  اآلراء  كشف  من  بد  فا  معينة، 

تأليف  في  اإلخباريين  من  الفترة  هذه  رجــال  اندفع 

عشرات من الكتب بل مئات ال شك في أن معظمها 

أشبه المقاالت الموسعة، أو الرسائل الصغيرة وكانت 

األساسية  يخية  التار الــمــادة  مجموعها  فــي  تشكل 

يهم  ما  كافة  أيًضا  استقصت  وقــد  يخ،  التار لكتابة 

المعلومات عن مختلف مواضيع  المؤرخ من معرفة 

العرب قبل اإلسام  يخ  يخ اإلسامي خاصة وتار التار

يخ األمم وأبرز الشخصيات التي برزت في  وبعض توار

المرحلة الثانية: 

1- أبو مخنف األزدي )ت 157هـ- 77٣م(: 

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم، 

النبي  صحب  قــد  سليم(  بــن  )مخنف  جــده  وكــان 

يخ العربي، ج١، ص٩6.  )3( مصطفى، التار
)٤( المصدر نفسه، ج١، ص٩6- ٩٧. 
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

ودون،  كتب  الــذي  ي  األخبار وهو   ،)١(  � محمد 

أصحاب  مــن  وهــو  سليمان  بــن  مخنف  جــده  كــان 

النبي  ى عن  اإلمام علي بن أبي طالب �، وقد رو

حروب  في  التصانيف  من  العديد  وله   � محمد 

وكتاب  الشام  فتوح  كتاب  مثل  الفتوح  وفي  اإلسام 

وكتاب  صفين  وكــتــاب  الــعــراق  فتوح  وكــتــاب  الـــردة 

وكتاب  الــغــارات  وكــتــاب  الــنــهــروان  وكــتــاب  الجمل 

ي وكتاب الحزيت بن راشد وبني ناجية  نجدة الحرور

وكتاب مقتل حجر بن عدي وكتاب مقتل علي � 

وكتاب  واألشــتــر  بكر  أبــي  بــن  محمد  مقتل  وكــتــاب 

الفهري،  قيس  بــن  الضحاك  مقتل  وكــتــاب  األزارقـــة 

الزبير  بن  اهلل  عبد  مقتل  وكتاب  راهــط  مــرج  وكتاب 

وكتاب مصعب بن الزبير والعراق وكتاب المهلب بن 

تحمل  كتاًبا  ثين  وثا اثنان  وله   ،)٢( الخ  صفرة...  أبي 

عناوين مختلفة )3(. 

2- عوانة بن الحكم )ت 158هـ- 474م(: 

الحارث بن  وزر بن عبد  هو عوانة بن عياض بن 

أبي حصن بن ثعلبة، كان عالًما باآلثار واألخبار ثقة، 

من  والكثير  عــدي  بن  والهيثم  األصمعي  عنه  ى  رو

علماء  من  وهو  ضريًرا  وكان  العلم،  أهل  من  األعيان 

والعلم  بالشعر  يعلم  و الفتوح  باألخبار خاصة  الكوفة 

ي، المعارف، ص53٧.  )١( الدينور
)٢( ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل )ت 6٢6هـ- 
١٢٢8م(: معجم األدباء وارشاد األديب إلى معرفة األديب، 
ط١،  اإلســامــي،  الــغــرب  دار  عــبــاس،  احــســان  تحقيق، 

)بيروت، ١٩٩3(، ج5، ص٢٢5١- ٢٢5٢. 
يخ العربي، ج١، ص٩٧.  )3( مصطفى، التار

المدائني  عنه  ى  رو األخبار  موثوق  وكان  والفصاحة 

ية  وعامة أخباره عنه )٤(، له كتب مثل كتاب سير معاو

يخ وبني أمية وغير ذلك )5(.  وكتاب التار

180هـــ-  )ت  األسيدي  الضبي  عمر  بن  سيف   -٣

796م(: 

وضع  وقــد  وغيرها،  والـــرواة  الفتوح  مصنف  وهــو 

ي عن هشام بن  )6(، "يرو الحديث وقد اتهم بالزندقة 

كثير  عروة، وعبيد اهلل بن عمر وجابر الجعفي، وخلق 

القطيعي  معمر  وابــو  المغلس  بن  جبارة  عنه  ى  ورو

الفتن  فــي  وكتب  الــعــنــبــكــي")٧(،  حماد  ابــن  والنظر 

ووافقه الجمل. 

ــب الــكــلــبــي  ــائـ ــسـ ــن الـ ــ ــن مــحــمــد ب ــ  4-هــــشــــام ب

)ت 204هـ- 819م(: 

كثر من ١50 كتاًبا في مواضيع مختلفة، يسمى  له أ

فيه:  الــبــغــدادي  الخطيب  يقول  النسب،  صاحب 

ى عنه أبنه العباس وخليفته ابن  "حدث عن أبيه ورو

الواقدي  كاتب  والعصفري، ومحمد بن سعد  خياط 

بن  أحمد  بن  األشعث  وأبــو  السري،  أبي  بن  ومحمد 

)٤( ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج5، ص٢١33- ٢١35. 
)5( الذهبي، سير أعام النباء، ج6، ص60٢. 

بن  ابراهيم  الوفا  ابــو  الدين  برهان  العجمي،  ابــن  سبط   )6(
محمد )ت 8٤١هـ- ١٤3٧م(: الكشف الحثيث عن رمي 
مكتبة  السامرائي،  صبحي  تحقيق،  الحديث،  موضع 
١٩8٧م(،  )بيروت،  ط١،  الكتب،  عالم  العربية،  النهضة 

ص١3١.
الرجال، تحقيق، علي  )٧( الذهبي: ميزان االعتدال في نقد 
يع،  والتوز والنشر  للطباعة  المعرفة  دار  ي،  البجاو محمد 

ط١، )بيروت، ١٩63م(، ج٢، ص٢55. 
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بغداد،  قدم  الكوفة  أهل  من  وهو  وغيرهم،  المقدام 

وحدث بها، حدثني محمد بن أبي السري بغدادي، 

قال: هشام بن الكلبي حفظت ما لم ينسه أحد - كان 

فدخلت  يْم  الَكرِ الُقرآِن  حفظ  على  يعاتبني  عم  لي 

الــُقــرآِن  أحفظ  حتى  منه  أخــرج  ال  أن  وحلفت  بيًتا 

ثة أيام ونظرت يوًما في المرآة  يْم، فحفظته في ثا الَكرِ

فقبضت على لحيتي ألخذ ما دون القبضة فأخذت 

من فوق القبضة، وقال: أحمد بن ابراهيم، دعاني ابن 

الكلبي يوًما فاقعدني في بيت خيش فرشه ميساني 

كـــان عالًما  ــا حـــار فــجــلــيــتــه")١(،  وأطــعــمــنــي فــي يــوًم

بالنسب وأخبار العرب ووقائعهم وأيامهم ومثالبهم لُه 

ما يزيد على مائة وخمسون مصنف في أخبار أوائل 

اليمن وكتاب األصنام، وكتاب أديان العرب والخلفاء 

ووصايا  العرب  وحكام  ونسائهم  وصفاتهم  وأوالدهــم 

العرب وبيوتات اليمن وطسم وجديسي، وكان األولى 

وملوك اليمن من التبابعة وكتاب المناقات وكتاب 

وكتاب  المطلب  عبد  بن  العباس  وأخبار  السيوف 

فضائل قيس عيان وكتاب أصحاب الكهف وكتاب 

وكتاب  الخيل  وكــتــاب  ربيعة  والــقــاب  علي  خطبة 

كح وكتب في المآثر والكنى والمثالب )٢(.  المنا

5- الواقدي )ت 207هـ- 822م(: 

هو محمد بن عمر بن واقد، ابو عبد اهلل المديني، 

بن  ومحمد  راشــد  بــن  ومعمر  ذئــب،  أبــي  ابــن  سمع 

وابن  الزهري  أخي  ابن  اهلل  عبد  بن  ومحمد  عجان 

يخ بغداد، تحقيق، مصطفى عبد  )١( الخطيب البغدادي: تار
القادر عطا، ط١، )بيروت، ١٩٩٩(، ج١٤، ص٤5. 

)٢( ياقوت الحموي، معجم الدباء، ج6، ص٢٧٧٩. 

جعفر  بن  الحميد  وعبد  عثمان  بن  وربيعة  جريح 

وجماعة  ي  الثور وسفيان   ، مْعشر وأبا  يد  ز بن  واسامة 

ومحمد  الزيادي  حسان  ابو  كاتبه  عنه  ى  رو أخــرى، 

بن  ومحمد  البرجاني  خليل  بــن  وأحــمــد  سعد  بــن 

ناصح  بــن  بــن عبيد  وأحــمــد  الــصــاغــانــي  اســحــاق 

شجاع  بن  ومحمد  الهاشمي  الحسن  بن  اهلل  وعبد 

قــدم  أبـــي اســامــة وغــيــرهــم،  بــن  والـــحـــارث  الثلجي 

الشرقي  الجانب  قضاء  وولــي  بــغــداد،  الــى  الــواقــدي 

ذكره،  وغربها  األرض  شرق  طبق  ممن  وهو   ،)3( منها 

عرف الناس أخباره، وسارت الركبان بكتبه في فنون 

النبي  وأخبار  والسير  والطبقات  ي  المغاز من   العلم 

محمد � واألحداث التي كانت في وقته وكذلك 

في  الناس  واختاف   ،� محمد  النبي  وفاته  بعد 

جواًدا  يًما  كر وكان  ذلك  وغير  الفقه  وكتب  الحديث 

ومشهور بالسخاء )٤(. 

يقال  الغربي  الجانب  من  الواقدي  تحول  وعندما 

، وكان يقال كان  ه حمل كتبه على عشرين ومائة وقر
َ
أّن

يخ  التار كتاب  كتبه،  ومــن  كتب،  قمطر  ستمائة  له 

ي والبعث ووفاة النبي محمد � والعمري  والمغاز

المدينة  أهل  اختاف  على  يحتوي  وكتاب  والرقبى 

كتب  وعلى  والوديعة  والشفعة  الصدقة  في  والكوفة 

كح وصفين  والمنا الجمل  الباقية، وكتاب يوم  الفقه 

والسقيفة وحرب األوس والخزرج وفتوح الشام وفتوح 

ومقتل  والحسين  الحسن  ومــولــد  وصفين  ــعــراق  ال

يخ بغداد، ج3، ص٢١3.  )3( الخطيب البغدادي، تار
يخ بغداد ، ج3، ص٢١٤- ٢١٧.  )٤( الخطيب البغدادي، تار
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

الحسين، وضرب الدنانير والدراهم والطبقات وأزواج 

بكر  أبي  وسيرة  الفقهاء،  يخ  وتار  � محمد  النبي 

ووفاته والترغيب في علم الُقرآِن )١(. 

6- الهيثم بن عدي )ت 208هـ- 82٣م(: 

يد بن  وهو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن ز

الرحمن  عبد  ابو  خالد  بن  عدي  بن  جابر  بن  أسيد 

الطائي البحتري، كان ابوه واسطًيا وكانت أمه من بني 

منبح ولد في الكوفة ولد ونشأ فيها، ثم انتقل للعيش 

ية نقل الكثير  في بغداد وحدث عنها، وكان اخباًرا وراو

الكثيرة  وأشعارها  ولغاتها  وعلومها  العرب  كام  من 

ــهــادي  وال والــمــهــدي  الــمــنــصــور  بمجالس  اخــتــص 

ى عنهم وكان يكنى بعبد اهلل )٢(، وكان  والرشيد وقد رو

 ، األمصار ووالة  القبائل  أنساب  في  كتاًبا  خمسين  له 

كتاب  البصرة مثل  الكوفة وخطط  والخوارج وخطط 

وكتاب  المثالب  وكتاب  العرب  وبيوتات  المعمري 

يخ  الوفود، ووالة الكوفة ونسب طي وكنى األشراف وتار

أخبار  وكتاب  فارس  وأخبار  والنوادر  الكبير  األشراف 

على  يخ  والتار  � طالب  أبي  بن  علي  بن  الحسن 

النبي وكتاب األخبار وغير ذلك من التصانيف)3(. 

)١( معجم األدباء، ياقوت الحموي، ج6، ص٢5٩8. 
، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل )ت  كر )٢( ابن عسا
عرامة  بن  عمر  تحقيق،  دمشق،  يخ  تار ١١٧5م(:  5٧١هـــ- 
)بيروت،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ي،  العمرو

١٩٩5(، ج٧٤، ص١١١- ١١٢. 
)3( ابن خلكان، وفيات األعيان، ج6، ص١03- ١06. 

التيمي )ت 211هـ-  المثنى  أبو عبيدة معمر بن   -7

826م(: 

ــه علم  ــو مــولــى لــهــم، ولـ ــن تــيــم قــريــش وهـ ــو م وهـ

يْم  الَكرِ الُقرآِن  غريب  كتاب  وله  واإلســام  الجاهلية 

جفوة  وكتاب  الديباج  وكتاب  القرآن  مجاز  وكتاب 

الرواية  وكتاب  الحيوان  وكتاب  األمثال  وكتاب  خالد 

وكــتــاب الــنــصــرة، وكــتــاب خــرســان ومــفــارات مشي 

والــيــمــن وكــتــاب مــعــانــي الــقــرآن وكــتــاب خــبــر عبد 

وكتاب  الصنيان  وكتاب  راهــط  مرج  وكتاب  القيس 

اليمامة وكتاب خوارج  الموالي وكتاب  العلة وكتاب 

الطروفة  وكتاب  بغيض  أبــي  خبر  وكتاب  البحرين 

وغيرها الكثير )٤(، وكان في دار أبي عبيدة من الكتب 

كان ديوان العرب في  ما جعل ابن النديم يقول فيه: "

بيته")5(.  

متعددة  تصانيف  صاحب  نحوي  بصري  وهــو 

حـــدث عــنــه أبـــو عــبــيــدة قــاســم بــن ســـام وعــلــي بن 

قيل  شبه  بــن  وعمر  المازني  عثمان  وأبــو  المديني 

العلوم  بجميع  أعلم  أحـــًدا  األرض  فــي  يكن  لــم  فيه 

يَء
َ

الّش إال  العرب   من أبي عبيدة وكان ال يحكي عن 

 الصحيح )6(. 

)٤( ابن النديم، الفهرست، ص٧6- ٧٧. 
ي،  األنبار البركات  ابو  ص٧6؛   ، الفهرست  النديم،  ابن   )5(
ـــ-  بــن محمد )ت 5٧٧هـ الــرحــمــن  الــديــن عــبــد  كــمــال 
تحقيق،  األدبـــــاء،  طــبــقــات  ــي  ف األلـــبـــاء  نــزهــة  ١١8١م(: 
 ،)١٩85 )األردن،  ط3،   ، المنار مكتبة  السامرائي،   ابراهيم 

ج١، ص8٤. 
)6( الذهبي، سير أعام النباء، ج١، ص8٤. 
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8- نصر بن مزاحم )ت 21٣هـ- 828م(: 

ــو الــفــضــل بــن نــصــر بــن مــزاحــم بــن سيار  هــو ابـ

الكوفة،  في  عطاًرا  عمل  الكوفي،  التميمي  المنقري 

النقل  صحيح  كــان  بــغــداد،  سكن  ثــم  مــؤرًخــا  كــان 

ــوى)١(، وحـــدث بها  ــهـ وكــامــه غــيــر مــنــســوب إلـــى الـ

ي وشعبة وعبد العزيز بن سياه وحبيب  سفيان الثور

بن  يـــاد  وز التستري،  ابراهيم  بــن  يــد  ويــز حسان  بــن 

ى  ورو ي  الــهــرو الصلت  وأبــو  الــجــارود  وأبــي  المنذر 

عنه الحسين بن نصر ونوح بن حبيب القومسي وابو 

وجماعة  يقي  الطر المنذر  بن  وعلي  األشــج  سعيد 

كتبه الجمل والغارات  )٢(، ومن  أخرى من الكوفيين 

وصفين  الحسين  ومقتل  الثقفي  المختار  وأخبار 

بن  محمد  وأخبار  السرايا  وأبــي  والنهروان  والجمل 

كتاًبا )3(.  يقال أن له خمسين  ابراهيم و

9- المدائني )ت 225هـ- 8٣9م(: 

وهـــو ابـــو الــحــســن عــلــي بــن محمد بــن عــبــد اهلل 

العديد  صنف  ي  األخبار الصادق  الحافظ  العامة 

معرفة  في  متمكًنا  وكان  بغداد،  ونزل  التصانيف  من 

ي، صادًقا فيما  األنساب وأيام العرب والسير والمغاز

سمع  األسناد  وعالي  ينقله  فيما  صادًقا  كان  ينقله، 

كبر شيخ له وهو قرة بن خالد وشعبه وعوانة بن  من أ

الزركلي، خير الدين: األعام، دار العلم للمايين، ط١5،   )١(
)بغداد، ٢00٢(، ج8، ص٢8. 

ص٢83-  ج١3،  بــغــداد،  يخ  تار الــبــغــدادي،  الخطيب   )٢(
 .٢8٤

)3( الزركلي، األعام، ج8، ص٢8. 

الحكم وجويريه بن أسماء وأبن أبي ذئب وحماد بن 

ونشأ  مسكين،  بن  وســام  فضاله  بن  ومــبــارك  سلمة 

بكار  بــن  الزبير  مثل  الكثير  عنه  وحـــدث  بالبصرة 

المتوكل  بــن  علي  بــن  والحسن  خياط  بــن  وخليفة 

والــحــارث بــن أبــي اســامــة وأحــمــد بــن أبــي خيثمة 

ي والفتوح والشعر وصادًقا  وآخرون، كان عالًما بالمغاز

في هذا كله وكان ثقة قيل فيه من كتبه كتاب عهوده 

وأخبار أهل البيت وأخبار قريش، خطب النبي � 

فتوحه  وكتاب  الشعراء  وأخبار  زوجها  هجاها  ومــن 

والزجر  الكهف  أصحاب  وقصة  سيرين  ابــن  وسيرة 

والفال والجواهر وغيرها )٤(. 

بأعمال  وأوجــهــا  نهايتها  الثانية  المرحلة  بلغت 

المدائني الذي ترك لنا مجموعة ضخمة من الكتب 

اإلسام  قبل  أخبار  تغطي  أنها  ينها  عناو من  تكشف 

ي  يخ الحضار وأحداث اإلسام وأخبار الخلفاء والتار

ال  ولكنها  األدبــي،  يخ  والتار اإلسامية  العربية  للدولة 

من  كثر  أ تؤلف  إنما  و عشرة،  وال  واحــًدا  كتاًبا  تؤلف 

مئتين واربعين كتاًبا منفصًال )5(. 

التقاء المرحلة األولى والثانية من التدوين: 

 جميع المؤرخين الذين عاشوا في أواخر القرن 
َ

إّن

القرن  في  وتوفوا  الميادي  الثامن  الهجري/  الثاني 

الثالث الهجري/ التاسع الميادي هم يمثلون وعًيا 

أيديهم  على  واستقرت  قرنين  فــي  تبلورت  ومــهــارة 

٢٤0هـ- 85٤م(،  كتاب خليفة بن خياط )ت  وخطة 

)٤( الذهبي، سير أعام النباء، ج١، ص٩8. 
يخ العربي، ج١، ص٩8.  )5( مصطفى، التار
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تدوين  تعتبر  ال  فهي  بدقة  الناحية  هذه  لنا  تعكس 

خليف  فكتابة  الكتاب  من  ووعــي  مهارة  هي  إنما  و

على  التركيز  مثل  مختلفة  سمات  يمثل  خياط،  بن 

السنين دون أعطاء  استمرار األحداث مرتبة حسب 

في  المسلمين  شهداء  قوائم  وتقديم  فاصلة  عناوين 

ي النبي محمد � وسراياه المهمة فضًال عن  مغاز

يخ عنده  قوائم أخرى، واألهتمام بقوائم األسناد فالتار

بعض  وايــراد  أسر  تجربة  وليست  ألمة  واحــدة  تجربة 

كاالدارة والصدقة  المعلومات في بعض التنظيمات 

الطبري  كتاب  مثلها  التي  الطفرة  أن   ،)١( والقضاة 

ولهذا  مقدمات،  بدون  تكن  لم  ٩٢٢م(،  3١0هـ-  )ت 

السبب اعتبرنا خليفة بن خياط هو نهاية مرحلة في 

أثرها  يمتد  ســوف  مرحلة  وبداية  يخية  التأر الكتابة 

يخية )٢(.  كثيًرا في مستقبل الكتابة التار

وتمثلت في: 

 : أوًال: كتب النوادر

المرحلة  أواخر  بين  ما  ينتشر  بأن  النظر  يلفت  ما 

األولى )نهاية القرن األّول الهجري/ السابع الميادي( 

الثاني  الــقــرن  ــر  ــ )أواخ أي  الثانية  المرحلة  ونــهــايــة 

الهجري/ الثامن الميادي( عنوان يطرقه العديد من 

الكتاب هو كتاب النوادر وهم: 

يخ، ص٩5- ٩6.  )١( الحديثي، علم التار
 : ُينُظر للمزيد  ٩6؛  ص٩5-   ، يخ  التار علم  الحديثي،   )٢(
كتابة  في  المفسرين  منهج  هشام:  يــاض  ر د.  أ.  هــادي، 
السيرة النبوية )الطبري أنموذًجا(، بحث مقدم إلى مجلة 
 ،٢00٩ الــمــوصــل،  جامعة  ع5،  ج3،  اإلســامــيــة،  العلوم 

ص١0- ١3. 

محمد  أبـــي  يكنى  ــي  اعــراب وهـــو  مسحل  أبـــو   -١

وأسمه عبد الوهاب بن حريش قدم إلى بغداد، وافًدا 

مناظرات  األصمعي  مع  وله  سهل،  بن  الحسن  على 

كتاب الغريب وكتاب  في التصريف، وفي النوادر له 

النوادر )3(. 

٢- أرهمج بن محرر البصري وهو نضر بن مضر من 

كتب النوادر ما رواه عنه  بني أسد بن خزيمة وله من 

ي رأيته نحو مائة  محمد بن الحجاج بن نصر األنبار

وخمسين ورقة وفيه إصاح بخط أبي عمر الزاهد )٤(. 

3- أبو شبلى العقيلي وكان شاعًرا واسمه الخليج 

وهو فصيح وفد على هارون الرشيد واتصل بالبرامكة 

وله كتب في النوادر كتبت بخط عتيق باصاح عمر 

ثمائة ورقة )5(.  الزاهد نحو ثا

٤- الحياني غام الكسائي وهو علي بن المبارك 

لــقــي الفصحاء  الــحــســن  ــا  أبـ يــكــنــى  ــال حـــازم و ــق ي و

القاسم  عبيد  أبو   - عنه  وأخذ  األعراب  من  والعلماء 

بن سام وله من الكتب المصنفة كتاب النوادر )6(. 

كتاب في النوادر يقول ابن  5- أبو المضرحي وله 

النديم: "رأيته بخط أبي سعد")٧(. 

من  ولــيــس  سعيد  بــن  اهلل  عــبــد  وهـــو  األمــــوي   -6

االعراب دخل البادية ولقي العلماء وأخذ من عظماء 

يخ العربي، ج١، ص٩8. )3( مصطفى، التار
)٤( ابن النديم، الفهرست، ص68. 
)5( ابن النديم، الفهرست، ص6٩. 
)6( ابن النديم، الفهرست ، ص٧0. 
)٧( ابن النديم، الفهرست ، ص٧0. 
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البيت)١(،  رحل  كتاب  النوادر  في  كتب  له  االعــراب 

والعديد من كتب النوادر)٢(. 

ثانًيا: األنساب

 علم األنساب أيًضا مّرَ بهاتين المرحلتين األولى 
َ

إّن

هذه  دونــت  فقد  نفسها،  الفترات  هــذه  في  والثانية 

عن  بها  اهتموا  من  وبأقام  رواتها  أفــواه  من  األنساب 

عبد  بن  محمد  وهو  الفقعسي  فعل  كما   ،)3( القبلية 

ى مآثر بني أسد ومآثرهم)٤(.  الملك األسدي فقد رو

أما المرحلة الثانية فقد جاء غيرهم وقد كتبوا أنساب 

كافة القبائل ولكن في كتب منفصلة أيًضا وفي محاولة 

منهم لتدوينها ومنهم: 

1- محمد بن السائب الكلبي )ت 146هـ- 76٣م(: 

هو هشام بن محمد بن السائب بن شبر وهو عالم 

ووقائعهم،  وأيامهم  ومثالبهم  العرب  وأيام  باألنساب 

أخذ عن أبيه وعن جماعة من الرواة )5(، ووضع العديد 

كتاب نسب قريش وكتاب الكاب  من الكتب منها 

العرب،  أيــام  من  يومان  وهما  الثاني  والكاب  األول 

أبي  نسب  وكــتــاب  عــدنــان  بــن  معد  نسب  وكــتــاب 

بني عبد شمس  العباس وكتاب  ولد  طالب وكتاب 

وكتاب بني نوفل بن عبد مناف وكتاب عبد مناف، 

الــدار بن قصي وكتاب أسد  بني عبد  وكتاب نسب 

)١( ابن النديم، الفهرست ، ص١١6. 
)٢( ابن النديم، الفهرست ، ١١6- ١١٧. 

يخ العربي، ص٩8.  )3( مصطفى، التار
)٤( ابن النديم، الفهرست، ص٧١. 

)5( ابن النديم، الفهرست ، ص١٢٤. 

بن عبد العزى وكتاب نسب معد بن عدنان)6(. 

2- أبو اليقظان النسابة )ت 190هـ- 805م(: 

واسمه  وهو سميم بن حفص وسميسم هو لقب 

عامر بن حفص، كان عالًما باألخبار والمآثر والمثالب 

يه وله كتب منها، كتاب سب  واألنساب ثقة فيما يرو

أيــاد  نسب  وكــتــاب  تميم  ونسب  وأخــبــارهــا  خندف 

بن  هذيل  خزيمة  بــن  الــهــون  خزيمة  بــن  أســد  كنانة 

نزار  بن  ربيعة  عيان  قيس  طابخة  بني  قريش  مدركة 

نفس  يكتب  وكــان  النسب،  من  وغيرها  مــرة  بن  تيم 

طريقة ما قبله )٧(. 

ثالًثا: الجانب العسكري: 

كثر تبكيًرا  نستطيع القول أن هذا الموضوع هو األ

كتساب استقالية واضحة بين أشكال وصنوف  في ا

أخبار  هي  التي  العرب  فأيام  اإلسام  قبل  يخية  التار

حروبهم الداخلية والخارجية فكانت موضع اهتمام 

الوثيقة  لصلته  الـــرواة  تناقله  وجماعي  فــردي  قبلي 

بوجود القبلية وتعبر عن مكانتها بين القبائل وسجلُه 

الشعراء، أما في اإلسام استبدل العرب الحروب سواء 

بالعناية  بــدأوا  عندما  طبيعتها  أو  العام  طابعها  في 

نوع  نشأ  وهنا  وســرايــاه،   � محمد  النبي  ي  بمغاز

المعارك  يخص  بما  يخية  التار الكتابة  من  جديد 

ونتائجها  وأسلحتها  وفيها  والمشاركين  وتوقيتاتها 

قائمة  الزبير  بــن  عـــروة  فــوضــع  الــمــعــركــة)8(،  وأطـــراف 

الحرص  أصبح  بــدر  معركة  في  المشاركين  باسماء 

)6( ابن النديم، الفهرست ، ١٢٧. 
)٧( ابن النديم، الفهرست ، ص١٢3. 

يخ، ص١١6- ١١٧.  )8( الحديثي، علم التار
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فالكتابة  ــات  ــدراس ال فــي  الجانب  بــهــذا  واالهــتــمــام 

المؤرخون  عليه  يــحــرص  متبًعا  تقليًدا  العسكرية 

كتابين في الجهاد نجهل  ومنها وقد ذكر ابن النديم 

يصلنا  ولــم  الهجري  الثالث  الــقــرن  فــي  تحديدهما 

بأنها على طريقة  إال أن طابعهما يوحي  شيء منهما 

مستقًال  كتاًبا  هناك  أن  إال   ،)١( والسنن  الحديث  أهل 

المبارك  ألبن  الجهاد  كتاب  ظهر في وقت مبكر هو 

ذات  الكتب  بداية   
ُ

ُيعّد الــذي  ٧٩٧م(  ١8١هـــ-  )ت 

في  إال  بعدها  كــتــاب  يظهر  ولــم  العسكرية  الصفة 

المرحلة الثالثة )٢(، وسنرد ذكره في حينها. 

المرحلة الثالثة: )التدوين(

الثالث  القرن  من  األّول  النصف  نهاية  تمخضت 

الــهــجــري/ الــتــاســع الــمــيــادي عــن ظــهــور نخبة من 

الشامل،  بمعناه  يــخ  الــتــار فهو   ، الــكــبــار المؤرخين 

وكــتــبــوا فــي موضوعاته  اإلنــســانــي،  يــخ  الــتــار وتــنــاولــوا 

الطبيعية  النهاية  عّدهم  يمكن  ــؤالء  وه المختلفة، 

لخط من التطور المستمر الذي طرأ على علم األخبار 

وما يتصل به )3(. 

)١( ابن النديم، الفهرست، ص١٢٤- ١٢5. 
الحنظلي )ت  بن واضح  الرحمن  أبو عبد  المبارك،  ابن   )٢(
)بيروت،   ، النور دار  منشورات  الجهاد،  ٧٩٧م(:  ١8١هـــ- 

١٩٧١(، ص١- ١0. 
يخ  كتاب تار )3( البهادلي، د. حسين داخل: مقتطفات من 
الزيادي  عثمان  بن  الحسن  حسان  ألبــي  السنين  على 
وتحقيق،  ودراســـة  جمع  856م،  ٢٤٢هــــ-  سنة  المتوفى 

)بغداد، ٢0١٢(، ط١، بيت الحكمة، ص5. 

يخية عند هؤالء المؤرخين  استندت الكتابة التار

على  الــرواد  بالمؤرخين  نعتهم  يمكن  الــذي  الكبار 

أصول مؤكد منها: 

بمعناه  يخ  التار ليتناول  الــمــؤرخ  افــق  اتــســاع   -١

والمحلية  والدينية  القبلية  طر 
ُ
األ عن  بعيًدا  الشامل 

النصف  كتابات  سادت  التي  واالتجاهات  الضيقة 

الثاني من القرن )٢هـ/ 8م(، فالمؤرخ الذي يتصدى 

على  أفقه  يكون  أن  من  البد  الخطيرة  المهمة  لهذه 

القرن  في  محلية  يخ  توار ظهرت  فقد  عالمًيا،  الــدوام 

مصر  يــخ  تــوار وبعضها  ٩م(  )3هـــ/  الهجري  الثالث 

)ت  الحكم  عبد  ألبن  مصر  فتوح  مثل   ، األمصار من 

مثل  لمدن  يخ  توار اآلخــر  والبعض  8٧0م(  ٢5٧هـــ- 

يخ  وتار ٩00م(،  )ت٢88هــــ-  لبحشل  واســط  يخ  تار

وضع  وقــد  8٩3م(  ـــ-  ٢80ه )ت  طيفور  البــن  بغداد، 

المحلية  لــلــدراســات  نتيجة  الــكــتــب  هـــذه  بــعــض 

نشأوا  الذين  المحدثين  سير  تعطي  فهي  للحديث، 

وتورد  الزمن،  من  مدة  فيها  مكثوا  أو  المدن  تلك  في 

كتب  والبعض اآلخر  السير على هيئة طبقات  هذه 

واالعتزاز   ) للمصر )أو  للمدينة  بالوالء  الشعور  نتيجة 

المعلومات  يخ عادة بعض  التوار بها، وتتضمن هذه 

الجغرافية أو الخطط)٤(، فا يتناول جانًبا بمعزل عن 

 ذلك 
َ

ّن
َ
الجوانب األخرى فالجوانب كلها مترابطة - أل

يضعف إلى حد كبير تأثير االتجاهات السالفة الذكر 

يخية.  أمام قوة العملية التار

يخ، ص٤8.  ي، نشأة علم التار )٤( الدور
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يــخــي وعــدم  ي فــي قــبــول الــخــبــر الــتــار ٢- الــتــرو

تصديقه إال بعد تحر - وبمعنى أخر أن اختيار المادة 

وعلى  للنقد  باستمرار  يخضع  أن  بــد  ال  يخية  التار

المؤرخ أن يبدي رأًيا إذا تطلب ذلك منه وخاصة إذا 

كان بحوزته الخبر الواحد الذي يورده روايات متعددة 

 ذلك يعكس 
َ

ّن
َ
متعارضة أو مختلفة قليًال أو كثيًرا، أل

يخي )١(.  قدرته في التعامل مع الخبر التار

حصل  التي  المعلومات  توثيق  المؤرخ  على   -3

 ذلك 
َ

ّن
َ
أل عليها من المصادر التي نقل عن طريقها، 

 
ُ

ُيعّد التوثيق  وألن  جهة،  من  العلمية  امانته  يعكس 

أحد أهم األساليب المتبعة آنذاك ففي بيان مصادر 

الروايات وساسل رواة سندها من جهة أخرى )٢(. 

يخ حدوث  ٤- التشديد في مسألة ذكر وقت او تار

يخي، إذ على المؤرخ أن ُيولي اهتماًما  الحدث التار

ذكر  ليشمل  فيه  يتوسع  وأن  الجانب  لهذا   - كبيًرا 

، فضًال عن سنة وقوعه، وألن ذلك يضفي  اليوم والشهر

يعزز  الموضوعية على ما يورده من أخبار من جهة، و

يخية لمعلوماته من جهة أخرى )3(.  القيمة التار

أو  الــكــبــار  بالمؤرخين  ينعتون  مــن  فــإن  والــواقــع 

الرواد لم يكن بوسعهم الظهور وتصور الئحة التأليف 

الاحقة  الحقبة  في  أو  الحقبة  هذه  في   - يخي  التار

يخ، ص5.  )١( البهادلي، مقتطفات من كتاب تار
يخ ، ص6. )٢( البهادلي، مقتطفات من كتاب تار

في  البصرة  مؤرخي  اسهامات   : الجبار عبد  د.  ناجي،   )3(
يخية حتى القرن الرابع الهجري، دار الشؤون  الكتابة التار
الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩0، آفاق عربية، ص١٧٤- 

 .١٧5

ثقافتهم  بناء  في  أسهمت  عدة  عوامل  تظافر  ال  لو   -

يخية وفي توجيه مسارهم العلمي والفكري فمن  التار

هذه العوامل )٤(: 

يخية؛ في الحقيقة أن هؤالء  التار كم المادة  ترا  -١

من  ممكنة  غاية  أبعد  إلــى  استفادوا  قد  المؤرخين 

األّول  النصف  نهاية  قبيل  صنفت  التي  المؤلفات 

وفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن 

من  واسعة  جمهرة  لتصنيفها  انبرى  والتي  الميادي 

العلماء واالخباريين، وشملت مواضيع كثيرة ومهمة 

يــخ الــعــربــي واإلســامــي والســيــمــا مؤلفات  مــن الــتــار

ي ومؤلفات األنساب ومؤلفات الفتوح  السير والمغاز

صنفها  التي  والمؤلفات  المحلي  يخ  التار ومؤلفات 

وغيرهما،  والكوفية  البصرية   - المدرستين  أخباريوا 

متيسرة،  كانت  الكبار  المؤرخين  نقوالت  تؤشر  كما 

قطًعا  طريقها  عن  ونقلوا  محتوياتها،  على  فأطلعوا 

ونصوًصا كثيرة في تصانيف مؤلفاتهم. 

ــداد،  ــ وم ورق  مـــن  يــن  الــتــدو وســـائـــل  ــر  ــوف ت  -٢

وســهــولــة الــحــصــول عــلــيــهــا والســيــمــا بــعــد انــتــشــار 

ــي بــــغــــداد، ســـنـــة )١٧8هــــــــ-  ــ صـــنـــاعـــة الـــــــورق ف

ــيــئــات  ب ــاد  ــ ــج ــ اي ــي  ــ ف فـــضـــًال  أدى  ــد  ــ ق ٧٩٤م(، 

ــة لــنــشــاطــات  ــاصـ يـــة خـ ــر ــة وفـــكـ ــي ــم ــل ــة وع ــي ــاف ــق ث

التأليف  حــركــة  فــي  ــطــرد  ُم ــســاع  ات إلـــى   الــعــلــمــاء، 

الــورق  صناعة  هنا  بالذكر  ونخص   .)5( ين  والتدو

يخ، ص6- ٧.  )٤( البهادلي، مقتطفات من كتاب تار
ونشرها،  النصوص  تحقيق  محمد:  السام  عبد  هــارون،   )5(
ط١،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  وشركاؤه  الحلبي  مؤسسة 

)القاهرة، ١٩65(، ص١5. 
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الهجري/  الثاني  الــقــرن  منذ  الــعــرب  عرفها  الــتــي 

ــورق قد  ــ ــامــن الـــمـــيـــادي، وكـــانـــت صــنــاعــة الـ ــث ال

سمرقند  طريق  عن  الصين  من  العرب  إلى  انتقلت 

بورق  الورق  ذلك  عرف  وقد  ٧50م(  )١33هـ-  سنة 

سمرقند، أو ورق خرسان، وقد ظهرت للورق اسواق 

صناعة  سهلت  ولقد  الوراقين،  اسواق  هي  خاصة، 

الكبرى  الــعــواصــم  فــي  ــوراقــة  ال مهنة  ظــهــور  ــورق  الـ

في  الكبير  الــتــوســع  ذلــك  عــلــى  وتــرتــب  كــبــغــداد؛ 

الشهيرة،  والمؤلفات  المخطوطات  نسخ  عمليات 

 .)١( مما زاد في سرعة تداولها 

في  العلماء  انــتــقــال  وســهــولــة  الــحــركــة  يــة  حــر  -3

اإلسامية،  العربية  الــدولــة  ومـــدن  وأقــالــيــم،  مناطق 

ــــات  رواي ــي جــمــع  ــن مهمتهم ف كــثــيــًرا م وقـــد ســهــل 

يخ، وفي اقتناء أمهات الكتب   الحديث والفقه والتار

ونسخها )٢(. فأتسم القرن الثالث الهجري نشط بتناول 

اتجاهات  تنوعت  ذلك  بسبب  والخبرات،  األفكار 

الكتابة وتعددت دوافعها )3(. 

األجنبية  اللغات  عن  الترجمة  حركة  تنامي   -٤

يانية والفارسية، وهذا أدى  تينية واليونانية والسر كالا

اللغة  إلــى  اللغات  تلك  علوم  من  كثير  ترجمة  إلــى 

علمية  مؤسسات  في  تتم  الترجمة  وكانت  العربية، 

بيت  المثال  سبيل  على  ومنها  الغرض،  بهذا  قامت 

المترجمين،  بخيرة  زود  الــذي  بغداد،  في  الحكمة 

االغريقية  الكتب  أمهات  كثيًرا من  ترجم  ومن خاله 

)١( الوافي، منهج البحث، ص٢3٧. 
)٢( الوافي، منهج البحث، ص٢3٧. 
يخ، ص٩٢.  )3( الحديثي، علم التار

ــهـــات الــكــتــب  والــيــونــانــيــة، فــضــًال عـــن تــرجــمــة أمـ

الفارسية مما سهل للعلماء االطاع عليها، واالنتفاع 

من  كثير  في  لهم  رئيسًيا  مــورًدا  وكانت  بمعلوماتها، 

األخبار عن تلك األمم )٤(. 

اإلسامية  العربية  الــدولــة  ــن  ــ دواوي اســتــقــرار   -5

والرسائل  والبريد  والــخــراج  الجند  دواويـــن  والسيما 

وأن ذلك ساعد المؤرخين الكبار في الحصول على 

والمراسات  الرسمية  العهود  مثل  المهمة  الوثائق 

السياسية في معرفة ُمّرد كبار رجال الدولة من الوزراء 

واألمراء ووالة وعمال وقادة وقضاة وأمراء مواسم الحج 

سكان  من  المبرمة  المعاهدات  وكذلك  وغيرهم، 

المناطق المفتوحة صلًحا أو عنوة وغيرها)5(. 

وقد ظهرت في هذه المرحلة على سبيل الذكر ال 

تخص  كتب  الثالثة  المرحلة  في  مجموعة  الحصر 

يخ العسكري فيعد كتاب الواقدي )ت ٢0٧هـ-  التار

يخ  التار كتابة  صــنــوف  فــي  ي  الــمــغــاز مــن  م(   8٢٢

النبي  بحروب  اختص  وقد  طليعتها  وفي  العسكري 

دقته  فــي  أم  شموليته  أو  منهجه  فــي  ســـواء   �

8٩٢م( فتوح  ٢٢٩هـ-  ي )ت  الباذر كتاب  وكذلك 

رسالتها  أداء  فــي  األمــة،  تجربة  عــن  معبًرا  البلدان 

الكتابة  توالت  بعدها  ثم   ، االنتشار مرحلة  خال  من 

في  ٩٢6م(  3١٤هـــ-  )ت  الكوفي  كثم  أ ابــن  فكتب 

٩٤5م(،  33٤هـ-  )ت  األزدي  وكذلك  الفتوح،  كتابه 

القرطبي  ألــفــه  مــا  وكــذلــك   ،)6( الــشــام  فــتــوح  كــتــاب 

)٤( الوافي، منهج البحث، ص ٢33- ٢3٤. 
)5( الوافي، منهج البحث ، ص٢35. 

يخ، ص١١6- ١١٧.  )6( الحديثي، علم التار
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لتستمر  الــجــهــاد  كــتــابــه  فــي  ٩30م(  )ت3١8هــــــ- 

القائمة بعد ذلك )١(. 

الثالثة  المرحلة  فــإن  ــســاب  األن يخص  بما  أمــا 

هشام  ومنهم  النسابة  مــن  الــعــديــد  بظهور  تميزت 

الكلبي )ت ٢0٤هـ- 8١٩م( وهو يمثل المرحلة الثالثة 

 ، في التدوين، وهو هشام بن محمد بن سائب بن بشر

وهو عالم بأخبار العرب وباألنساب وأيامهم ووقائعهم 

ومثالبهم أخذ عن أبيه ومجموعة من الرواة لُه العديد 

القبائل  وكــتــاب  األشـــراف  كــتــاب  منها  الكتب  مــن 

عن  فضًال  القبائل  وكتاب  ئب  والحا الرهان  وكتاب 

وكتاب  الكبير  والنسب  الــســب  جمهرة  فــي   كتب 

ي )٢(.  أبناء السرار

300هـــ-  قبل  )ت  سلمان  بــن  عبده  بــن  بكر  ابــو 

وكان  بقليل  للهجرة   300 قبل  توفى  ــه 
َ
أّن وقال  ٩١٢م(، 

من  ــو  وه الــرحــمــن  عبد  ــا  أب يكنى  و عــبــده  ــن  اب لقبه 

كان حسن المعرفة باألخبار والمآثر  النسابي الثقات 

توفي  السلطان،  بخدمة  متصًال  وكــان  العرب  وأيــام 

كتاب مختصر اسماء القبائل،  وقد ترك من الكتب، 

القبائل  يحتوي على انساب  الكبير و النسب  كتاب 

الكافي  وكتاب  الكلبي،  هشام  المثال  سبيل  على 

آل  كح  منا وكــتــاب  صــفــرة،  أبــي  ونسب  النسب  فــي 

مهلب وكتاب مناقب قريش وكتاب معد بن عدنان 

وقحطان وكتاب اشراف بكر وتغلب وأيامهم ومناقبهم 

بن  طريف  بن  فقعس  بني  نسب  وكتاب  وفرسانهم 

يخ ، ص١١8- ١١٩.  )١( الحديثي، علم التار
)٢( ابن النديم، الفهرست، ص١35. 

أسد بن خزيمة وكتاب نسب كنانة، وأن أعبده عبدة 

وغيره مهد الطريق للمرحلة في اإلبداع والكتابة)3(. 

مع  ونــوًعــا  كــًمــا  زادت  قــد  يخية  التار الــمــادة   
َ

إّن

المرحلة  الوقت وخاصة بعد االطاع على مادة  مرور 

ــرابــع  ــرور الــقــرن الــثــالــث وال الــثــانــيــة فــضــًال عــن ان مـ

استقرت  فقد  الميادي،  والعاشر  التاسع  الهجري/ 

ــن الــدولــة ومــرافــعــهــا وتــمــهــدت قــواعــدهــا فقد  ــ دواوي

أن يطوروا من صناعتهم  يخ  بالتار المشتغلون  تمكن 

والعقود  والمراسات  االحصائيات  من  واالستفادة 

من  الدولة  رجال  كبار  والية  ومدة  والوفيات  الرسمية 

مواسم  عــن  فضًال  وعــمــال  ووالة  وقـــادة  ووزراء  ملوك 

الحج والحروب الداخلية والغزوات وغيرها )٤(. 

شيخ  يظهر  الرابعة  المرحلة  فــي  الــدخــول  وعند 

ومحليًا  عالميًا  يــخــًا  تــار لنا  نقل  الـــذي  المؤرخين 

المستشرقة  الذي قالت فيه  الطبري  كاملة  وأحداث 

على  يرتكز  الطبري  مؤلف   
َ

"إّن  )Lich tenstader(

مؤلفه  وأن   - الكتب  من  سبقته  كما  تختلف  قاعدة 

من  بالرغم  لعصرِه،  السابق  األسلوب  من  تحوًال  يظهر 

التفصيلية  ــور  األم في  القديم  األســلــوب  تأثير  ظهور 

عرب  يخ  تار عن  تبحث  التي  األقــســام  في  وخاصة 

أن  تــرى  ثــم  مــؤلــفــه-  مــن  اإلســـام  ــدر  الجاهلية وصـ

الطبري ربما يمثل نموذًجا جديًدا من المؤرخين، وهو 

يتعصب  ولم  للشعوبية  ميًال  يكن  لم  منصف  مــؤرخ 

ألي جهة")5(. 

)3( ابن النديم، الفهرست ، ص١35- ١36. 
يخ، ص٢5- ٢6.  )٤( الفياض، التار

)5( I, Arabic and Islamic Histor iography The Moslem 
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الستنتاجات:

والــصــاة  منتهاه  الحمد  يبلغ  حتى  هلل  الحمد 

والسام على أفضل البرية ممتًدا محمد � . 

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة: 

يخي لم يكن  التار كير األولى للتدوين  البوا  
َ

إّن  -١

كان  بل  معينة،  طريقة  يتبع  أو  له  مخطًطا  أو  منهًجا 

عبارة عن إيماءات بعيدة ومتشظية لم يعيها العرب 

حتى بعد أن اعتمدوا الكتابة وانتشرت بهم، لكن وفاة 

حدثت  التي  الكبيرة  والتغيرات   � محمد  النبي 

مــوت  فــضــًال عــن  اإلســامــي  الــعــربــي  المجتمع  فــي 

العديد من الصحابة مما كان دافًعا مهًما للتدوين. 

المادة  هــي  واالسرائيليات  األساطير  كانت   -٢

من  العديد  عليها  اعتمد  الــتــي  الدسمة  الــجــاهــزة 

 أهل 
َ

ّن
َ
أل األولى وذلك  كير  البوا المؤرخين خاصة في 

والسنين  العديد من األحداث  يدونون  كانوا  الكتاب 

كــمــادة أولــيــة أقحمت  الــتــي احــتــاجــهــا الــمــؤرخــيــن 

العديد من رواياتهم فضًال عن كون األساطير والمبالغة 

البدايات  كانت  طياتها  في  حملتها  التي  والخرافة 

العرب  أيام  األقل في  المدونة على  للمادة  الحقيقية 

واألحــداث  بالحروب  وتفاخرهم  وأنسابهم  ومآثرهم 

التي مّرت في هذه الفترة. 

يــخ  ــعــرب هــي جـــزء ال يــتــجــزء مــن تــار 3- أيـــام ال

تكون  وقد  البداية  في  األقل  على  المسلمين  العرب 

المبالغة والخرافة وحتى  هذه األيام تحمل شيًئا من 

وعـــادات  مفاخر  يحمل  يــخ  تــار لتكوين  األســاطــيــر 

World April, 1954, P. 1- 19. 

القبلية  وعــاداتــه  اإلنــســان  غــرور  ترضي  وانــتــصــارات 

األيام  فإن  ، ومع هذا  واالنتصار المتعة  روح  له  وتنمي 

 هي مادة أولية تحمل العديد من المعاني صاحبت 

الكتابات األولى. 

ومنه  يــأخــذون  منه  الــعــرب  ديـــوان  هــو  الشعر   -٤

الجاهلية  في  فالقراء  حكمهم،  منتهى  فهو  يصيرون 

مثلوا طبقة تسمى طبقة الشعراء كانوا أهل معرفة وأعلم 

كامهم  يكون  أن  ي  الــضــرور من  وليس  زمانهم  أهــل 

منظم بقدر ما كان يعبر عن األنساب ومثالب القبلية 

أخبار  معرفة  في  الراسخة  القدم  لهم  فكان  ومناقبهم 

معارفهم  سجل  كان  فهو  وأحامهم  وسيرهم  العرب 

وخزانة لمعلوماتهم، فكانت القبلية التي يخرج منها 

شاعر تحتفل به وتقام الوالئم واالحتفاالت فرًحا به. 

قبل  العرب  لــدى  مستخدمة  كانت  الكتابة   -5

األمم  اختلطوا مع  فقد  اإلسام وحتى في جاهليتهم 

لديهم  وكــانــت  واألحــبــاش  والـــروم  بالفرس  السابقة 

كان  وتطوره  المجتمع  ولثقافة  ية،  التجار المعامات 

فيها  والتطور  النضوج  إلــى  الرئيسية  األســبــاب  مــن 

ولكن مع هذا فلم تظهر الكتابة إال في النصف الثاني 

من القرن الثاني/ الثامن الميادي رغم وجود العديد 

من االشارات والمدونات التي تؤكد على بدايتها مثل 

هذا الوقت. 

على  تأثير  يــْم  الــَكــرِ الــُقــرآِن  لجمع  ــان  ك لقد   -6

االهتمام بالحفاظ على أحاديث النبي محمد � 

الصحابة  من  العديد  وفــاة  بعد  خاصة  عنه  ورد  ومــا 

النبي محمد  ي  االهتمام بسير مغاز والتابعين، فبدأ 

للتدوين  الحقيقية  الــبــدايــات  كــانــت  الــتــي   �
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تطور  كثر  أ مرحلة  إلى  الكتابة  انتقلت  ثم  يخي  التار

باألنساب  االهتمام  إلــى  مرحلة  وهــي  ومــهــارة  ووعــي 

والجهاد وهي جوانب مهمة لدى العرب المسلمين، 

ثم انتقل التدوين إلى مرحلة ثالثة وهي التدوين لكل 

الجوانب المهمة في حياة العرب المسلمين. 

 اتساع افاق المؤرخ جعلت منه كاتًبا يتناول 
َ

٧- إّن

المحلية  األطــر  عن  بعيًدا  الشامل  بمعناه  يخ  التار

والقبلية والدينية واالتجاهات الضيقة، فبدأ االهتمام 

يخ المدن واألمصار والعواصم المهمة وكذلك  بالتوار

المعلومات  وتــوثــيــق  يــخــي  الــتــار الخبر  فــي  ي  ــتــرو ال

ذكر  فــي  التشديد  عــن  فضًال  وأمــانــة،  وثقة  دقــة  بكل 

المادة  كم  لترا وذلــك  والسنوات  واألوقـــات  يخ   التوار

يخية ووفرتها.  التار

***

قائمة المصادر والمراجع

أوًال: الُقرآِن الَكِريْم. 

ثانًيا: المصادر األولية.

، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد  ١- ابن األثير

)ت 630هـ/١٢3٢م(

السام  يخ، تحقيق: عمر عبد  التار الكامل في   -

تدمري، دار الكتاب العربي، ط١، )بيروت، ١٩٩٧(

ـــ-  ٤٧٤هـ )ت  خليف  بــن  سلمان  الــبــاجــي،   -٢

١08١م(

وزارة   ، البزاز احمد  تحقيق،  والتعديل،  الجرح   -

كش، د. ت(.  الوقاف والشؤون اإلسامية، )مرا

ي، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن  3- البخار

إبراهيم )ت٢56هـ/86٩م(. 

- األدب المفرد، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، 

تخريج: محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف 

يع، ط١، )الرياض، ١٩٩8(.  للنشر والتوز

زايد،  ابراهيم  محمود  تحقيق،   ، الكبير يخ  التار  -

)بيروت،  المعرفة،  دار  المرعشي،  يوسف   فهرست: 

د. ت(.

للطباعة  العربي  الفكر  دار  ي،  البخار صحيح   -

يع، )اسطنبول، ١٩8١(.  والنشر والتوز

كــمــال الــديــن عبد  ي،  ــار ــبـ ٤- أبـــو الــبــركــات األنـ

الرحمن بن محمد )ت 5٧٧هـ- ١١8١م(

- نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق، ابراهيم 

، ط3، )األردن، ١٩85(  السامرائي، مكتبة المنار
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

، ابو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  5- البزاز

بن خاد بن عبيد اهلل )ت ٢٩٢هـ- ٩٤0م(

، تحقيق، عادل عبد سعد، مكتبة  - مسند البزاز

العلوم والحكم، )المدينة المنورة، ٢00٩(. 

بن  حبيب  بن  محمد  جعفر  ابــو  البغدادي،   -6

أمية بن عمرو )ت ٢٤5هـ- 85٩م(

، دار اآلفاق  ، تحقيق، أيلزة ليختن شتيتر - المحبر

الجديدة، )بيروت، د. ت(. 

بــن جــابــر )ت  بــن يحيى  ي، أحــمــد  الـــبـــاذر  -٧

٢٧٩هـ- 8٩٢م(: فتوح البلدان، مطبعة لجان البيان 

العربي، مكتبة النهضة المصرية، )القاهرة، د. ت(. 

، أحمد بن الحسين بن علي  8- البيهقي، ابو بكر

بن موسى )ت ٤58هـ- ١065م(

الشريعة،  صاحب  أحــوال  ومعرفة  النبوة  دالئــل   -

دار الكتب العلمية، )بيروت، ١٩8٤(. 

٩- ابن تغري بردى، ابو المحاسن بن عبد اهلل )ت 

8٧٤هـ- ١٤6٩م(

وزارة  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  النجوم   -

، د. ت(.  الثقافة واالرشاد القومي، دار الكتب، )مصر

)ت  عمر  بــن  عــمــرو  عثمان  ابــو  الــجــاحــظ،   -١0

٢55هـ- 86٩م(

السام  عبد  وشــرح،  تحقيق  والتبيين،  البيان   -

هارون، مكتبة الخانجي، ط٧، )القاهرة، ١٩88(. 

عبد  الدين  جمال  الفرج  أبــو  ي،  الــجــوز ابــن   -١١

الرحمن )ت508هـ/5٩٧م( 

 ، يخ والسير - تلقيح مفهوم أهل األثر في عيون التار

شركة دار األرقم بن األرقم، ط١، )بيروت، ١٩٩٧(. 

دار  علي،  بــن  أحمد  تحقيق:   ، الصفوة  صفة   -

الحديث، )القاهرة، ٢000( 

تحقيق:  والــمــلــوك،  األمـــم  يــخ  تــار فــي  المنتظم   -

عطا،  القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  محمد 

دار الكتب العلمية، )بيروت، ١٩٩٢(. 

كاتب  اهلل  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي   -١٢

شلبي )ت ١06٧هـ- ١656م(

والفنون،  الكتب  أســامــي  عــن  الظنون  كشف   -

مكتبة المثنى، )بغداد، ١٩٤١(. 

١3- ابن حبان، محمد بن احمد البستي التميمي 

)ت 35٤هـ- ٩56م(

- الثقات، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر 

آباد، )الدكن، ١٩٧3(. 

الفضل احمد بن  ابي  العسقاني،  ابن حجر   -١٤

علي )ت 85٢هـ- ١٤٤٩م(

- اإلصابة في تمييز الصحابة، )الهند، ١٩53(. 

١5- الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن علي 

بن ثابت بن أحمد )ت ٤63هـ- ١0٧0م(، 

القادر  عبد  مصطفى  تحقيق،  بــغــداد،  يــخ  تــار  -

عطا، ط١، )بيروت، ١٩٩٩(. 

- تقييد العلم، مركز احياء السنة النبوية، )بيروت، 

د. ت(.. 

ولي  محمد  بن  الرحمن  عبد  خــلــدون،  ابــن   -١6

الدين )ت 808هـ- ١٤05م(

والبربر  العرب  يخ  تار في  والخبر  المبتدأ  ديوان   -

، تحقيق: خليل  كبر ي الشأن األ ومن عاصرهم من ذو

، )بيروت، ١٩88(.  شحاذه، دار الفكر



489 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م. د. سعاد مقداد ناجي األسدي

١٧- ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد 

بن ابراهيم بن أبي بكر )ت 68١هـ- ١٢8٢م(

- وفــيــات األعــيــان وأبــنــاء ابــنــاء الــزمــان، تحقيق، 

احسان عباس، دار الثقافة )لبنان، د. ت(. 

١8- الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 

أحمد )ت ٧٤8هـ/١3٤٧م(: 

واألعـــام،  المشاهير  ووفــيــات  اإلســـام  يــخ  تــار  -

الكتاب  دار  ــري،  ــدم ت الــســام  عــبــد  عــمــر  تحقيق: 

العربي، ط٢، )بيروت، ١٩٩3(. 

ــؤوط  األرن شعيب  تحقيق،  النباء،  أعــام  سير   -

)بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقوسي،  نعيم  ومحمد 

 .)١٩86

علي  تحقيق،  الرجال،  نقد  في  االعتدال  ميزان   -

والنشر  للطباعة  الــمــعــرفــة  دار  ي،  ــبــجــاو ال محمد 

يع، ط١، )بيروت، ١٩63م(.  والتوز

بن  الحسين  القاسم  أبو  األصفهاني،  الراغب   -١٩

محمد )ت 50٢هـ- ١١08م(

كتاب،  نشر  دفتر  القرآن،  غريب  في  المفردات   -

ط٢، )قم، ١٩83(.

عمرو  بن  الرحمن  عبد  الدمشقي،  زرعة  أبي   -٢0

بن عبد اهلل بن صفوان )ت ٢8١هـ/8٩٤م(

وتحقيق:  دراســـة  الدمشقي،  ــة  زرع أبــي  يــخ  تــار  -

العربية،  اللغة  مجمد  القوجاني،  اهلل  نعمة  اهلل  شكر 

)دمشق، د.ت(. 

الوفا  ابــو  الدين  برهان  العجمي،  ابــن  سبط   -٢١

ابراهيم بن محمد )ت 8٤١هـ- ١٤3٧م(

الحديث،  موضع  رمــي  عن  الحثيث  الكشف   -

تحقيق، صبحي السامرائي، مكتبة النهضة العربية، 

عالم الكتب، ط١، )بيروت، ١٩8٧م(. 

مــحــمــد  اهلل  ــد  ــ ــب ــ ع أبـــــــو  ــد،  ــ ــعـ ــ سـ ابـــــــن   -٢٢

)ت٢30هـ/8٤٤م(

القادر  عبد  محمد  تحقيق:  الكبرى،  الطبقات   -

عطا، دار الكتب العلمية، ط١، )بيروت، ١٩٩0(. 

٢3- السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي 

بكر )ت٩١١هـ/١505م(: 

- االتقان في علوم القرآن، تحقيق، مركز الدراسات 

القرآنية، مجمع الملك فهد، ط١، )السعودية، د. ت(. 

ي في شرح تقريب النوادي، تحقيق،  يب الراو - تدر

يابي، دار طيبة.  ابو قتيبة، مراجعة محمد الفار

عبد  تحقيق:  يــخ،  الــتــار عــلــم  فــي  يــخ  الــشــمــار  -

الرحمن حسن محمود، مكتبة اآلداب، )د. ت(. 

فؤاد  تحقيق:  وأنواعها،  اللغة  علوم  في  المزهر   -

)بــيــروت،  ط١،  العلمية،  الكتب  دار   ، منصور علي 

.)١٩٩8

)ت  الرحمن  عبد  بــن  عثمان  صــاح،  ابــن   -٢٤

6٤3هـ- ١٢٤٤م(

- مقدمة ابن صاح، تحقيق، وشرح وتخريج، ابو 

عبد الرحمن صاح بن محمد بن عوضة، دار الكتب 

العلمية، )بيروت، ١٩٩5(. 

)ت  يحيى  بــن  محمد  بــكــر  أبـــو  الــصــولــي،   -٢5

335هـ- ٩٤6م(

األثري،  بهجت  محمد  تحقيق  الكتاب،  أدب   -

العربية،  المكتبة  اآللــوســي،  شكري  محمود  السيد 

، بغداد، ١٩٢٢(.  المطبعة السلفية، )مصر
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٢6- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 

بن كثير بن غالب )ت3١0هـ/ ٩٢٢م(

)بــيــروت،  ط٢،  الــتــراث،  دار  الــطــبــري،  يــخ  تــار  -

 .)١٩6٧

اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  ابو   ، البر عبد  ابن   -٢٧

النمري )ت ٤63هـ- ١0٧0م(

- جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، 

)بيروت، ١٩٧٧(. 

، ابو القاسم علي بن الحسن بن  كر ٢8- ابن عسا

هبة اهلل )ت 5٧١هـ- ١١٧5م(

ي،  يخ دمشق، تحقيق، عمر بن عرامة العمرو - تار

يع، )بيروت، ١٩٩5(.  دار الفكر للطباعة والنشر والتوز

٢٩- ابن العمري، محمد بن علي بن محمد )ت 

580هـ- ١١8٤م(

قاسم  تحقيق،  الــخــلــفــاء،  ــخ  ي ــار ت فــي  األنــبــاء   -

السامرائي، دار اآلفاق العربية، ط١، )القاهرة، ٢00١(.

بن  اهلل  أبو محمد عبد  ي،  الدينور قتيبة  ابن   -30

مسلم )ت٢٧6هـ/88٩م(

الهيئة  عــكــاشــة،  ثـــروت  تحقيق:  ــمــعــارف،  ال  -

المصرية للكتاب، ط٢، )القاهرة، ١٩٩٢(.

3١- ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن 

أحمد )ت6٢0هـ/١٢٢3م(

يع،  والتوز للنشر  العربي  الكتاب  دار  المغنى،   -

)بيروت، د. ت(.

بن  الحسن علي  أبو  الدين  القفطي، جمال   -3٢

يوسف )ت 6٤6هـ- ١3٤8م(

العصرية،  المكتبة  النحاة،  أنباه  في  الرواة  أنباه   -

ط١، )بيروت، ٢003(.

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ت  كثير 33- ابن 

٧٧٤هـ/١3٧3م(

- البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار إحياء 

التراث الغربي، ط١، )بيروت، ١٩88(.

واضــح  بــن  الرحمن  عبد  أبــو  الــمــبــارك،  ابــن   -3٤

الحنظلي )ت ١8١هـ- ٧٩٧م(

، )بيروت، ١٩٧١(. - الجهاد، منشورات دار النور

الحسين  بن  علي  الحسن  ابو  المسعودي،   -35

)ت 3٤6هـ- ٩5٧م(

قاسم  تقديم:   ، الجواهر ومعادن  الذهب  مــروج   -

، )بيروت، ١٩88(. وهب، األشراف الفني: زهير الحمو

بن  مسلم  الحسن  أبــو  ي،  النيسابور مسلم   -36

الحجاج بن ورد )ت ٢6١هـ- 8٧٤م(

، )بيروت، د. ت(. - صحيح مسلم، دار الفكر

بن  الملك  عبد  الدين  جمال  المعافري،   -3٧

هشام بن أيوب )٢١3هـ/8٢8م(

مصطفى  تحقيق:  هشام،  البن  النبوية،  السيرة   -

ي وعبد الحفيظ الشلبي، شركة  إبراهيم األبيار السقا و

، ط٢،  ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر

.)١٩55 ، )مصر

بن  علي  بن  أحمد  العباس  أبو  المقريزي،   -38

عبد القادر )8٤5هـ/١٤٤١م(

واألموال  للنبي من األحوال  بما  امتاع االستماع   -

الحميد  عبد  محمد  تحقيق:  والــمــتــاع،  والــحــفــده 

التميمي، دار الكتب العلمية، ط١، )بيروت، ١٩٩٩(.

اسحاق  بن  محمد  الفرج  ابــو  النديم،  ابــن   -3٩
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الوراق )ت ٤38هـ- ١0٤6م(

ــم رمـــضـــان، دار  ــي ــراه اب الــفــهــرســت، تــحــقــيــق،   -

المعرفة، ط٢، )بيروت، ١٩٩٧(.

بن  أحمد  بن  الحسن  محمد  أبو  الهمذاني،   -٤0

يعقوب بن يوسف )ت 360هـ- ٩٧0م(

)ابــســاال،  لــوفــكــرن،  اوســكــار  كــلــيــل، تحقيق:  األ  -

 .)١٩53

عبد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  منبه،  بن  وهب   -٤١

الملك بن أسد )ت١١٤هـ/٧٤١م(

مركز   : ونشر تحقيق   ، حمير ملوك  في  التيجان   -

الدراسات واألبحاث اليمنية، ط٢، )صنعاء، ١٩٧٩(. 

)ت  اسعد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبو  اليافعي،   -٤٢

٧68هـ- ١366م(

يعتبر  ما  معرفة  في  اليقظان  وعبرة  الجنان  مرآة   -

دار   ، الــمــطــور خليل  تحقيق،  ــان،  ــزم ال حـــوادث  مــن 

الكتب العلمية، ط١، )بيروت، ١٩٩٧(. 

أبو عبد اهلل  الدين  الحموي، شهاب  ياقوت   -٤3

)ت 6٢6هـ- ١٢٢8م(

- معجم األدباء وارشاد األديب إلى معرفة األديب، 

ط١،  اإلسامي،  الغرب  دار  عباس،  احسان  تحقيق، 

)بيروت، ١٩٩3(. 

ثالًثا: قائمة المراجع: 

٤٤- أحمد، كمال زكي

العودة،  دار  مقارنة،  ية  حضار دراســة  األساطير   -

)بيروت، ١٩٧٤(.

٤5- اسماعيل، محمود

 ، تنظير محاولة  اإلسامي،  الفكر  سيوسيولوجيا   -

دار الثقافة، الدار البيضاء، )د. م، ١٩80(. 

٤6- األسدي، سعاد مقداد ناجي

يخية في القرن السادس  - اتجاهات الكتابة التار

تحليلية(،  )دراسة  الميادي  عشر  الثاني  الهجري/ 

دار ومكتبة عدنان، ط١، )بغداد، ٢0١8(. 

٤٧- اآللوسي، محمد شكري البغدادي

شرح  ــعــرب،  ال أحـــوال  معرفة  فــي  األدب  بــلــوغ   -

وتصحيح وضبط: محمد بهجت األثري، دار الكتب 

العلمية، ط١، )بيروت، ١8٩6(. 

٤8- أمين، أحمد

- فجر اإلسام، دار الكتاب العربي، ط١، )بيروت، 

 .)١٩6٩

٤٩- البهادلي، د. حسين داخل

الموارد  في  دراســة  الــعــراق  جنوب  فتوح  روايــة   -

والمضمون ١١- ١3هـ/ 63٢- 63٤م، بيت الحكمة، 

ط١، )بغداد، ٢0١٢(

50- حجاب، د. محمد نبيه

- باغة الكتاب في العصر العباسي، ط٢، )مكة 

المكرمة، ١٩86(. 

5١- الحديثي، نزار عبد اللطيف

المجمع  منشورات  العرب،  عند  يخ  التار علم   -

العلمي، )بغداد، ٢00١(. 

ي، عباس عاجل جاسم 5٢- الحيدر

الصليبية  للحروب  المسلمين  المؤرخين  ية  رؤ  -

دار  فيها،  المؤثرة  والعوامل  المفهوم  تطور  في  دراســة 

، ط١، )بيروت، ٢0١0(.  ومكتبة البصائر

53- الحوفي، أحمد
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)القاهرة،  الجاهلي،  الشعر  في  العربية  الحياة   -

 .)١٩٤٩

5٤- الخالدي، محمود

الفكر  دار  اإلسامية،  للثقافة  الفكرية  األحــوال   -

يع، )عمان، د. ت(.  للطباعة والنشر والتوز

55- خان، محمد عبد المعيد

- األساطير والخرافات عند العرب، دار الحداثة، 

ط3، )بيروت، ١٩8١(. 

، عبد العليم عبد الرحمن 56- خضر

يخ )دراسة في التأصيل  - المسلمون وكتابة التار

للفكر  الــعــالــي  المعهد  يــخ(،  ــتــار ال لعلم  اإلســامــي 

اإلسامي، ط١، )١٩٩3، الواليات المتحدة األمريكية(. 

ي، عبد العزيز 5٧- الدور

دراسات  مركز  العرب،  عند  يخ  التار علم  نشأة   -

الوحدة العربية، ط٢، )بيروت، ٢00٧(. 

58- الذهبي، محمد السيد حسين

)القاهرة،  وهبة،  مكتبة  والمفسرون،  التفسير   - 

د. ت(. 

5٩- الزركلي، خير الدين

)بــغــداد،  ط١5،  للمايين،  العلم  دار  األعـــام،   -

 .)٢00٢

يدان، جرحي 60- ز

د.  ومراجعة،  تعليق  العربية،  اللغة  آداب  يخ  تار  -

 .)١٩5٧ ، شوقي ضيف، دار الهال، )مصر

6١- سالم، السيد عبد العزيز

الشباب  مؤسسة  اإلســـام،  قبل  الــعــرب  يــخ  تــار  -

ية، د. ت(.  الجامعة، )االسكندر

، محمد الغزالي 6٢- الستار

ناصر  محمد  األحــاديــث،  تخريج  السيرة،  فقه   -

الدين األلباني، دار القلم، ط١، )دمشق، ٢006(. 

63- السلمي، محمد بن صامل

يسه، مطبعة  يخ اإلسامي، وتدر - منهج كتابة التار

يع.  الوفاء للطباعة والنشر والتوز

6٤- الشكعة، د. مصطفى

)قسم  الــعــرب  العلماء  عند  التأليف  مناهج   -

األدب(، دار العلم للمايين، ط6، )بيروت، ١٩٩١(.. 

65- طرابيشي، جورج

ط١،  الساقي،  دار  العربي،  العقل  اشكاليات   -

)بيروت، ١٩88(. 

66- طه، عبد الواحد ذنون

يخي، دار المدار اإلسامي،  - أصول البحث التار

ي، ٢00٤(.  ط١، )بنغاز

6٧- عبد الحميد، صائب

ومكتبة  دار  المؤرخين،  ومناهج  يخ  التار علم   -

، ط٢، )بيروت، ٢0١0(.  البصائر

68- عثمان، د. محمد فتحي

النفائس،  دار  اإلسامي،  يخ  التار إلى  المدخل   -

ط١، )بيروت، ١٩٩٢(. 

6٩- العجان، عبد اهلل

- حركة التجديد واإلصاح في نجد، ط١، )نجد، 

 .)١٩8٩

ي، عبد الرحمن حسين ٧0- العزاو

دار  واالعــام،  الثقافة  وزارة  والمؤرخون،  يخ  التار  -

الشؤون الثقافية العامة، )بغداد، ١٩٩3(. 
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٧١- عفيفي، محمد الصادق

مكتبة  المسلمين،  عند  العلمي  الفكر  تطور   -

الخانجي، )القاهرة، ١٩٧6- ١٩٧٧(. 

٧٢- علي، جواد

دار  ــام،  اإلسـ قبل  الــعــرب  يــخ  تــار فــي  المفصل   -

الساقي، ط٤، )بيروت، ٢00١(. 

، نور الدين ٧3- عنتر

علوم  بمقدمة  الــحــديــث  عــلــم  إلـــى  الــمــدخــل   -

ــاح، الــمــكــتــبــة الــعــلــمــيــة، ط١،  ــ ــن ص الــحــديــث البـ

)المدينة المنورة، ١٩٧٢(. 

٧٤- فياض، د. عبد اهلل

يخ وأصول  يخ فكرًا ومنهجًا )دراسة في التار - التار

بحثه(، مطبعة أسعد، )بغداد، ١٩٧٢(. 

٧5- قاسم، د. قاسم عبده

التراث  في  قراءة  المسلمين  يخ عند  التار فكرة   -

ــي، عــيــن لــلــدراســات والــبــحــوث  ــعــرب يــخــي ال الــتــار

 .)٢00١ ، اإلنسانية واالجتماعية، ط١، )مصر

٧6- كاشف، سيدة

فيه،  البحث  ومناهج  اإلسامي  يخ  التار صادر   -

مكتبة الخانجي، ط٢، )القاهرة، ١٩٧6( 

ي، ابراهيم سلمان ٧٧- الكرو

العربية  الحضارة  الــتــواب:  عبد  الدين،  شــرف   -

اإلسامية، دار الساسل، ط٢، )الكويت، ١٩8٧(. 

٧8- محمود، اسماعيل

 ، تنظير محاولة  اإلسامي،  الفكر  سيوسيولوجيا   -

دار الثقافة، الدار البيضاء، )د. م، ١٩80(. 

٧٩- المشهداني، د. محمد جاسم حمادي

يخي عند العرب، )مدرسة بغداد،  - التدوين التار

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  انموذًجا(،  يخية  التار

ط٢، )بغداد، ٢0١3(. 

كر 80- مصطفى شا

يخ العربي والمؤرخون، دار العلم للمايين،  - التار

ط3، )بيروت، ١٩83م(. 

8١- معروف، ناجي

ط3،  الثقافة،  دار  العربية،  الــحــضــارة  أصــالــة   -

)بيروت، ١٩٧5(. 

8٢- مهران، محمد بيومي

يخ العرب القديم، دار المعارف،  - دراسات في تار

ط٢، )القاهرة، د. ت(. 

83- موافي، د.عثمان

والمنهج  )اإلســامــي-  يخي  التار النقد  منهج   -

األوربي(، دار المعرفة الجامعية، )د. ت(. 

محمد  علي  ــاد  ج أحــمــد  محمد  الــمــولــى،   -8٤

ي ومحمد ابو الفضل ابراهيم البجاو

الكتب  احياء  دار  الجاهليين،  في  العرب  ايام   -

العربية، )القاهرة، ١٩٤٢(. 

85- مؤنس، د. حسين

يخ، دار المعارف، )القاهرة،  - دراسة في علم التار

 .)١٩8٤

86- هارون، عبد السام محمد

الحلبي  مؤسسة   ، ونشرها  النصوص  تحقيق   -

)القاهرة،  ط١،  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة  وشــركــاؤه 

 .)١٩65

8٧- الوافي، د. محمد عبد الكريم
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يخي ومراحل تطور مناهج المؤرخين المسلمين في الكتابة ـــــــ   كير األولى لظهور التدوين التار البوا

يخي  التار والتدين  يخ  التار في  البحث  منهج   -

ي،  )بنغاز قازيونس،  جامعة  منشورات  العرب،  عند 

د. ت(. 

88- ناجي، د. عبد الجبار

يخية  - اسهامات مؤرخي البصرة في الكتابة التار

الثقافية  الــشــؤون  دار  الــهــجــري،  الــرابــع  الــقــرن  حتى 

العامة، بغداد، ط١، ١٩٩0. 

رابعًا: المراجع المعربة :

8٩- دي . بور ت. ج

يخ الفلسفة في اإلسام، ترجمة: محمد عبد  - تار

مكتبة  للكتاب،  العامة  الهيئة  يـــدة،  ر أبــو  الــهــادي 

األسرة، ط٢، )القاهرة، ٢0١0(

٩0- دي الي، أوليري.

يخ، ترجمة: إسماعيل  - الفكر العربي ومركزه في التار

، دار الكتاب اللبناني، )بيروت، ١٩٧٢(. البيطار

٩١- راثفين، ك. ك

منشورات  الخليلي،  صادق  ترجمة:  األسطورة،   -

عويدات، )بيروت، ١٩٩0(.

٩٢- روزنثال، فرانز

يخ عند المسلمين، ترجمة: د. صالح  - علم التار

أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، ط٢، )بيروت، ١٩83(

٩3- شريعتي، علي

يخ، ترجمة: خليل علي، تحقيق:  - اإلنسان والتار

محمد بّزي، دار المعرفة، ط٢، )بيروت، ٢0١0(.

٩٤- فين، بول

- أزمة المعرفة التايخية فوكو وثورة المنهج، ترجمة 

والنشر  الفكر للدراسات  إبراهيم فتحي، دار  وتقديم: 

يع، ط١، )القاهرة ١٩63(. والتوز

٩5- مرغوليوث، دايفيد

- دراسات عن المؤرخين العرب، ترجمة: د. عمار 

، مكتبة الثقافة الدينية، ط١، )القاهرة، ٢00١(. نصار

٩6- هورنشو

العبادي،  الحميد  عبد  ترجمة  يخ،  التار علم   -

)القاهرة، ١٩3٧(

يات : : البحوث والدور
ً
خامسا

د.  د.  البرغوثي،  أحمد  محمود  د.  ســمــرة،   -٩٧

عماد أحمد

المسلمين،  عند  العلمي  البحث  منهجية   -

مج١6،  اإلسامية،  الجامعة  مجلة  إلى  مقدم  بحث 

ع٢، )القدس، د. ت(

٩8- العلي، د. صالح

- الرواية واالسناد، بحث منشور في مجلة المجمع 

العلمي العراقي، مج3١، )بغداد، ١٩80(، 

٩٩- القضاة، د. علي مصطفى

الحديث  مصطلح  لعلم  يخية  التار المراحل   -

كان  يــة  دور في  منشور  بحث  فيه،  صنف  ما  وأشهر 

ع ٤، )األردن، ٢00٩( يخية،  التار

ياض هشام ١00- هادي، أ. د. ر

النبوية  الــســيــرة  كــتــابــة  فــي  المفسرين  منهج   -

العلوم  مجلة  إلى  مقدم  بحث  أنموذًجا(،  )الطبري 

ع5، جامعة الموصل، ٢00٩ اإلسامية، ج3، 

: المراجع األجنبية:
ً
سادسا
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