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      .(20اجلزء)املتبقية للمحاضرات إقرتاح هذه املادة التارخيية 

 .الرمسية والواثئق التارخيية املصادر :سادسةال احملاضرة                 
املكتوبة  اآلاثر كل يعين أصبح حىت احلايل الوقت يف أوسع ومفاهيم أبعادا أخذ مفهومها إن:الرمسية الواثئق-

 ابلسلطة وتكون ترتبط اليت الرمسية الواثئق هي هنا املقصود لكن معني، زمن من اإلنسان خلفها اليت واملنقوشة
 وحفظها وأعماهلم، الناس وأنساهبم أبمالك يتعلق ما كل وتسجيل حفظ أنه على املراجع اتفقت.فيها أساسيا طرفا
 ، إليها الرجوع يسهل حىت وتبويبها ورقمنتها املعلومات تنظيم على تعمل اليت اإلدارية منها احلفظ أشكال بكل
 والقرارات كاألوامر الرمسية، شبه أو الرمسية يف الكتاابت حصرها خالل من املؤرخني عند أدق معىن أخذت كما

 وحىت احلربية، واألمور والتجارة االقتصاد مسائل تتناول اليت، والكتاابت السياسية، واملراسالت واملعاهدات
 الشروط، تفسري له الرازي حيىي هالل :العلم هذا يف املصنفني أهم الدولة،ومن يف للمسؤولني الشخصية املذكرات
 ألف الذي البيهقي عبد دمحم بن بكر أيب الشروط، علم يف الكبري ابجلامع املوسوم الطحاوي دمحم بن أمحد أبوجعفر

 كتاب :وتدوينها الواثئق جبمع اهتموا الذين املسلمني املؤرخني أهم بني ومن.واملواثيق والشروط القضاء آداب
الراشدين والرسائل البيزنطية،العماد  واخللفاء الرسل ملكاتبات يف اترخيه ،اليعقويب وفصل للبالذري األشراف أنساب

وعليه فإن الواثئق ال  . "اإلنشا صناعة يف األعشى صبح" كتابه يف الشامي،القلقشندي الربق كتابه يف األصفهاين
يقتصر وجودها على التاريخ احلديث أو املعاصر، فقد تضمنت كتب التاريخ اإلسالمي وال سيما التاريخ العام 

لواثئق اخلاصة والرمسية، ونعين ابلواثئق اخلاصة تلك الرسائل املتبادلة بني العلماء القاطنني يف والرتاجم الكثري من ا
اخلاصة ببعض أفراد اجملتمع، فقد شكلت هذه الواثئق مادة مهمة لدارس " الوقفيات"مدن متباعدةأو كتب الوقف 

حينما كان ( هـ646ت)ي إىل املؤرخ القفطيالتاريخ قدميًا وحديثًا ومثال ذلك الرسالة اليت بعث هبا ايقوت احلمو 
شاهدًا على اجتياح املغول للمشرق اإلسالمي واسر مث متكن من الفرارأو الوقفية اليت كتبها املؤرخ ابن تغري بردي 

أما  ،إذ حوت معلومات ال توجد يف مصادر أخرى عن أسرته وعالقاته ومستواه املعيشي ومكانته االجتماعية
الواثئق الرمسية فهي رسائل اخللفاء أو السالطني إىل والهتم يف أطراف الدولة أو إىل بعض القضاة ورسائلهم إىل 
الدول أو القوى اجملاورة كرسائل اخللفاء األمويني إىل والهتم أو رسائل والهتم إليهم، أو رسائل قادة املسلمني إىل 

حىت 9وقد أدرج املؤرخون الكثري من هذه الكتب منذ عصر الرسولالدول اجملاورة أو كتب الصلح واملعاهدات 
العصور اإلسالمية املتأخرة، وهناك رسائل تعد ذات قيمة عالية يف دراسة نفسية مرسلها كالرسالة اليت أرسلها 

فهذه ،هوالكو إىل املماليك يف مصر يدعوهم إىل االستسالم وفتح أبواب مصر، والرسالة اجلوابية على رسالته



الواثئق سواء خاصة كانت أم رمسية توفر للباحث معلومات ذات قيمة اترخيية عالية واندرة وتعد من أهم املصادر 
 .األولية يف كتابة التاريخ اإلسالمي

 :(واملسكوكات والنقوش اآلاثر)املادية املصادر-
 تنتمي اليت العصور اإلنسانية عرب اإلجنازات قيمة و التاريخ عن شاهدلهنا از و : التاريخ كتابة يف أمهية اآلاثر -أوال
 .إليها
 طبيعي كهف كآاثر بشري نشاط حتفظ اليت واملنظورة امللموسة مجيع األشكال هودراسة :اآلاثر مقهوم علم-اثنيا

ابألساليب العلمية  الثراء حتت من واستخراجها األثرية وبقاايه املاضي خملفات عن يبحث أوعلم اإلنسان  سكنه
 أن إال.به مباشرة عالقة هلا اليت األشياء أو القدمي اإلنسان اليت صنعها رة املنظو املادية األشياء مجيع دراسة أو

 والبيئة اإلنسان مبخلفات يتعلق ما كل دراسة اآلاثر علم ليشمل املفهوم هذا جتاوزت املنهجية احلديثة التطورات
 احلضارات خملفات ودراسة برتتيب يعىن اآلاثر فلعم وبذلك.بينهما تفاعل من ذلك عن ترتب وما فيها عاش اليت

 واملوازنة املشاهدة قوامها دقيقة، علمية أساليب بواسطة منها، احلقائق التارخيية واستنتاج وتفسريها القدمية
 .بدراسته يعىن الذي للعصر الكامل التاريخ يهتدى إىل أن وهدفه واالستنتاج،

 :نوعني إىل اآلاثر تنقسم:اآلاثر أقسام-اثلثا
 من حوته وما واالمراء والوالة، اخللفاء وقصور مساجد، من به ارتبط وما العمراين الرتاث وهي :اثبتة آاثر-1

 .وغريها وحدائق وانفورات وكتاابت نقوش
 وأدوات واحللي الفخارية األواين:مثل اإلنسان يستعملها اليت املواد املسكوكات وخمتلف وهي :منقولة آاثر -0

وأنواعه كاملساجد،و  أشكاله مبختلف أثراي ترااث خلفت املشرق فحضارة...وغريها والصناعة والفالحة العمل
 من العديد تضمنت وقد .وحىت الذهبية والفضية والنحاسية القصوروالنقوش،والزخارف والنقود،واألواين الفخارية

 وسائر واملنازل والتكااي األضرحة ويف شواهد القبور وعلى األثرية التحف ويف املساجد جدران على الكتاابت
  .املؤرخة واحلقائق القرآنية واآلايت ابألدعية املليئة والكتاابت املنسوجات؛ وعلى العمائر

 .:املادية املصادر أمهية-رابعا
 العبارات األمراء و أمساء يف تتمثل واليت حتملها اليت النقوش بسبب وذلك األصيلة الواثئق من النقود تعترب -

 . غريمها أو دينية أو سياسية دالالت ذات كانت سواء املنقوشة،
 أو السلطة من أطراف لطرف للتأريخ أو التارخيية احلقائق لتسجيل تكتب ومل وظيفية، أو مجالية حلاجة كتبت -

 .اآلخر دون لطرف تتحيز وال ابحلياد تتميز فهي لذلك النخبة،
 صححت اإلسالمية ابملشرق اآلاثر يف الواردة والكتاابت النقوش أن بل صحة أكثر رخيها فتوا للتغيري تتعرض مل-

 من وغريها ،...بغداد :مثل املدن بناء رواايت و السكة تعريب :منها املؤرخني، لدى الواردة األخطاء من الكثري
 . األمثلة
 :جماالت خمتلفة يف األثرية األحباث نتائج توظيف -خامسا



 كتب اليت أغفلتها األمساء وبعض العمرانية، وإجنازاهتا احلاكمة األسرات معرفة خالل من:السياسي  اجملال-
 .والبالط السلطة أهل من وغريهم الوزراء مثل التاريخ،

 أو املايل، والرخاء ابالستقراراالقتصادي، توحي املادي العمران وضخامة املستعملة املواد فإن: االقتصادي اجملال -
 املصنوعات والفخار إبراز يف أمهيتها إغفال وال ميكن واملكوس، ابلضرائب الناس وعامة السكان كاهل إبثقال

 .فيها أوأتثريها السابقة ابلشعوب وأتثرها واملعادن
 املعيشة ومنط طبيعة واضحةعن فكرة تعطينا واألواين واملساكن والقصور املختلفة اآلاثر فإن :االجتماعي اجملال -
 واملستوى والعالقات الذهنيات طبيعة وحىت والتقاليد العادات من خالل الوسيط؛ العصر يف املشرق جمتمعات يف

 .اآلاثر هذه خلفت اليت والشعوب واالجتماعي للمجتمعات املادي
 التطور ومدى ، الرايضية واهلندسية العلوم تطبيق مستوى يف تفيدان املصادر هذ فإن :والعلمي الثقايف اجملال -

 ...الفلكية واألدوات الساعات النافورات، :مثل التقين
 اإلنساين الذوق ومستوى والزخرفة الرسم يف املعتمدة الطرق يف تفيدان املصادر فهذه: العمراين والفين اجملال-

 فكرة تعطي اليت املعلومات من وغريها هشاشته وصالبته،أو ومتانته وضخامته البناء يف املستعملة واملواد ، آنذاك
 .املادية الناحية من احلضارية العصر عن طبيعة صحيحة

------------------------------------------ 
 .  البلدان ومعاجم واجلغرافية الرحلة مصادر :سابعةال احملاضرة                

 خاصة مكانة هلا كان اإلسالمية،و العربية الثقافة جمال ضمن مميزا مكاان واجلغرافيا الرحلة أدبيات شغلت:مدخل
 جتمع اليت املعاجم، وكتب للمدوانت اجلغرافية مريااث احلضارات أكثر من اإلسالمية،اليت كانت احلضارة يف

 اإلسالمي ، العامل دول خمتلف عن صورة دقيقة رسم على وتعمل املسالك، اجتاهات وحتدد املمالك خصائص
 جامعا األديب نصا احلقل هذا يعد حيث واإليديولوجية احلضارية املعطيات نم عدد على الرحلة أدب والعامل ويقوم

 دون والسياسية، قضاايها الفكرية مبختلف اجلغرافيون لنا تض ما على واملطّلع والعلمية، املعرفية االختصاصات من
 جذبت األمهية هذه إن الرحالة ؛ عليها مير اليت املناطق ،و العامل املؤلفات يستكشف هذه مم منته يهمل أن

 وحضارة واتريخ ، التاريخ اإلسالمي يف البحث عند تعرتضهم اليت املتنوعة اإلشكاليات حلل الباحثني اهتمامات
 .املشرق

 :واجلغرافيا الرحلة مفهوم-1
 ارحتاال، املكان عن ارحتل القوم و ومضى، سار أي رحلة البعري ارحتل ارحتل ونقول جاءت من لفظ:الرحلة -أوال
 بني وانتقاهلم للرحلة العرب يوافق ممارسة ما وهو  للمسري لالرحتال اسم وهي االنتقال تعين والرحلة انتقلوا، :أي

 من واملعرفة العلم وطلب احلقيقة ورغبة يف تقصي راسخة ثقافة غدت حىت ، ملشاهداهتم وتسجيلهم البلدان
 أصبحت السابقة الشعوب دونته ما إىل والعودة واجلغرافيا الفلك مثل مبختلف العلوم للتأثر ونظرا األصلية، مواطنها
 .معرفتها إىل العرب يتطلع املعرفة اليت ألوان من لوان الرحلة



 بعلم مرتبط ملعايريمعينة وفقا أقاليم إىل العامل وتقسيم املسافات، بتحديد يهتم الذي العلم تعين :اجلغرافيا -اثنيا
 بني يفرقون ال الباحثني من الكثري الوصف،و عند تربز اليت األمور من وغريها النبات ونوع البشر، وطبيعة الفلك،
 لكن اجلغرافية، املعلومات من العديد حتوي الغالب يف الرحلة أن إال تداخلهما، رغم دراساهتم يف واجلغرافيا الرحلة
 وسبب الرحالة ثقافة مستوى إىل يعود ذلك جغرافيا، عامل رحالة كل وليس رحالة، جغرايف كل ابلضرورة ليس

 الرحالت فكثرت أمرها، ويسرت الرحلة على ساعدت الناس خمتلفة تظافرت أسباب وقد.منها واهلدف رحلته
 الرحالت أدب وراج واالقتصادية؛ واالجتماعية والسياسية والدينية العلمية ومقاصدها حوافزها بتنوع وتنوعت
 وزايرة احلواضر، العلمية الرحلة :مثل العامل أصقاع يف الرحالة مشاهدات وخمتلف املغامرات أتريخ معه وراجت

 .واملغامرة واالكتشاف املشاهدة التجسس أو والسفارات و
 :أنواع الرحلة -اثلثا
 .وغرائب مشاهدات من حوت وما والبالد األقاليم تصنف رحلة -
 .والعلمية الثقافية احلواضر وزايرة احلج هدفها تومرت ابن رحلة مثل العتيق البيت زايرة هدفها رحلة -
 .عنهم واألخذ و العلماء لقاء رحلة -
 .الصداقة أواصر وربط السفارة هدفها رحلة -
 .العامل واكتشاف املغامرة هدفها رحلة -
 .الدين نشر يصاحبها الغالب يف والربح التجارة هدفها رحلة -
 ..حوقل ابن :مثال شكل أبي النفوذ السلطان وتوسيع بسط هدفها رحلة -

 :اجلغرافيا بعلم االهتمام دواعي-رابعا
 .احلج فريضة ألداء الطريق تسهيل -
 . الدولة دعائم توطيد يف الرغبة -
 تلك عن واستيفاء معلومات للمواصالت جديدة طرق بشق أطرافها وسائر اخلالفة مركز بني الصالت تسهيل -

 .السفر املسافات وظروف وحتديد الربيد ومنازل املراحل تعداد مع الطرق
 .املعرفة فروع كل يف التأليف يف والرغبة املعارف توسيع دائرة يف املتمثلة العلمية الدوافع -

 :اإلسالمية احلضارة يف اجلغرايف الفكر وتطور نشأة -خامسا
 يعين ال فهذا  ، التأليف من النوع هبذا اهتمام العرب على اليوانين الفكر أتثري فكرة ترسيخ حماولة البعض رغم

 واجلزية، اخلراج لعملية ومنظما للفتوحات، موازاي مبكرا ذلك فقدعرفوا والطرق، واملدن البلدان بوصف التام جهلهم
 .اإلسالم جميء قبل العرب عند ضاربة جذوره اجلغرافيا علم أن على ضرورة التأكيد مع الراشدي، العصر منذ
 جتواهلم كان فقد دليل، أكرب أشعارهم يف ذكر وما اإلسالم جميء قبل أي قدمية اجلغرافيا لعلم معرفتهم كانت فقد
 أثبت وقد يف توجهاهتم النجوم واملسافات فاستخدموا املواقع حتديد إىل حيتاج رحالهتم ويف العربية اجلزيرة شبه يف

 والتجارة لالسرتزاقابلرتحال  عرفوا فالعرب يعتمدون عليها، كانوا اليت الفلكية القواعد صحة احلديث العلم



 اإلسالمية الشريعة نزول ومع.والصيف الشتاء رحليت يف ذلك إىل القرآن أشار وقد املغامرة، جتارب يف واخلوض
 كما وغريها، البحر وركوب هللا خلق يف الرحلة والتفكر على حتث نبوية وأحاديث قرآنية آايت جاءت وانتشارها

 املسلم إليها يلجأ فقد عليها، وحيث الرحلة يشجع على ما وسلم عليه هللا صلى الرسول وقرارات أفعال يف جند
 ثقافة ضمن املدينة إىل اهلجرة مث أوال احلبشة أرض الرحلة إىل وتعد اهلجرة، طريق عن به وهرواب دينه على خوفا
 اإلداري التنظيم تؤكد ونصوص رواايت وجود رغم ذلك بعد اإلسالمية مث العربية الذهنية يف الراسخ التنقل وفكر
 السفر يؤمن وما الطريق أبخبار أتيت اليت البعثات خالل الربيد من نظام اتباع بينها من اإلسالم لدولة املبكر

 بشكل املراقبة نظام معها بدأ اليت املهمة الفرتة أن إال ، وسلم عليه صلى هللا هللا رسول عهد يف خاصة والرتحال
 الربيد نظام تطور وقد ،"عجيبة الناس على عيون لعمر كان" أنه قيل حىت بن اخلطاب عمر بعهد ترتبط واضح

 الشام، جنوب إىل إيليا زمن دمشق من األميال وصنعة الطريق بعمارة قاموا حني األمويني عهد معامله يف واكتملت
 واحلواضر املدن بني املسافات عن حتدث املقدسي أن إال العمارة هذه لذكر األوائل اجلغرافيني ورغم إمهال

 وتغذية يف تنمية ومسامهة أمهية اإلداري للتنظيم أن على يدل ما ميال 12 :ب قياس تقدر كوحدة بريد مستعمال
 املسالك بتحديد واسعا اهتماما اإلداري التخطيط أفرز وقد أشكاهلا مبختلف الرحالت وتسهيل اجلغرايف الفكر

 العصر يف خاصا ديواان إنشاء تطوره على ساعد وقد اجلغرافيا، علم من فروع مستقال فرعا غدا حىت واملمالك
 أتمينه وتضمن الدولة ترعاه مرفق وهو "واملغرب املشرق نواحي إىل والطرق والسكك الربيد ديوان" مسي العباسي

 عشرة يف احلموي مبنية ايقوت يصفها كما األميال هذه وكانت لسالكيه، وإيناسا ابألميال تطمينا حددته وقد
 العرب وظف العلوم والفرس وازدهار واإلغريق اليواننيني لعلوم الرتمجة تيار اتساع ومع ذلك، من أوقريبا أذرع

 احلضارة خالل اجلغرايف لألدب ذلك ابلنسبة يف وألفوا اجلغرافيا علم لصاحل والفلك الرايضيات علم واملسلمون
 وكتاب "الكبري البلدان" كتاب اهلجري يف الثالث لقرنا يف الكليب هوابن التأليف يف اشتهر من فأقدم اإلسالمية

 من النصف الثاين مع الظهور يف أخذ كعلم اجلغرافيا نضج بوادر إنّ  ،"الدول اشتقاق" كتاب و"الصغري البلدان
  خردذابة ابن ويعتربكتاب وغريهم، ومارينوس بطليموس أفكار على واالطالع الرتمجة ازدهار بعد م9 /ه3 القرن

 من رسته ابن وبعده ألف البلخي، عن أنه نقل ويبدو ذلك عن عرب الذي األول املصنف "واملمالك املسالك"
 ويف ، ومشوال توسعا أكثر اعترب وقد الدواوين كتاب أو اخلالفة سر أمناء لفائدة "األعالق النفيسة" كتابه أصفهان

 بني املمتدة الفرتة االهتمام فهي مرحلة أما "الكتابة صناعة كتاب" كتابه جعفر بن قدامة كتب السياق نفس
 واملمالك، ابملسالك املؤلفات أغلب واشتهرت ابجلغرافيا، الدقيق ه،وهي مرحلة اإلعتناء العلمي5 و 3 القرنني
 ،...اإلدريسي حوقل، ابن املقدسي، اليعقويب، والوراق، املسعودي، خردذابة، ابن االصطخري، اجلغرافيني وأشهر

 و تطبيقي؛ منه أكثر نظراي اجلغرافيا بعلم االهتمام أصبح ه 10 القرن غاية إىل الفرتة هذه بعد ما حني يف
 العامل يف واألمصاراملوجودة األقاليم عن سابقيهم كتب ما فيها ينقلون معاجم عن عبارة كتبهم أصبحت

 ابن القزويين، احلموي،ايقوت  :مثل احمللية والقصص الغرائب ومجع اخلرافة طابع أخذت كما اإلسالمي،
 ...بطوطة



 :اإلسالمي التاريخ دراسة يف اجلغرافية واملعاجم الرحلة مؤلفات أمهية -سادسا
 يف اإلسالم حبضارة املرتبطة القضااي من العديد املصادرتبني من النوع هذا - 1

 نقلوا أو ألحداث شهودعيان مؤرخيها وأّن غالبية التاريخ، مصادر يف جندها قلما مبعلومات غنية فهي املشرق،
 .مؤلفاهتم لنا وحفظوا سبقوهم عيان شهود عن مباشرة

 األدب على ينطبق ذلك الضيق،و اختصاصاته حدود بكثري جتاوزت أمهية اكتسب األدب فروع من عددا أن -2
 مادة فيه تتوفر إذ اإلسالمي، العامل ماضي دراسة يف به واملوثوق األساسي وعد املصدر العريب واجلغرايف التارخيي
 .الطبيعة وعلماء وللغوين والدين، األدب والعلم ومؤرخي واالقتصاد االجتماع ،وعلماء اجلغرايف أو للمؤرخ

 تؤكد املراجع جاءت معني وقد لقطر معينة حقبة لتاريخ األهم أو الوحيد املصدر إما اجلغرافية العربية املادة متثل-3
 أهم من املسعودي ويعترب التارخيي، مجع اخلرب يف الرحلة وبني التارخيية الكتابة بني مجع إذا املؤرخ رواايت أمهية على
 . مؤلفاته خالل من األمهية هذه مثل من
 اليت البالد صادفتهم يف اليت لألساطري االكرتاث دون التارخيية الرواايت مجع يف الدقة بني ابجلمع الرحالة متيز -4

 . جبري وابن وايقوت احلموي واإلدريسي البريوين عن فضال واليعقويب، واالصطخري البالذري مثل زاروها،
 .دراسته املراد الواقع من تقرب إفادة و أكثر واملعاينة املشاهدة على القائمة العلمية الرحالت اعتبار-5
 :هي الرحلة كتب تثريها اليت اجلوانب -6

 :االقتصادي والنشاط اجلغرايف الوصف -
 وأهم واتريخ بنائها اترخيها عن معلومات يشمل مفصال، دقيقا وصفا والبوادي والقرى واحلواضر املدن وصف*

 . فيها املوجودة الوظائف وخمتلف وبنيتها آاثرها
 الواقعةعليها، واملدن واجتاهاهتا طوبوغرافيتها جهة من وذلك الربيد على املواصالت اعتمادا طرق وصف*

 .فيها األمن ومستوى املدن هذه بني الفاصلة واملسافات
 ...وأهنار وحبريات وحبار جبال من املختلفة الطبيعية املظاهر وصف*
 يف التوثيق كبرية أمهية - واملسالك الفتوح كتب خاصة - الرحلة كتب يف املتضمنة التارخيية الرواايت حتتل*

 وتصنيف والرسوم والضرائب، املالية والنظم اخلالفة موارد وحساب املسافات، حبساب تتعلق كانت إذا التارخيي
 واجلغرايف االقتصادي راسة التاريخ د يف عنها االستغناء ميكن ال اليت املعلومات من وغريها  الزراعية األراضي
 .اخلالفة عن البعيدة املناطق خاصة

 ..حبوب وفواكه، خضر مثار، الزراعة من:مثل االقتصادية النشاطات ذكر*
 الطرق الداخلية، مثل التجارة التجارية وأماكنها والعالقات أنواعها، األولية،و وموادهاوالصناعات  واحلرف

 ..والواردات النقل،الصادرات، وسائل املعامالت، اخلارجية، التجارة التجارية،
  العشر الزكاة اخلراج، الشرعية مثل وغري الشرعية واملكوس الضرائب*

 :االجتماعية الظواهر -



 .معني بلد يف السائدة والتقاليد العادات وصف*
 الغذائي األمن الذايت، االكتفاء الفقر، والرفاهية، االجتماعي املستوى* 
 .وهجراهتا واستقرارها القبلية، والتجمعات البشرية اجلماعات ملعرفة مالذا الرحلة مصادر تعترب*
 :العلمي والنشاط الديين-
  ...املناظرات املذاهب، ملعتمدة،ا التعليم برامج علماؤها، :العلمية احلواضر*
  .معها املتعايش أو املعارضة واملذاهب الدولة مذهب*
 .اإلسالمية غري الدينية الطوائف*

 :السياسي الواقع -
 أبمساء وتفيدان احلكم نظام حول املعلومات واجلغرافيا الرحلة مصادر تذكر*

 .آنذاك القائمة والفوضى ابلدولة احلروب أو واالستقرار األمن ومظاهر ونظمهم للحكام
 . وحتديد مساحتها تصنيفها ملعرفة املناطقواألعمال، من للكثري اجلغرافية احلدود رسم من املؤلفات هذه متكننا *
 الصراعات السياسي،املعارك، الظلم أو العدل :عايشوها اليت والعسكرية السياسية األحداث بعض على شهادات*
 الرحالت الدبلوماسية خالل من األخرى والشعوب املسلمني بني العالقات عن واجلغرافية الرحلة كتب حتدثت*

 .البلغار لبالد فضالن ابن رحلة مثل
 :العمراين اجلانب -
 . املواقع تلك وأمهية ومواقعها املدن، بناء اتريخ كثريا  اجلغرافيني يذكر*
 .وغريها واألسواق واألسوار املساجد واحلصون خاصة الرئيسية الوحدات يتعرضون لبعض*
 . اإلسالمي العامل يف التمدن فكر تفيد اليت املعلومات تقدم*
 .السكنية ابلتجمعات وعالقتها املياه توفر مناطق معرفة تفيد يف املؤلفات هذه أن  املراجع أثبتت*
 .السياسة وكتب مؤرخواحلوليات تلهم أقالم*

 :املصادر هذه التعامل مع صعوابت -سابعا
 يف سيقت حكاايت ما كثريا إذ تصويره، حياول الذي للمكان الرحالة مروايت يف كبري بشكل األسطورة ختتلط -

 متداولة رخيية ات وأضحت حقائق متحيص، دون والباحثني املؤرخني طرف من اعتمادها ومت اإلسالمية الثقافة
 . املؤلفات بني ومتواترة

 وهذا ومروايته على أوصافه التشويق طابع ليضفي الظواهر من الفريد األخبار من ابلعجيب خياله الرحالة يشبع -
 . احلقائق وغربلة احلذر يفرض

 يتقيد ال فهو املؤرخ، إليه يصبو عما ختتلف الرواية التارخيية وصناعة عرض يف الرحالة وهدف طريقة أن -
 طريقة حسب يكتب وال الزمين، ابلتسلسل
 . واحد شخص من ولو يسمعه ما برواية ويكتفي روايته، إسناد ذكر يف يدقق وال احلوليات،



 أي أو أوعلماء طرق قطاع تواجد مثل فجائية مظاهر الرحالة يشاهد فقد تعميمه، ميكن ال آين حيين يذكر ما -
 .زاره الذي املكان عن ودائما سيئا انطباعا لنا فيقدم جماعة أو حرب أو معينة ظاهرة

 الفاعلة القوى وظروفهاو خلفياهتا معرفة من متكننا اليت العميقة جوانبها من ال الوصفي جانبها من الظاهرة شرح -
 .فيها
 .بشخصه يشاهد ومل ينقل من هناك -
 .النسبية وبطابع كافية، وغري شاملة -
 . تناثراملعلومات االجتماعية و املصادر من النوع هذا مع التعامل يف اخلربة-

---------------------------------------------- 
 . واألحكام الفقه مصادر :ثامنةال احملاضرة                  

 من متكنهم فهي اترخييةكبرية، قيمة ذات الشرع أبحكام املرتبطة املؤلفات الباحثون إىل إعتبار يذهب: مدخل
 هاما جزًءا أخذت اليت والسياسية االجتماعية واالقتصادية اليت  ختص القضااي احلقائق من الكثري على االطالع

 الشرع أصول على ابالعتماد القائمة، وفقها النظم ُتسري شرعية لقواعد التأسيس وأرادوا الفقهاء بعض تفكري من
 والسياسية الدينية وممارساهتم القضااي مع وتفاعلهم الصحابة وإمجاع النبوية الشريفة، والسنة القرآن :مثل

 تلك ولعل وسلم، عليه هللا صلى الرسول وأفعال أقوال وعلى ذلك على الذي يبىن والقياس واجتهاداهتم
 بعد أي النبوي العهد بعد جاء واقع من مستنبطة رها ابعتبا الفقهاء عند قيمة املادة األكثر هي االجتهادات

 .عصرهم ومقتضيات ملتطلبات وفقا الشرع أحكام توظيف من املسلمون فيها متكن مرحلة الوحي،يف انقطاع
 الفقهاء فتاوى وأحكام يف والتمعن أنواعها، مبختلف الشرعية النصوص هذه قراءة من البد كان املنطلق هذا من

  .هلا ربتهم وحما العامة للمظاهروالقضااي رصدهم خالل من عصرهم، يف التارخيي الواقع لدراسة وغريهم والقضاة
 :العام والفقه الفتاوى كتب -1
يف  تعاىل هللا أحكام معرفة :الشرعية املعرفة حقل يف داللته حيث من ويعين والعلم الفهم هو:الفقه مفهوم -أ

 نصبه الشرع وما والسنة الكتاب من متلقاة وهي واإلابحة، والكراهة والندب واحلذر ابلوجوب املكلفني أفعال
 أدلتها من املكتسبة الشرعية ابألحكام املطلق واإلدراك العلم هو األدلة أو من ملعرفتها

 جماالت كل تعرتضه يف اليت للمشاكل حلوال وتقدم اإلنسان حياة تنظم اليت املسائل مجيع يتناول فالفقه التفصيلية،
 الشرع أحكام ملعرفة خمتلف الشرائح تسلكها اليت الوجهة هو الفقيه إذن الشرع اإلسالمي؛ يقتضيه ملا وفقا احلياة

 من حىت اخلاصة من أو العامة من كانوا سواء يعيشوهنا، اليت األحداث خضم يف تعرتضهم اليت القضااي بعض يف
 عامة أحكاما املصادر النخبة وتضمنت من املعامالت،أو أو ابلعبادات تعلقت وسواءً  ذاته، حد يف السلطان
 .فتوى أصبحت وجواب سؤال صيغة يف جاءت إذا لكن عاما، اعتربت فقها األصول من مستنبطة



 اليت األحكام خمتلف ليضم واألصلح تداوال، األكثر مصطلح  أّن لفظ الفتوى:والقضاء الفتوى مفهوما -ب
 الفىت أي احلديث من وأصلها األحكام، من املشكل تبيني :الفتوى  منظور ابن اعترب :الفقيه،ولغة عنها جييب

 .حكما أحدث إذا املفيت السن وأفىت
 يف سوى الفتوى عن خيتلف ال القضاء اإللزام،و سبيل على ال الشرعي ابحلكم إخبار هي فالفتوى: أما اصطالحا

 واملدنية الدينية املسائل حول فقهي رأي إذن فالفتوى.مع التنفيذ  اإللزام سبيل على الشرعي ابحلكم اإلخبار كون
تنفيذها  يتم أحكام خالل من والقضااي املسائل هلذه معاجلة والقضاء ، واألشخاص األفراد حبياة اليت تتعلق
 األجوبة:مثل الفتاوى عن للقصد مصطلحات عدة استعملت وقد .الواجبات وحتديد احلقوق لضمان وتطبيقها
 . نفسه الشرعي واملقصد ذاته املعىن تؤدي الباحثني بعض اعتربها وقد ،...والنوازل املسائل

 :التارخيية الكتابة يف أمهيتها -ت
 الفئات والطبقات ملختلف وجهة أنه خاصة متنوعة، معطيات الفقه كتب يف املؤرخ جيد أن الطبيعي من

  :نذكرمنها التارخيية النصوص فيها نستغل أن ميكن هامة اترخيية جماالت وهناك اإلسالمية، ابجملتمعات
 أصحاب مثل معروفة معينة، شخصيات وتضم جغرايف، ومضبوطة مبجال مؤرخة أحياان تكون الفقهية النصوص -

 يعطي ما وهو التارخيية، عناصراحلادثة متثل الضوابط هذه فكل ، الناس، أوعامة األجانب، أو التجار، أو السلطة
 .توظيفها يف مصداقية الباحث

 جند ما فكثريا واحدة منها، السلطة و متعددة، فئات وجهة والعسكرية فهو السياسية الناحية من الفقيه دور -
 تتعلق حامسة مواقف واختاذ احلروب بعض غمار خوض :مثل قضااي يف العلماء كبار يستفتون وحاشيته السلطان
 وتعرضت السياسية والسلطة الفقهية السلطة بني عداء إىل حتولت من االستفتاءات هناك أن حىت واحلكم، ابلنظام

 حدث ما ذلك على دليل وخري وغريها، ابلسجن بعضها وانتهت والتنكيل للمحن بعض املرجعيات خالهلا من
 .املعتصم ابهلل عهد على واملعتزلة حنبل بن أمحد األمام بني حدث وما املنصور، العباسي واخلليفة مالك اإلمام بني
 .امليادين خمتلف يف وتشريعاهتا مواقفهاوخططها، مبختلف واجملتمعات األنظمة (املؤلفات) إهتمامها بنقد-
 يف املصطلحات املتداولة و واألخالق املعيشة مستوى عن احلديث االجتماعية حيث الناحية التزود ابحلقائق من-

 اليهود) واآلخر األلبسة واألعياد، بعض ذكرت ،...املعلم الشيخ، :مثل والطبقات واملناصب املعامالت،
 والتقاليد العادات وبعض .املشرق اإلسالمي جمتمعات ضمن ابملسلمني وعالقاته (...وغريهم والفرس واملسيحيني

 .عموما األسرية واالجتماعية والعالقات البدع واخلرافات والطالق  ابلزواج املرتبطة
ضوابط  بوضع االقتصادي، النشاط بتنظيم املصادر من الكثري االقتصادية حيث اختصت الناحية فائدهتا من-

 األموال أنواع وخمتلف والغنائم، العنوة وأراضي الصلح أراضي وحتديد واجلزية ابخلراج تتعلق وعرفية دينية وتشريعات
 .اجملال هذا يف املؤلفات أهم بني يوسف من أيب للقاضي اخلراج كتاب ويعترب ،(الصدقات الزكاة،)



 و التجارية والضرائب املعامالت خاصة االقتصادية النشاطات عن هامة معلومات الفتاوى نصوص تضمنت-
 البياانت من وغريها، السقي وآالت وطرق العامة ، وأراضي السلطان وأراضي ، األرض وملكيات الفالحة أدوات
 .ألعماهلم وممارستهم  ابحلرفيني املتعلقة

 يعتمدها الفقهاء اليت املصادر أمهات عن هامة معلومات والثقافية العلمية الناحية من النصوص أعطت هذه-
 اجلمود أو االجتهاد الفقهي و التأليف وقيمة املصادر من املوجود الكم معرفة إىل ابإلضافة لفتاويهم، كمرجعيات

 يبعثها اليت واألسئلة السائدة، الفقهية واملذاهب املناظرات خالل من العالقات العلمية معرفة و السائد، الفكري
 الفكر مستوى قياس يف املناظرات تفيدان كما.اإلسالمية واحلواضر املدن خمتلف من بعضهم البعض إىل العلماء
 . والبالغة والشعر

 :اليت تعرتض الباحث العوائق-ث
 .الواقع عن وبعيدا نظراي يكون قد الفقهاء يكتبه ما إلن الفقه، كتب من يستنبطه فيما احلذر -
 ملا شاملة تكون عليه،وال طرح الذي السؤال حسب الفقيه طرف من جزئي بشكل تناقش القضااي بعض أن -

 . الفقهية املصادر يف تذكر مل الضرائب فبعض كلي بشكل حيدث
 أهنا إال املسألة هذه الفقهاء بعض كره وقد وحىت املناظرة، للنقاش وطرحها والقضااي املسائل من الكثري افرتاضية -

 .الرأي أهل األحناف ابعتبارهم طرف من خاصة كبري بشكل شاعت
 .الفتاوى فيه طرحت الذي اجلغرايف اجملال ضبط يف صعوبة جتعل العلمية وتنقالهتم الفقهاء حركية -
 على احلقائق سلبا يؤثر قد ما وهو الشخصيات، فيها حتدد ومل ومكان بزمان مؤطرة غري الفتاوى من الكثري -

 .الوقائع ضبط من أكثر والتفسريات اآلراء أبواب ويفتح التارخيية،
 تتغري اليت اجملتمع مبصطلحات املتعلقة االصطالحية، أو املفردات اللغوية وصعوبة عموما، الفقهية الثقافة ضيق -
 .اللسانيات بعلم ابالستعانة يلزمه ما اللغة بتطور أو عصر، إىل عصر من
 :الشرعية والسياسة السلطانية األحكام كتب-ج

 أفعال على الشارع يفرضه ما كل :وتعين األحكام األوىل مفردتني، من مركب مصطلح:السلطانية األحكام1-
 ابلسلطان،فتوجه ترتبط اليت الشرعية األحكام كل فتعين:أما السلطانية ومباح، ومكروه وحرام واجب:من املكلفني،

 .هللا ومع الرعية مع حقوقه وتضبط واجباته، وحتدد قوانينه، وتنظم أفعاله،
 القيام والسياسة الرايسة، والسوس به، قام إذا سياسة األمر ساس الفعل من لغة:الشرعية السياسة مفهوم 2-
 .وإصالحها أمورهم وتدبري قوم، مسؤولية على والقيام الرعية أمور والية تعين ،فالسياسة يصلحه حىت الشيء على
 يف اجملتمع؛ أوهي الناس على السلطة ممارسة أي والسلطان؛ احلكم احرتاف :فهي االصطالحية الناحية من أما

 هللا شرعه ما :حياهتم ،أما الشريعة ونظام وعالقتهم الناسسلوك  يف الدينية واالقتصادية القيم لتحقيق اجراءات
 وتعاىل سبحانه هللا أووحى النبوية، والسنة القرآن يف موجودة وهي ، املختلفة األحكام من أي الدين من لعباده

 . للناس ليبلغها لرسوله الكرمي



 العام للمجتمع، اإلصالح مبسؤولية والقيام الرعية أمور تدبري :أهنا على الشرعية السياسة تعريف ميكن وعليه
 هللا صلى نبيه كتابه وسنة يف وتعاىل سبحانه هللا شرعها اليت األحكام تقتضي ملا وفقا الناس بني العدل وحتقيق

 .واتبعيهم هللا رسول صحابة من األول الرعيل عليه أمجع وما وسلم، عليه
 فرحون بن الدين برهان للقاضي "األحكام ومناهج األقضية أصول يف احلكام تبصرة" كتاب منها:بعض مؤلفتها-

 تولوا أو إدارية، مهاما أصحاهبا مارس املؤلفات أغلب أن واملالحظ للقلقشندي اخلالفة معامل يف اإلانفة -املالكي،
 بغداد يف السلطة أعمدة أحد وهو كتابه ألف فاملاوردي السلطة، من مقربني من أوكانوا الدولة يف عليا مناصب

 . املقتدر العباسي للخليفة وزيرا فكان اجلهشياري ،أما العباسيني اخللفاء مقراب من كان فقد
 :التارخيية الكتابة يف أمهيتها 3-

 على العدالة مبدأ تطبيقات ومدى واحملكوم احلاكم بني العالقة على الوقوف : ةواإلداري ةالسياسي ناحيةال -
 املؤلف من موقع يعكسه الذي السياسي الواقع فقه و املعارضة، ومبدأ السياسي الوعي وحىت النخبة ورأي الرعية

 . عموما واإلداري السياسي النظام ومن السلطان
 املؤلف، عنها حتدث معينة دولة عصر يف القائمة التنظيمات اإلدارية عن ودقيقة واسعة فكرة رسم من متكننا -

 الشرعية ومهامهم والقلم السيف أهل عن صورة لنا تقدم املصادر عصره،فهذه يف قائمة كانت اليت الدولة خاصة
 .وعالقتهم ابلسلطان ومراتبهم والدنيوية

 وحتويلها أحكام الشرع استيعاب على – سلطة أو خنبة – اإلسالمية احلضارة يف األفراد قدرة املؤلفات هذه متنح -
 .والسياسة احلكم ومتطلبات الواقع مع يتماشى فكر إىل
 تنظيم عن مبعلوماهتا خاصة، املالية والسياسة و االقتصادية النشاطات لدراسة فهي مصادر :ةاالقتصاديالناحية -

 وحصة تقسيمها وكيفية الفتح من عمليات العائدة الغنائم وخمتلف الشرعية، وأحكامها وشروطها اخلراج عملية
 .وغريها الدولة وإقطاعات استغالهلا وكيفيات  الشرعية،واملعادن واملغارم الضرائب إىل ابإلضافة منها، املال بيت

 ابآلفات احلدود املرتبطة وأنواع العمال مرتبات حول متنوعة معلومات املصادر ذات فهذه :االجتماعية الناحية -
 .وغريها الفقروالغىن ومستوى العام والنظام العامة هلا يتعرض اليت املظامل وأنواع واجلرائم االجتماعية

 مؤلفي اهتمامات ضمن هاما حيزا أخذت اليت اإلدارية اخلطط من خطة احلسبة تعترب:احلسبة مؤلفات -ج
 املؤلفني من الكثري واملنكرات،لكن الغش ومتنع العدل حتقق اليت التنظيمات بني من واعتربوها األحكام السلطانية،

 وفصلوا اخلطة هبذه خاصة مؤلفات كتابة على عملوا وإمنا ملهامهم، شرع الذي النظري الفقهي ابلطابع يكتفوا مل
  .اخلطة هلذه أتصل اليت املسائل من وغريها...احملتسب ومهام وشروطها الشرع من مفهومها وموقعها يف

 :احلسبة مفهوم 1-
 طلب العد، الكفاية، احلساب :إىل يرجعها فابن منظور ، اللغوية الناحية من متعددة معان احلسبة أخذت
 اليت تصرفاهتم، على األفراد حماسبة نطاق عن خترج مل أهنا إال اللغوية للمصطلح االشتقاقات تعدد ورغم ، ...األجر



 خمتلف فيها تلتقي اليت العمرانية الوحدة ألنه خاصة ابألسواق وارتبطت داخل املدينة العام والنظام ابلشرع ختل
 .التجاوزات وتكثرفيه واألجناس الفئات

 فرض هو الذي املنكر عن والنهي ابملعروف األمر ابب من دينية وظيفة هي :احلسبة فقال عن خلدون ابن أما
 .أبموراملسلمني القائم على

 فهي املنكر، والنهي عن ابملعروف األمر من واخلاصة العامة به يقوم عما ختتلف احلسبة أن إىل التنبيه من بد ال
 وحدود وظائف هلا ،4 أواألمري اخلليفة أو السلطان من شرعيتها وتستمد السياسية، للسلطة اتبعة إدارية خطة
 مبحتسب املنكر عن وينهى أيمرابملعروف من كل فليس السلطانية، األحكام كتب حددته ملا وفقا تطبقها معينة

 . لذلك شروط تتوفر أن جيب بل
 :التارخيية الكتابة يف أمهيتها 2-

 املراقبة، أمهية عن اجملال هذا يف التأليف يعرب واإلداري،و السياسي اجملال يف احلسبة نصوص من االستفادة-
 السياسي النظام ضمن وفعاليتها اإلدارية املؤسسات وعن صورة قوهتا، أوج يف أو الدول ضعف فرتات يف ودورها
 .القائم

 وتعدد من السلطة نوع فيها املؤلف هلجة كانت فكلما القائم، النظام عن صورة يعطينا املؤلفات خطاب  -
 والعدل، األمن حتقيق وحرصهاعلى اخلطة هبذه السلطة اهتمام على ذلك دل للمحتسب، متنح اليت الصالحيات

 يدل وهذا وتطبيقاهبا للحسبة أمهية اليعطي القائم النظام أن الحظنا املؤلف هلجة يف التذمر من نوع وجد إذا بينما
 .األحيان من كثري يف ضعفه على
 أن أي والتأديب وغريها، للعقاب أساليب وحتديد أمناء وجود حالة يف اخلطة هذه هيكلة املؤلفات بعض تربز -

 خالل القائمة الدولة يف واخلطط املوجودة اهلياكل بعض رصد ميكنه اإلدارية والدواوين التنظيمات جمال يف الباحث
 .األخرى املصادر أمهلتها إذا خاصة املؤلف، عصر

 الطابع عن بعيدا الواقع ومعرفة االقتصادي النشاط دراسة يف هام االقتصادي دور اجلانب احلسبة يف مؤلفات-
 هذه تساعده التخصص يف هذا فالباحث النظرية، الناحية من وشروطها املعامالت عن تتحدث النظري حيث

 :يف الكتب
 اليت وترتيباهتا والقوانني وتنظيماهتا، موقعها حيث من منه، القريبة والعصور املؤلف عصر يف األسواق حالة رصد -

 .واملشرتي البائع بني التبادل املقايضة،وطرق ونظام املدن أسواق يف التسعري نظام معرفة متكن من كما فيها، تسري
 ومدى العقاب والتأديب وأساليب الباعة، طرف من األسواق يف متارس اليت وطرقه الغش حاالت على الوقوف -

 .األسواق يف تطبيقها
 .حتكمها اليت والضوابط األسواق يف تباع اليت واألشربة األطعمة أنواع -
 .تنظيمها يف احملتسب ودور املدينة يف األخرى وأماكنه البيع طرق -
 .هبا والتنظيمات املتعلقة ممارستها، وطرق طبيعتها حول اإلشارات وبعض وانتشارها، السائدة واملهن احلرف -



 .حماربته وكيفيات فيها، الغش وطرق ومراقبتها، صنعها مسؤولية املتداولة، النقود -
 اإلسالمية، للشعوب االجتماعي التاريخ لكتابة هاما موردا احلسبة والعمراين كتب االجتماعي اجلانب اعتربت يف

 . وسريورهتا طبيعة األحداث فهم من متكننا بل ووسائلها، وسبلها طبيعة املعيشة ولفهم
 .اآلفات انتشار أو األخالق مظاهر على الوقوف خالل من العامة، االجتماعية احلياة معرفة -
 .عليها احلفاظ يف احملتسب ودور العامة اآلداب معرفة -
 يعمل الشرعية اليت والضوابط احملتسب، جمتمع يف األخالقية غري واملظاهر االجتماعية اآلفات أنواع إىل التطرق -
 .الشرعية التجاوزات على التأديب وطرق منها، والتخلص حماربتها على خالهلا من
 واألوساخ العام، احلق على االعتداء خالل منع من العمراين اجملال ضمن االجتماعية العالقات على الوقوف -
 . املرور حركة وتسهيل الشوارع حنو املياه صرف منع املساجد، و أمام وأحياان والشوارع األزقة يف ترمى اليت
 . شبهة يفعل من كل وأتديب اجلنسني، بني والفصل االختالط منع أجل من العمل -
 يف جمتمع الصحية غري واملظاهر والتقاليد العادات بعض عن هامة اترخيية معلومات املصادر هذه تعطينا -

 .األسرية العالقات واألعياد، االحتفاالت بعض لألسواق،و النساء مثل خروج وعصره احملتسب
 .امليزان اآلنية، :مثل الوقت ذلك يف املستعملةاملصطلحات  تقدم-
  :اليت تعرتض الباحث العوائق-3
 بشكل يصعب توظيفها مادة أمام نفسه الباحث فيجد والتشريعات القوانني من لكثري الشرعي النظري الطابع -

 .أخرى بنصوص مقارنتها عليه وجب وإمنا مطلق،
 .املؤلف بعصر واقعة أهنا الباحث فيظن أخرى مصادر من منقولة أمثلة استعمال -
 .واجملتمع العصر ذلك على ذلك ونتائج القوانني هلذه الفعلي التطبيق إىل اإلشارات غياب -
 متكاملة، اترخيية فكرة من رسم الباحث ليتمكن االقتصادية، والنشاطات السياسي الواقع بني املؤلف  ربط قلة -
 .تدهوره أو االقتصادي والتطور السلطة بني العالقة فهم خالل من

------------------------------------ 
 .األدبية املصادر :تاسعةال احملاضرة                            

 أيضا كان بل النخبة عند ،ومل يتوقف اإلسالم جميء قبل حىت األديب ابلذوق العربية احلضارة اصطبغت:مدخل -
 تنافسوا الشعراء كبار أن حىت الناس، بني األشعاروذيوعها ميزان تصنيف والبالغة الفصاحة كانت العامة،وقد لغة
 فنية وإبداعات ذهب من كلمات لنا وتركوا اإلنشائية، البديعية واألساليب واحملسنات األديب اخليال استعمال يف

 راك إد حنو موجه القصد وإمنا ذاته، حد يف األدب يف البحث ليس موضوعنا كان وإن والتاريخ، الفكر خلدها
 .التارخيية الكتابة يف وتوظيفها استغالهلا حنو التارخيي البحث وتوجيه أقالم العلمية الثروة هذه

 األساسي املوروث وكان ، القدمي منذ ابلشعر العرب اهتم : اإلسالمي املشرق جمتمعات يف وآاثره األدب 1-
 يف وسياسات وأفكار عادات من فيها مبا وجمتمعاهتم، بيئاهتم يف حياهتم طبيعة وحىت ودينهم، فكرهم عن عرب الذي



 خمتلف عن وعرب واملفردات العبارات أنواع كل فتضمن منهم والقبيح املليح استعمله و حياهتم، وتسيري تنظيم
 وحضارهتم؛ اترخيهم ودراسة مآثرهم معرفة مصدر " العرب ديوان" اُعترب ،و اجلاهلي العصر يف حىت احلروب املظاهر

 أهل العرب وهم أعجز ما القرآن يف جاء وإمنا العرب عند التعبري يف األسلوب هذا مل ينتقد اإلسالم جاء وملا
يكن   ومل القرآنية، السور إلحدى امسا الشعراء مصطلح واستعمل احلكيم الذكر آايت تضمنتها من معاين بالغة،
 وبقي لغواي سليما، وزان املوزونة واجلمل املعربة واملفردات السليمة اللغة عن ببعيد وسلم عليه هللا صلى الرسول كالم
 ، أفكارهم و خمتلجاهتم عن التعبري يف البليغني والنثر الشعر توظيف يف سليقتهم وفق يسريون إسالمهم بعد العرب
 دليل خري وغزواته وعصره عن صفاته ومعربا وسلم عليه هللا صلى للرسول كشاعر اثبت بن حسان وجود ولعل
 وتوسع املوالية العصور يف -ونثرا شعرا– األدب تطور و.اإلسالمية اجملتمعات يف وتثبيته األديب النهج اعتماد على

 للشعوب االجتماعية والثقافية السياسية التطورات حسب موضوعاته وتنوعت ، الدولة اإلسالمية رقعة ابتساع
خنبة  ابعتبارهم الدولة، يف هامة سلطانية مراتب واألديب الشاعر وتقلد الزاهر، اإلسالمي العصر واجملتمعات يف

 والوزارة خاصة الكتابة واخلطط الدواوين تنظيم يف بقلمها وتساهم احلكم، فنون وتطوير اإلدارة تسيري تساهم وفئة
 هذه عن منوذج خري مؤلفاته مبختلف اجلاحظ ويعترب ، السياسية ملهامهم ممارساهتم إثر وحاشيتهم اخللفاء ومرافقة

 اليت املواضيع خالل من ذلك يبدو مع السلطة و والتواصل والبالغة الفكر يف سعة عن دالة كتاابته جاءت و الفئة
 .ابلتجارة التبصر أخالق امللوك، يف التاج والتبيني، البيان احليوان، :  يف إليها تطرق
 الثورة من مبا تشمله اخلاصة، وحىت العامة حبياهتم ويتغنون عصرهم عن يتحدثون عموما واألدابء الشعراء كان كما
 وملذات االجتماعية وصف احلياة إىل ابإلضافة منهم، التقرب وأو والعمال الوالة انتقاد أو عموما، احلكم ضد

 األدب واستمر احلياة، ملذات عن واالبتعاد الزهد أو األخالقي والفساد اآلفات وتفشي العيش، ضنك أو احلياة
 يف املختصني أو املستشرقني طرف من من االهتمام وافرا حظا أخذت املؤلفات من هائلة ثروة كون حىت عطائه يف

 ..وغريها والسياسة االجتماع وعلم والتاريخ األدب
 : العريب األدب يف واسعة أمهية أخذت اليت املصادر -0
 .مستظرف فن كل يف املستطرف :األبشيهي -
 األغاين :األصفهاين الفرج أبو -
 األدابء طبقات يف األلبا :األنباري ابن -
 والشعراء الشعر الدينوري، قتيبة ابن -
 األوراق مثرات :احلموي حجة ابن -
 الفريد العقد :ربه عبد ابن -
 األصنام :الكليب ابن -
 األدب خزانة :البغدادي عمر بن القادر عبد -
 اجلواهر معرفة يف اجلماهر :البريوين الرحيان أبو -



 الشدة بعد الفرج :التنوخي -
 الشعراء وحماورات األدابء حماضرات :األصفهاين الراغب -
 .اإلنشا صناعة يف األعشى صبح القلقشندي، -
 .الكتاب أدب :الصويل -
 .الكامل :املربد يزيد بن دمحم -
 :التارخيية الكتابة يف األدبية املصادر أمهية-3

 :اجملال التارخيي -
 الشعراء حياة من جوانب كثرية عن لنا تكشف اليت واألخبار القصص من علمية ثروة األدب تضمنت كتب-

 .احلياة االجتماعية مظاهر من كثري عن لنا تكشف كما الناس، من وغريهم واألدابء
 .ينقله الذي احلدث عن عيان شاهد صاحبها كان كلما األدب نصوص أمهية تزداد-
 أمساء لنا مهمة،تذكر اترخيية أدبية فائدة وهي يقال، كما نظما أو رجزا أو كتبت شعرا التارخيية الكتب بعض -

 القائم، السياسي النظام املعلومات حول من وغريها حكمهم وطبيعة وصفاهتم الرجال، من حوهلم ومن اخللفاء،
 :منها نذكر ،...ووضعيته واجملتمع واخلطط على اإلدارة تدل اليت واملصطلحات األماكن، بعض أمساء إىل ابإلضافة

 ".والنهاية البداية" آخر كتابه يف كثري ابن
يف  نفتقدها معلومات يعطينا قد السياسي، للوضع حال لسان يعترب الذي البالط شاعر هناك: السياسي اجملال -

 الوضع السياسي سلبيات لنا فينقل معارضا األديب يكون األحداث،وقد عن بعيدة كانت اليت التارخيية املصادر
 :إلينا قصيدة قدمت و عهد،ومعارك، والية ،وحكم عسكرية أحداث عن صورة إلينا األدب وأوصل آنذاك، القائم
 املعركة، هذه اإلقدام على بعدم املنجمني وشورى بالطه، لرجال املعتصم حماورة عن صورة متام أليب الفتوح فتح

 .عمورية يف الروم ضد واالنتصار الفتح وعظمة لرأيهم، اخلليفة وخمالفة
 لنا التاريخ،تسرد لكتابة مهمة مصدرية ثروة اإلنشائية كتاابهتم فجاءت أدابء السلطة من املقربني أغلب كان -

 من كثري ألن احلذر مع ضرورة اإلسالمي، التاريخ يف معروفة شخصيات إىل منسوبة وقصصا نوادر األدب كتب
 هائل بكم غنية األدب فكتب ذلك ومع ، خمتلفة شخصيات إىل وتنسب األدب كتب يف تتكرر القصص هذه
 . السائدة واملذهبية الفكرية التيارات استكشاف من الشعر خاصة األدب وميكننا القصص من
 :االجتماعي اجملال -
 وال عن واقعه يعرب األديب أن غري حقيقية شخصيات يذكر مل وإن اجملتمع واقع عن يعرب االجتماعي الشعر -

 .عصره غري عصر وإدراك آنذاك، معروفة أو موجودة غري مظاهر وإدراج جتاوزه ميكنه
 .الوسطى اإلسالمية العصور يف االجتماعية احلياة ملعرفة معني األدبية الكتب تعترب -
 .ومنتزهات قصور من املختلفة اآلاثر عليه كانت ما تصور على الباحث يعني هام مصدر الشعر -
 :والثقايف العلمي اجملال -



 العلم قيمة عن يعرب املؤلف آنذا،والكم الكتابة واجتاهات الثقايف املستوى عن تعرب األدب تناوهلا اليت املواضيع -
 .واألدب والفكر

 االنفتاح والتأثر عن تعرب اليت اجلديدة املفردات واستعمال اللغوي املستوى عن فكرة املؤلفات هذه تعطينا -
 .األخرى ابحلضارات

 :تصادف الباحثاليت  العوائق-4
 تعاملنا إذا مقبولة إال علمية نتائج إىل الوصول و األدبية املصادر ضمن الواردة النصوص من االستفادة صعوبة -

 أو قبوهلا يف واملنطق العقل والتمحيص،وحتكيم والتحقيق الكامل االستقراء على يعتمد الذي العلمي ابملنهج معها
 .ردها
 الشعيب األدب تنسب حكاايت ما توثيق األخبار،فكثريا يف الدقة تراعي ال أهنا مجيعها املؤلفات على يؤخذ -

 واحلجاج عمر اخلليفة من ما جعل وهو حقيقية، اترخيية كقصص وتقدمها بعينها، شخصيات إىل املتداولة
 ينتبهوأن  صارما نقداي موقفا القصص تلك من يقف أن املؤرخ على ينبغي مثة ومن  أسطوريتني، شبه شخصيتني
 . املصادر يف موجود هو وما يف، يصادفه ما بني يقارن وأن التارخيية للمفارقات

----------------------------------------- 
 . العقلية العلوم مصادر :عاشرةال احملاضرة                               

 وأخذ علماؤها العقلية، العلوم جمال يف دقيقة ومسامهات علمية نظرايت اإلسالمية احلضارة أنتجت .مدخل-
 الطب، يف وكتباهامة مؤلفات لنا تركوا وإمنا الوقت ذلك يف جمهوداهتم تنته ومل املعمورة، أقطار يف واسعة شهرة

 غاية إىل ومازالت ،...امليكانيك املنطق، الصيدلة،الفلسفة، الرايضيات، اهلندسة، الفلك، البصرايت، الكيمياء،
 إىل العقلية العلوم النتقال وأساسية أوىل كمرحلة الرتمجة بدور االعرتاف الضروري الباحثني ومن مالذ احلايل الوقت

 إىل املعارف وائل بنقل األ اهتم فقد ، هلا السابقة احلضارات موروث الستيعاب مهمة وحماولة احلضارة اإلسالمية،
  .اجملتمع  يف العام للصاحل وتوظيفها والعلمية، الفكرية املنظومة يف واستغالهلا العربية اللغة

 األفكار وإمنا برزت األخرى، الشعوب علوم عن أخذته ما عند تقف ومل والتطور النمو يف العلوم هذه أخذت مث
 احلضارة وافتكت ومؤلفاهتم وعدداي ابلعلماء،ورحالهتم جغرافيا العلمية احلركة واتسعت العلمية، والتجارب النظرية

 . اجملاالت خمتلف واالبتكارات العلوم حركة طالت وقد العلم كرسي اإلسالمية
 :التاريخ كتابة يف أمهيتها-1
 ذات قصص أو عرضية على إشارات ال الحتوائها العلوم، ملؤرخ لضرورهتا العلمية العلمية املؤلفات عدم إمهال -

 املؤلفات مثل دقيقة تفصيالت تعطي و معينة، احتياجات مهنة لتليب الغالب يف كتبت ألهنا وإمنا اترخيي، مغزى
 .التنجيم  كتب و احللى، أو ابلزراعة اخلاصة واملؤلفات واملساحني، موظفي الضرائب أو للتجار الرايضية

 .الثقايف للتاريخ األولية املادة وهي الفلسفية الطبيعة ذات هي مؤلفات -



 اليت العلمية االكتشافات واإلضافات واستخراج النظرايت بدراسة ، سائدا كان الذي العلمي املستوى معرفة -
 .السابقة احلضارات قدمتها

 .ختصصاهتم جمال يف ومرجعياهتم العلماء عليها يعتمد اليت العلمية املرتكزات معرفة -
 ونوعها ومعرفة كمها املؤلفات عدد إحصاء خالل من معها والسلطة والنخبة العامة وتعامل العلوم أمهية تقدير -

 .االختصاص أهل طرف من وتناوهلا انتشارها ومدى عهاومواضي
 :للباحث املصادفة الصعوابت-0

 .آخر عصر إىل عصر من واختالفها املصطلحات صعوبة -
 .العلمية والتارخيية األخطاء يف الوقوع دون احلقائق اكتشاف من الباحث يتمكن حىت التخصص ضرورة -
 .نظرية الدراسات تبقى ال حىت القدمية اآلالت عن والبحث النظرايت قراءة ضرورة -
 .بعدهم واهلواة الناسخون أضافه وما األصلي النص بني الفرز -
 أنّه إالّ  متعّددة، علمية حقوال يغّطي ونتائجه واهتماماته سعته يف تراكم وهو واإلبداع العلمي، العطاء تراكما-

  :مثل شىت صعوابت الدارسني على يطرح
 .بعد ودراستها حتقيقها يتم مل خمطوطات عن عبارة هي الرتاثية الّنصوص معظم أنّ  •
 استقصاء قصد حتليله من ستمّكن اليت اخلاصة، املعرفية لآلليات تفتقرا جعلها ، العلمي ابلّنص إرتباطها•

 الدراسات جمال اقتحمت اليت الطّروحات أّن معظم إىل أساسا يعود وهذا والّنظرية، املنهجية الناحية من خصائصه
 .للرتاث األخرى األساسية الّنصوص هامش على اعتربته العلمي،أو للنصّ  الرتاثية ابلقيمة أتبه مل االبستمولوجية

 والذهاب بل اليوانين، املؤثر أمهية إبراز يف وشرعوا التاريخ الكالسيكي، هامش على العربية العلوم بعضهم اعترب •
 .املطلقة الفعالية له الذي كانت الوحيد املؤثر اعتباره إىل ببعضهم

 :التالية النتائج إىل خنلص تقدم ما خالل من :اإلستخالص-
 يف وأمهيتها أنواعها وأساليبها على والتعرف املصادر على االطالع دون التاريخ يدرس للبحث أن ميكن ال 1-
 .كتابته إعادة أو التاريخ كتابة
 وطرق طبيعتها على والوقوف املصادر كون بدراسة ت أانإلستفاة منها 2-

 .التاريخ وميادين التارخيية الكتابة جماالت يف نصوصها توظيف وكيفية منها، االقتباس
 ويساهم حتصيلها، له يسهل وما التارخيية املعلومة من تقدمي ميكنه ما كل استعمال عليه يتوجب الباحث أن 3-

 .بديلة مصادر على احلصول من له البد بل التارخيية، ابملصادر وال يكتفي التارخيية، الظاهرة دراسة يف
 ميكننا الذي فهي القالب اإلخبارية، الطبيعة ذات واملؤلفات والسياسة احلوليات مصادر عن االستغناء عدم 4-
 .راستها بد نقوم اليت والظواهر الوقائع على التارخيية إضفاء من

 العامة التفكريوالذهنيات ركيزات فهما فيها، والبحث اإلسالمي التاريخ لدراسة حموراين مصدران والسنة القرآن 5-
 .إليهما تتطلب الرجوع فيها التأريخ ميادين وكل اإلسالمية، احلضارة يف والعامة للنخبة



 العلمية والنخب والتابعني وصحابته وسلم عليه هللا صلى الرسول بسرية أّن االهتمام 6-
 املعلومات يتضمن خمتلف مصدرا أضحت وقد الرتاجم، وهو التارخيية املعرفة أنواع من أساسيا نوعا والسياسيةأفرز

 الكتابة إثراء يف تساهم سياسية واجتماعية إشارات وحىت والديين العلمي للنشاط التأريخ على تساعدان اليت
 .اإلسالمية الشعوب عن التارخيية

 املعطيات التارخيية مع واملعلومات االسطوغرافيا الندماج منوذج البلدان ومعاجم واجلغرافية الرحلة مصادر 7-
 .اجلغرافية

 .والظواهرالتارخيية الوقائع على الوقوف يف واسعة أمهية هلا واحلسبة السلطانية واألحكام الفقه مصادر 8-
 شعر من مصادرمتنوعة وصلتنا فقد اللغوي تراثها وثراء األديب، إنتاجها بضخامة اإلسالمية احلضارة عرفت -9

 غري أو صحية ظواهر من به انتشر ومع ما عصرهم مع واألدابء الشعراء تفاعل عن عربت وغريها، وقصص ونثر
 .ذلك غري أو أخالقية صحية
 العلمي رغم طابعها مصادر وهي العقلية، العلوم ميادين خمتلف يف هاما إنتاجا اإلسالمية احلضارة خلفت 10-
 .املسلمني علماء إليه وصل العلمي الذي واملستوى االستكشافات على توقفنا فهي البحت

 :للمادة العلمية املقرتحة اإلحالة العلمية -
 .الكرمي القرآن-
 .الشريف النبوي احلديث-
 :املصادر -أ

 اململكةاملغربية أكادميية :الرابط التازي، اهلادي عبد حتقيق األسفار، وعجائب األسفار غرائب يف حتفة النظار :بطوطة، ابن 1-
 .م 1997 ه 1417

 .م 2002 الفكر، ار د :بريوت خلدون،املقدمة، ابن 2-
 .دار،دت :بريوت عباس، إحسان حتقيق الزمان، أبناء وأنباء وفيات األعيان خلكان، ابن 3-
 1428 الفوائد، دارعامل:املكرمة مكة احلمد، أمحد بن انيف حتقيق الشرعية، السياسة يف احلكمية الطرق اجلوزية، القيم ابن 4-

 .ه
 .،دت املعارف دار :القاهرة الشاذيل، دمحم وهاشم هللا حسب أمحد ودمحم الكبري علي هللا عبد العرب،حتقيق لسان :منظور ابن 5-
 .م 1988 ، العلمية الكتب دار :األصفياء،بريوت وطبقات األولياء األصفهاين،حلية 6-
  .م 2003 العلمية الكتب دار :بريوت لبنان، طلبة، مجال حتقيق، 1 واملمالك، ج البكري،املسالك 7-
 1 ج م، 1996 ، الفكر دار :بريوت زركلي، ورايض سهيل زكار حتقيق األشراف، أنساب من مجل البالذري، 8-
 للطباعة لاألم شركة :القاهرة شليب، احلفيظ وعبد األبياري وإبراهيم مصطفى السقا حتقيق والكتاب، الوزراء اجلهشياري، 9-

 .م 2004 والنشر
 .م 1992 ، الفكر دار :بريوت ،3 ط خليل، خمتصر لشرح ،مواهب اجلليل هللا عبد أبو احلطاب 10-
 والصنائع احلرف من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يف عهد كان ما على السمعية الدالالت ختريج خمتصر اخلزاعي، 11-

 .م 1990 السندس، مكتبة :الكويت البغدادي،مبارك  أمحد إعداد الشرعية، والعماالت



 الرسالة، دار :بريوت العلي، أمحد صاحل ترمجة روزنتال، فرانز حتقيق التاريخ، أهل ذم ابلتوبيخ ملن اإلعالن :السخاوي 12-
 .م 1986

 .،دت والنشر للطباعة احلديثة اليماين ،الفاروق املعلمي حيىي بن الرمحن عبد تصحيح وتعليق األنساب، السمعاين، 13-
 للرتاث زايد مركز منشورات املرخيي، سيف شاهني وحتقيق دراسة البلدان، وقياس الدنيا عجائب : السريايف التاجر سليمان 14-
 .،دت والتاريخ
 .املعارف،دت دار :مصر ،2 ط الفضل إبراهيم، أبو دمحم حتقيق وامللوك، الرسل اتريخ الطربي، 15-
 .2000 ، العريب الرتاث إحياء مكتبة :بريوت مصطفى، األرانؤوط وتزكي أمحد حتقيق ابلوفيات، الوايف الصديف، 16-
 .م 2011 والنشر نوميداي للطباعة :قسنطينة بولعسل، كمال حتقيق رحلة، ، الغرانطي، 17-
 .م 2014 والنشر للطباعة نوميداي :قسنطينة فرقاين، دمحم حتقيق احلسبة، علم يف أرجوزة الفاسي، - 18
 .دت صادر، بريوت،دار العباد، وأخبار البالد آاثر القزويين، 19-
 .م 1986 العربية النهضة دار الكتب، بريوت،عامل حسن، انجي حتقيق العرب، أنساب مجهرة الكليب، 20-
 .،دت األرقم بن األرقم دار بريوت، حيياوي، الرمحن عبد نبيل حتقيق الدينية، السلطانية والوالايت األحكام املاوردي، 21-
 وزارة منشورات :املغربية اململكة حلمر، محيد وتقدمي مجع وتوثيق ، وأشهب وهب ابن اإلمامني أجوبة يف املذهب اجملموع 22-

 .م 2009، اإلسالمية والشؤون األوقاف
 .جتدد رضا حتقيق ،الفهرست، الفرج أبو الندمي 23-
 فتاوى عن املغرب واجلامع املعرب املعيار الونشريسي، 24-
 .1981 اإلسالمي، دارالغرب :بريوت ، الفقهاء من جمموعة أخرجه ،10 ج واملغرب، واألندلس إفريقية علماء

 :املراجع-/ب
 الكتب دار :بريوت ،1 العلوم اإلسالمية، ج اتريخ يف دراسة اإلسالمية احلضارة احلميد، عبد املقصور عبد طه ُعَبيدة أبو 1-
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