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اذ ال ميكن للباحث أن يكتب دون الرجوع إىل " ال اتريخ بال مصادر"التاريخ أن  يرى الباحثني يف : توطئة-
املصادر ليستقي منها املادة األولية اليت تزوده ابلنصوص الكفيلة بكتابة منت البحث، فعملية كتابة التاريخ تقوم 

. يف عملية البحثعلى املصادر، ولذلك اشرتط على الباحث ان يتأكد من توافر مصادر كافية قبل الشروع 
والواقع ان عمل املؤرخ خيتلف عما هو عليه عند األديب، فاألخري ميكن ان يكتب القصص والرواايت التارخيية 
اعتمادًا على ذاكرته وخياله، أما املؤرخ فانه مقيد بضوابط وقواعد التوثيق، وذلك إبسناد كل ما يقتبسه من 

ما انل الباحث من شهادة أكادميية يف حقل الدراسات التارخيية معلومات أولية عن املوضوع إىل مصادرها، ومه
ومهما اتسعت شهرته، فان ذلك ال ميكنه من اخذ املعلومات دون توثيقها يف اهلامش، الن ذلك مناٍف لقواعد 

وملا كانت .ااملنهج العلمي يف دراسة التاريخ وكتابته، واملؤلفات التارخيية احلديثة اليت ال تلتزم ابلتوثيق ال يعتد هب
املصادر على هذه الدرجة من األمهية لذا جاء املادة العلمية للتعريف مبصادر التاريخ اإلسالمي وأنواعها وكيفية 

املصادر واملراجع يف : االعتماد عليها من قبل الباحثني، واقتضت مادة البحث ان يقسم إىل ثالث نقاط هي
االعتماد عليها وهو أمر مهم النه يوضح للباحث يف جمال التاريخ التاريخ اإلسالمي، أنواع املصادر وبيان طرق 

وتطرق البحث اىل احلديث عن . اإلسالمي كيفية استخدام املصادر ويسهل له طرق الوصول إليها بسهولة ويسر
 وكتب البحث ابالعتماد على العديد من املصادر. بعض املؤرخني املسلمني وأهم إسهاماهتم يف التدوين التارخيي

 .واملراجع وهي مسطورة يف هناية البحث

املصدر ابلنسبة للمؤرخني هو ما ميدهم ابملعلومات األولية : املدلول والفرق بني املصدر واملرجع مبنضور مشويل-أ
وخيتلف .واملباشرة مثل املخلفات األثرية من حتف واوان وأدوات ونقوش وزخارف ونقود وواثئق وخمطوطات وغريها

. جع وميكن التمييز بينها عند الفهرسة والتصنيف أبن املصدر هو الذي يتناول املوضوع ويشبعه حبثااملصدر عن املر 
: لذا فاملصدر .وختتلف املصادر عن املراجع أبن املصادر تعد أصول وما عليها من شروح وتذييالت تعد مراجع

وقوعه، ومن املصادر ما هو مادي هو الكتاب أو األثر الذي صاَحَب احلدث، وكتب عنه مصاحبا ومعاصرا لزمن 
فمثال من ..كاآلداب الداينة العلوم الكتب: كاآلاثر والقصور واحلصون والعمالت،ومنها ما هو معنوي فكري 

معلقات : أطالل سوق عكاظ ومن املصادر املعنوية الفكرية : املصادر املادية لتاريخ أسواق العرب قبل اإلسالم



هو الكتاب الذي عاد ليناقش قضية أو يكتب عن معلومة استقاها : ومه واملرجعالشعر أو األدب اجلاهلي يف عم
من املصدر وأضاف إليها نقدا أو حتليال أو أعاد ترتيبها وتصنيفها، وكل هذا اعتمادا على املصدر الذي وردت فيه 

 .املعلومة للمرة األوىل

ديث عحححححححن مصحححححححادر التححححححححاريخ إن احلححححححح:نظررررررررة  امرررررررة  رررررررن املصرررررررادر واملراجررررررررع   التررررررراريخ اإلسرررررررالمي -ب
اإلسححححححالمي ال ميكححححححن ان يسححححححتور أمححححححره يف هححححححذا املختصححححححر، فهححححححي كثححححححرية ومتنوعححححححة، وتنقسححححححم إىل املصححححححادر القدميححححححة 
الحححححححححيت ألفهحححححححححا املؤرخحححححححححون املسحححححححححلمون الحححححححححذين ينتمحححححححححون إىل العصحححححححححور اإلسحححححححححالمية، وميكحححححححححن ان نطلحححححححححق عليهحححححححححا اسحححححححححم 

لعحححححرب واألجانحححححب معتمحححححدين يف كتابتهحححححا علحححححى املحححححادة وهنحححححاا املصحححححادر احلديثحححححة الحححححيت ألفهحححححا البحححححاحثون ا" املصحححححادر"
والنحححححوع ."املراجحححححع"األوليحححححة املسحححححتقاة محححححن املصحححححادر القدميحححححة وهحححححذا النحححححوع محححححن املصحححححادر ميكحححححن ان نطلحححححق عليحححححه اسحححححم 

كثححححححرية ومتنوعححححححة علححححححى الححححححرغم مححححححن األعححححححداد الكبححححححرية الححححححيت فقححححححدت منهححححححا عحححححح  الححححححزمن، وتنقسححححححم " املصححححححادر"األول 
واألسححححححا  الححححححذي  ححححححدد هححححححذا  ،ه مححححححن مححححححادة اترخييححححححة إىل مصححححححادر أوليححححححة ومصححححححادر اثنويححححححةاملصححححححادر تبعححححححاً ملححححححا حتتويحححححح

عحححححن ( هححححح702ت)التقسححححيم هحححححو الفححححرتة الزمنيحححححة الححححيت يعاجلهحححححا املوضححححوع الحححححذي يدرسححححه الباححححححث فكتححححاابت الواقحححححدي
( هححححححح792ت)الفتوححححححات العربيححححححة اإلسحححححالمية يف العصححححححر األمحححححوي تعححححححد مصحححححدراً أوليححححححاً، أمحححححا مححححححا كتبحححححه ابححححححن اجلحححححوزي

فححححال ميكحححححن ان يكححححون كحححححذلك،اال يف حالححححة كونحححححه " املنححححت م يف اتريحححححخ امللححححوا واألمحححححم"عححححن املوضحححححوع ذاتححححه يف كتابحححححه 
قححححد اطلححححع علححححى كتححححب فقححححدت و  تعححححد يف حيحححححز " أي املححححؤرخ املتححححأخر زمانيححححاً عححححن األحححححداث املححححراد البحححححث فيهحححححا"

نححححححد ذاا ميكححححححن االعتمححححححاد عليهححححححا الوجححححححود حاليححححححاً ونقححححححل منهححححححا وجححححححاء بححححححرواايت خمتلفححححححة ملححححححا جححححححاء بححححححه الواقححححححدي، فع
ان املصحححححدر القحححححدا يعحححححد مصحححححدراً أوليحححححاً يعتحححححد بحححححه أكثحححححر محححححن غحححححريه يف حالحححححة كحححححون املؤلحححححف .وعحححححدها مصحححححدراً أوليحححححاً 

معاصحححححححراً زمانيحححححححاً وقريبحححححححاً محححححححن حيحححححححث املكحححححححان ألححححححححداث املوضحححححححوع الحححححححذي يبححححححححث فيحححححححه وشخصحححححححياته، فحححححححاذا كحححححححان 
ق يف القحححححرن الثالحححححث اهلملحححححري، فحححححان املصحححححدر األو  املثحححححا  يف املوضحححححوع يتنحححححاول محححححثاًل ححححححداثً اترخييحححححاً وقحححححع يف العحححححرا

وكثحححححرياً محححححا تثحححححار مالح حححححات . ومحححححن علحححححى مثالحححححه أو قريحححححب منحححححه( هحححححح782ت)هحححححذه احلالحححححة هحححححو كتحححححاابت اليعقحححححوي
سححححححلبية يف مناقشحححححححات طلبححححححة الدراسحححححححات العليححححححا يف التحححححححاريخ اإلسححححححالمي، حينمحححححححا يعتقححححححدون ان كحححححححل مصححححححدر قحححححححدا 

البدايححححة "بعضححححهم ينقححححل نصححححاً عححححن اتريححححخ واسححححط يف القححححرن الثححححا  اهلملححححري مححححن كتححححاب مبثابححححة مصححححدر أو ، فتملححححد 
فاملصحححححححدر هنحححححححا قحححححححدا، ولكنحححححححه بعيحححححححد جحححححححداً مكحححححححاانً وزمحححححححاانً عحححححححن ( هحححححححح222ت)البحححححححن كثحححححححري الدمشحححححححقي" والنهايحححححححة

إن املححححححؤرخ الححححححذي يشححححححاهد احلححححححدث أبم عينيححححححه تكححححححون رواايتححححححه أرجححححححح مححححححن .املوضححححححوع، لححححححذا ال يعححححححد مصححححححدراً أوليححححححاً 
الحححححذي ينقحححححل االخبحححححار مشحححححافهة عحححححن طريحححححق السحححححماع، أمحححححا كيفيحححححة معرفحححححة ذلحححححك فعحححححن طريحححححق املصحححححطلحات  معاصحححححره

ويححححرى فرانححححز روزنثححححال ان أمهيححححة ". رأيححححت"، "مسعححححت" "أخحححح ان: "الححححيت ذكرهححححا املححححؤرخ قبححححل كتابححححة خحححح  احلححححدث مثححححل
مه لكتححححححب أي اتريححححححخ إسححححححالمي كمصححححححدر اترخيححححححي يقررهححححححا قدمححححححه وقربححححححه مححححححن احلححححححوادث الححححححيت يصححححححفها أو اسححححححتخدا"

ونضحححححيف إىل ذلحححححك ان املحححححؤرخ ال يكفحححححي ان يكحححححون معاصحححححراً لتعتمحححححد   مفقحححححودة قدميحححححة أو قربحححححه محححححن املعاصحححححرة،
كتاابتححححححه بوصححححححفها مصححححححدراً أوليححححححاً، مححححححا  يتمتححححححع ابلثقححححححة واملصححححححداقية واعتمححححححاده علححححححى مشححححححاهدة األحححححححداث عيححححححاانً او 



الححححححيت يحححححدوهنا املححححححؤرخ مشححححححاهدة تكمححححححن ان قيمحححححة االخبححححححار . مسحححححاع أخبارهححححححا عححححححن أان  اشحححححرتكوا فيهححححححا او شححححححاهدوها
االوراق يف أخبحححححححار "يف وصحححححححفه لكتحححححححاب ( هحححححححح462ت)يف انحححححححه سحححححححينفرد بحححححححذكرها علحححححححى األغلحححححححب، قحححححححال املسحححححححعودي

ان  "غرائحححب   تقحححع لشحححريه وأشحححياء تفحححرد هبحححا النحححه شحححاهدها بنفسحححه،"انحححه ذكحححر فيحححه (هحححح447ت)للصحححو " اخللفحححاء
الححححيت رحححححل إليهححححا أو اسححححتقر هبححححا ملححححدد معينححححة يعححححد أمححححراً ضححححرورايً معرفححححة سححححنة وفححححاة املححححؤرخ وموطنححححه األصححححلي واملنححححاطق 

للباحححححححث، النححححححه مححححححن خحححححححالل ذلححححححك سححححححيعرف محححححححا إذا كححححححان مححححححن أصحححححححاب املصحححححححادر األوليححححححة أم ال، وذلححححححك محححححححن 
وهنحححححححاا بعححححححححض البححححححححاحثني .خحححححححالل مقارنححححححححة تلحححححححك املعلومححححححححات محححححححع األحححححححححداث الحححححححيت يتناوهلححححححححا ابلبححححححححث والدراسححححححححة

ين أخبحححححححار مدينحححححححة محححححححا أو تحححححححراجم ألشحححححححخاص يشحححححححرتكون بصحححححححفة معينحححححححة، يعتمحححححححدون املصحححححححادر املتخصصحححححححة يف تحححححححدو 
" اتريححححخ مكححححة"تصححححلح الن تكححححون مصححححدراً اوليححححاً مميححححع مححححا حتويححححه مححححن معلومححححات، وهححححذا أمححححر فيححححه ن ححححر، فكتححححاب 

ال يصحححححححلح ان يكحححححححون مصحححححححدراً اوليحححححححاً ألخبارهحححححححا يف القحححححححرنني األول والثحححححححا  اهلملحححححححريني النحححححححه ( هحححححححح847ت)للفاسحححححححي
اتريححححححخ "ن انححححححه نقححححححل مححححححن مصححححححادر أخححححححرى اقححححححرب مححححححن حيححححححث الزمححححححان واملكححححححان، كمححححححا ان بعيححححححد جححححححداً، فضححححححاًل عحححححح

يعحححححححد مصحححححححدراً أوليحححححححاً ألخبحححححححار خلفحححححححاء بححححححح  العبحححححححا  يف مصحححححححر ( هحححححححح999ت)جلحححححححالل الحححححححدين السحححححححيوطي" اخللفحححححححاء
املعاصححححرين للمؤلححححف، ولكنححححه ال يعحححححد كححححذلك ألخبححححار خلفحححححاء بحححح  أميححححة او العباسححححيني يف بشحححححداد، علححححى الححححرغم محححححن 

وابححححححححن ( هححححححححح462ت)واملسححححححححعودي( هححححححححح490ت)ابححححححححه لتححححححححاريخ اخللفححححححححاء، اذ ان كتححححححححاابت الطحححححححح يانححححححححه خصححححححححص كت
هححححححححححي املعححححححححححول عليهححححححححححا واملقدمححححححححححة علححححححححححى غريهححححححححححا يف اقتبححححححححححا  ( هححححححححححح640ت)وابححححححححححن األثححححححححححري( هححححححححححح792ت)اجلححححححححححوزي

وقحححححححد يطحححححححرح سحححححححؤال محححححححك يصحححححححبح املصحححححححدر البعيحححححححد زمحححححححاانً ومكحححححححاانً عحححححححن األححححححححداث مصحححححححدراً أوليحححححححاً   .املعلومحححححححات
نقحححححول انحححححه اكحححححن يف بعحححححض احلحححححاالت منهحححححا عنحححححدما ينقحححححل مؤلحححححف ذلحححححك الكتحححححاب نصوصحححححاً ولإلجابحححححة عحححححن ذلحححححك 

ومعلومحححححات اترخييحححححة ختحححححص موضحححححوع البححححححث عحححححن مصحححححدر أو  عاصحححححر مؤلفحححححه تلحححححك األححححححداث وكحححححان قريبحححححاً محححححن 
العسححححححححملد املسححححححححبوا واجلححححححححوهر ا كححححححححوا يف طبقححححححححات اخللفححححححححاء "حيححححححححث مكححححححححان وقوعهححححححححا، ومثححححححححال ذلححححححححك كتححححححححاب 

الححححححذي نقححححححل فيححححححه معلومححححححات مهمححححححة عححححححن اتريححححححخ ( هححححححح804ت)امللححححححك األشححححححرف الشسححححححا  ملؤلفححححححه اليمححححححا " وامللححححححوا
فكتححححاابت ابححححن السححححاعي  .اجلححححامع املختصححححر"املوسححححوم ( هححححح622ت)العححححراق مححححن كتححححاب ابححححن السححححاعي البشححححدادي

تعحححححد معلومححححححات أصحححححلية ومصححححححدرها أو  يف هححححححذه وعحححححن األحححححححداث الحححححيت عاصححححححرها وكتحححححب عنهححححححا يف كتابحححححه املفقححححححود
نقلحححححتمن قبحححححل مؤلحححححف ميحححححا  متحححححأخر عنهحححححا، الن الكتحححححاب األصحححححل قحححححد فقحححححد فحف حححححت محححححن قبلحححححه احلالحححححة ححححححك وان 

أمحححححححا املراجحححححححع، فتشحححححححمل دراسحححححححات .وتحححححححزداد قيمحححححححة وأمهيحححححححة هحححححححذه املعلومحححححححات، كلمحححححححا قلحححححححت املصحححححححادر عحححححححن املوضحححححححوع
البحححححححاحثني العحححححححرب واألجانحححححححب عحححححححن قضحححححححااي وأححححححححداث وشخصحححححححيات التحححححححاريخ اإلسحححححححالمي، معتمحححححححدين يف  ليفهحححححححا 

وتتفحححححاوت قيمحححححة املراجحححححع تبعحححححاً جلديححححححة . املحححححؤرخني القحححححدامى الحححححيت يفحححححرتة ان تكحححححون مصحححححادر أوليحححححةعلحححححى كتحححححاابت 
واصحححححالة موضححححححوع الدراسحححححة وأمهيتححححححه ومحححححا توصححححححل إليحححححه الباحححححححث محححححن نتححححححائج ونوعيحححححة املصححححححادر األوليحححححة الححححححيت اعتمححححححد 

دة هحححححذه الكتححححححب والحححححذي يهمنححححححا هنحححححا ان نشحححححري إىل ان فائحححححح. عليهحححححا والطريقحححححة الححححححيت اعتمحححححدها يف معاجلحححححة املوضححححححوع
للباححححححححث قحححححححددة بنقحححححححل اآلراء املطروححححححححة ووجهحححححححات الن حححححححر ومحححححححا توصحححححححل إليحححححححه املؤلحححححححف محححححححن نتحححححححائج وكحححححححذا احلحححححححال 
لإلحصحححححاءات واجلحححححداول، أمحححححا االعتمحححححاد عليهححححححا يف اقتبحححححا  املعلومحححححات األوليحححححة فححححححال يصحححححح محححححا دام مصحححححدر تلححححححك 



مصحححححححدر   يعححححححححد متحححححححوفراً، وحححححححححوى املعلومحححححححات متحححححححوافراً، أي بعبححححححححارة أخحححححححرى، إذا كحححححححان املرجححححححححع قحححححححد اعتمححححححححد علحححححححى 
معلومحححححات أصحححححلية ال تتحححححوفر عنهحححححا مصحححححادر أخحححححرى عنحححححد ذاا ميكحححححن االعتمحححححاد يف نقحححححل املعلومحححححة علحححححى املرجحححححع محححححع 
اإلشحححححارة إىل مصحححححدرها الحححححذي نقحححححل منحححححه مؤلحححححف املرجحححححع، وعليحححححه فحححححان اعتمحححححاد البحححححاحثني وطلبحححححة الدراسحححححات العليحححححا 

ومحححححححن املراجحححححححع ايضحححححححاً .ك القاعحححححححدة يعحححححححد ضحححححححعفاً منهمليحححححححاً علحححححححى املراجحححححححع يف اقتبحححححححا  املعلومحححححححات دون التقيحححححححد بتلححححححح
الحححححححدورايت وهححححححححي املطبوعححححححححات الحححححححيت تصححححححححدر علححححححححى فحححححححرتات متعاقبححححححححة منت مححححححححة حتحححححححوي معلومححححححححات مهمححححححححة ال غحححححححح  
للباححححححححث عنهحححححححا، الهنحححححححا تقحححححححوم بنشحححححححر اخحححححححر نتاجحححححححات البحححححححاحثني، لحححححححذا فحححححححان معلوماهتحححححححا أححححححححدث محححححححن معلومحححححححات 

لححححححححححيت تتبحححححححححح  إصححححححححححدارها اجلامعححححححححححات ومراكححححححححححز البحححححححححححوث الكتححححححححححب يف الشالححححححححححب وال سححححححححححيما ا ححححححححححالت املتخصصححححححححححة ا
أمحححححا املراجحححححع .األكادمييحححححة، كحححححا مع العلمحححححي العراقحححححي ومركحححححز إحيحححححاء الحححححرتاث ومركحححححز دراسحححححات اخللحححححيج العحححححري وغريهحححححا

الحححححيت تكتحححححب بشححححححكل عحححححام عححححححن أححححححداث التححححححاريخ اإلسحححححالمي أو التححححححاريخ األوري أو التحححححاريخ القححححححدا فحححححان قيمتهححححححا 
خصصحححححة والحححححدورايت ألهنحححححا تكتحححححب عحححححن فحححححرتة طويلحححححة ومسحححححاحة مكانيحححححة واسحححححعة تضحححححم أقحححححل محححححن قيمحححححة الكتحححححب املت

أحححححححدااثً كثححححححرية، وكححححححل ذلححححححك يححححححؤثر علححححححى دقححححححة املعلومححححححات وتفصححححححيلها، ومثححححححال ذلححححححك الكتححححححب الححححححيت حتمححححححل عنححححححوان 
وقحححححححد يسححححححححأل ."اتريححححححححخ العحححححححا  القحححححححدا"أو " التحححححححاريخ اإلسحححححححالمي"أو " اتريحححححححخ الحححححححوطن العحححححححري احلححححححححديث واملعاصحححححححر"

ان هححححححححذا التقسححححححححيم مقتصححححححححر علححححححححى مصححححححححادر التححححححححاريخ اإلسححححححححالمي  واجلححححححححواب ال، فححححححححان التححححححححاريخ  سححححححححائل هنححححححححا هححححححححل
احلححححديث واملعاصححححر لححححه مصححححادر ومراجحححححع ايضححححاً، فتححححاريخ العححححراق املعاصححححر محححححثاًل توجححححد عنححححه مصححححادر كثححححرية غحححححري ان 
بعضححححححها ال يعححححححد مصححححححدراً أوليححححححاً، فكتححححححاابت عبححححححد الححححححرزاق احلسحححححح  عححححححن نححححححوري السححححححعيد أحححححححد شخصححححححيات العهححححححد 

مللكححححي تعححححد مصححححدراً أوليححححاً، كونحححححه قريححححب منححححه ومعاصححححر لحححححه، أمححححا مححححا كتبححححه عبحححححد الححححرزاق النصححححريي عححححن الشخصحححححية ا
مهمححححححا انلححححححت تلححححححك الرسححححححالة مححححححن شححححححهرة علميححححححة، " مرجعححححححاً "ذاهتححححححا يف رسححححححالته للماجسححححححتري، فيعححححححد مصححححححدراً اثنححححححوايً 

مصححححححادر التححححححاريخ احلححححححديث ان ."املححححححادة األوليححححححة"والسححححححبب هححححححو اعتمححححححاد األخححححححري علححححححى كتححححححاابت األول الححححححيت حتححححححوي 
واملعاصححححححر املتخصصححححححة يف فححححححرتة زمنيححححححة قححححححددة أو تناولححححححت موضححححححوعاً قححححححدداً وواضحححححححاً تعححححححد أهححححححم مححححححن تلححححححك الححححححيت  

اتريححححححخ الححححححوزارات "كتبحححححت بشححححححكل عحححححام فححححححالنص املححححححأخوذ عحححححن أحححححححد وزراء العهححححححد امللكحححححي يف العححححححراق مححححححن كتحححححاب 
 .من كتاب يف اتريخ العراق بشكل عامهو أعلى قيمة من الناحية العلمية من نص اخر اخذ " العراقية

زخحححححرت احلركححححة الفكريحححححة يف العصححححور اإلسحححححالمية ابلكثحححححري :مصررررادر التررررراريخ اإلسرررررالمي مف وم رررررا وأنوا  رررررا -ت
مححححححن املحححححححؤرخني الحححححححذين صححححححنفوا كتبحححححححاً يف خمتلحححححححف فحححححححروع الكتابححححححة التارخييحححححححة، ولعحححححححل محححححححن املفيححححححد أن نشحححححححري أنحححححححه محححححححن 

ني وكانححححححت أكثححححححر اهتمامححححححاً أو نتاجححححححاً يف التححححححدوين التححححححارخيي، الصححححححعب أن  ححححححد أمححححححة مححححححن األمححححححم عاصححححححرت املسححححححلم
وقحححححد تنبحححححه علحححححى هحححححذه احلقيقحححححة بعحححححض املحححححؤرخني املسحححححلمني املتحححححأخرين، فحححححألفوا يف هحححححذا اخلصحححححوص، ومحححححن أشحححححهرهم 

الحححححذي ححححححوى بحححححني " اإلعحححححالن ابلتحححححوبيخ ملحححححن ذم التحححححاريخ"املحححححؤرخ الناقحححححد لححححح  الحححححدين السحححححخاوي صحححححاحب كتحححححاب 
كتححححب التحححححواريخ أكثححححر محححححن ان "عححححرب واملسحححححلمني يف التححححاريخ ححححححك عصححححره، قححححال فيحححححه ان دفتيححححه عنححححاوين مؤلفحححححات ال

ومححححن ين ححححر يف هححححذا الكتححححاب وغححححريه سححححيدهش مححححن كثححححرة تنححححوع املوضححححوعات الححححيت ألححححف فيهححححا املؤرخححححون  .حتصححححى



املسححححححلمون، إذ   يشفلححححححوا جانبححححححاً مححححححن جوانححححححب النشححححححاط اإلنسححححححا  أو األحححححححداث الطبيعيححححححة إال وأرخححححححوا لححححححه، ومهمححححححا  
نحححححت بعحححححض جوانحححححب ذلحححححك النشحححححاط عنحححححد بعضحححححهم اثنويحححححة وغحححححري ذات ابل، لكحححححن القحححححار  يشحححححعر مبحححححدى الثحححححراء كا

الفكحححححري عنحححححد محححححؤرخي تلحححححك العصحححححور، والواقحححححع ان الكتابحححححة التارخييحححححة شحححححهدت تطحححححوراً تحححححدر ياً عححححح  احلقحححححب الحححححيت 
ان . ث ا تححححوىمححححرت هبححححا، وهححححذا التطححححور جححححاء نتيملححححة هلححححذا االهتمححححام، فتشححححعبت كتابححححة التححححاريخ وتنوعححححت مححححن حيحححح

حححححححديثنا عححححححن مصححححححادر التححححححاريخ اإلسححححححالمي سينصححححححب علححححححى التعريححححححف هبححححححا ومبححححححا ميكححححححن ان تقدمححححححه للبححححححاحثني مححححححن 
 .معلومات وكيفية االستفادة منها

 ابحلادثة ترتبط إرتباطا أساسيا  املصادر أن   التعاريف على تتفق أغلب :وعليه فإن  مفهوم مصادر التاريخ اإلسالمي
من  كتب ما بكل يتعلق ال املصدر أن أي وزمنه، نوعه كان مهما معني حدث على وشاهد أثر فهي كل مباشرة،
 الدار  أو املؤرخ وأن  .عصره ووقائع وظواهر أحداث على وشهد اإلنسان خلفه أو دون ما كل وإمنا التاريخ أجل

ا منه، قريبة أو أمامه ماثلة احلوادث أو الوقائع  د لن للتاريخ  خملفات وفحص دراسة" إىل يتمله أنحينئذ  عليه وإمن 
 احلوادث أسرار طياهتا بني حتمل كلها وااثراإلنسان .ومنشآت ومصنوعات ونقوش كتاابت من وااثره، اإلنسان
 العميق وابلتأمل الطويلة ابلدراسة املؤرخ يتمكن أن أبسرارها،إىل تبوح ال صامتة دائما تضل وهي .التاريخ وخفااي

 .أسرارهاوخفاايها عن التعبري وعلى النطق، على  ملها أن
 :متعددة اعتبارات ومعايري حسب على الشالب، يف نوعني إىل املصادر قسمت:تقسيم املصادر-ث
 موضوع أوال اهرة احلادثة من حسب القرب الزم  واثنوية أولية املصادر أن الدارسني بعض اعت  :الزمن معيار -

 استخدامه أو يصفها، اليت من احلوادث وقربه قدمه، يقررها اترخيي كمصدر إسالمي  ريخ أي فقيمة الدراسة،
 شاهد يف األولية املصادر مفهوم الباحثني أحد حدد هذا املنطلق من املعاصرة؛ من قريبة أو مفقودة، قدمية لكتب
 ما كل الوثيقة اعت  وقد العيان، شاهد عن نقل من كل يف الثانوية أشياء،واملصادر أم شخصا نوعه كان مهما
  .ابآلاثراملادية أو الشفوية ابلشهادات أو الرمسية السملالت ارتبطت سواء املوضوع عن رئيسية معلومات أولية حوى

 نفسانية وواثئق طبيعية ابحلوا ، عادة تعرف املادية" أدبية، ومصادر مادية مصادر إىل وتنقسم :النوع معيار -
 .اإل ائية أو الذاتية اخللفيات وأحياان والدوافع، واألفكار العواطف

 :اإلسالمي كتابة التاريخ يف ابألصالة تتصف اليت املصادر من نوعني هناا أن على يؤكد الذي: الشكل معيار -
 املؤرخ ضعف نقطة اإلسالمي،واعت ت التاريخ يف جدل قليلة وهي الرمسية والواثئق احلكومية األوراق- أوال

 .العصر هذا يف للمؤرخ ابلنسبة
 ومتوفرة كثرية وهي الفرتة تلك يف للحوادث املعاصرين املؤرخني برواايت الثانية تتعلق الدرجة من مصادر -اثنيا

وإطاره  املوضوع بطبيعة مرتبط األساسية التارخيية املصادر تصنيف أن القول ميكن العموم على. ابألوىل مقارنة
 ذلك ببالد السندواهلند، للفتوحات مصدراي نصا ابلضرورة لي  مبصر الفتوحات لصاحل كتب فما واملكا ، الزما 

 أما.ذاته حد يف ابملوضوع التصنيف متعلق أن تبني اليت األمثلة من وغريها املكا  البعد يف الختالف املوضوعني



 املادي اإلنتاج عن املوضوع يتحدث كان إذا أو  أساسي تصنيف ذات املادية املصادر فإن الشكل، حيث من
 طبيعية، أو بشرية لعوامل تعرضت خاصة إذا والنقد للشك قابلة وتبقى اإلسالمية، احلضارة مناطق من ملنطقة
 التزييف عن وبعدها ملصداقيتها الروائية، مع املصادر التارخيية معطياهتا تعارضت إذا االعتبار بعني  خذ لكنها

  .انية لشاية وإمنا املادةالتارخيية حلفظ تصنع   فهي املباشر، والتحريف
 إىل ثالثة اإلسالمي التاريخ مصادر تقدم ميكن أن تقسم ما خالل اإلسالمي من التاريخ وعليه فإن  أنواع مصادر

 :أنواع
 يف أولية من مصادر واملنقولة املؤرخ لعصر أوالسابقة املعاصرة التارخيية األحداث لوصف كتبت اترخيية مصادر -

 .الشالب
 .فيه أنشئت الذي العصر على حيا شاهدا تعت  مادية مصادر -
 املصادر تسكت عنها أو تشفلها قد اليت والقضااي اإلشكاليات من الكثري لفك املؤرخ إليها يلملأ بديلة مصادر -

 .مؤلفات األدب السلطانية، األحكام كتب واجلشرافية، الرحلة كتب :مثل التارخيية،
 

 .اإلسالمي التاريخ أساسيان لدراسة مصدران والسنة القرآن :احملاضرة الثانية                  
 التخصص هذا يف للباحث وميكن عموما، اإلسالمي التاريخ مصادر من أساسيا مصدرا يعت :القرآن -1

 .مباشر غري وآبخر مباشر بشكل منه االستفادة
 ابإلضافة الدعوة اإلسالمية، قبيل العرب حبياة وتتعلق القران، يف ذكرت اليت األحداث يف املباشر الشكل يتمثل
 الدعوة أحداث من سبقها وسلم،وما عليه هللا صلى الرسول أنشأها اليت ابلدولة تتعلق اليت املعلومات خمتلف إىل

 السياسية التن يمات وخمتلف دولته وغزواته وترتيبات مكة وفتح العربية، القبائل مع الصراع إىل ابإلضافة واهلملرة،
 وغريها اجلديد الدين تعاليم من انطالقا غريه وما موجودا كان منط اجتماعي من أقره ما وضعها،و اليت واإلدارية

 األحداث فهى تعاجل الرسول من نزول الوحي إىل وفاة  سنة عشرين مدار على تباعا القرانية اآلايت وقد نزلت.
والقران الكرا هو .القران إىل الرجوع دون السرية النبوية دراسة ميكن ال أنه عليه يرتتب اا النبوي العصر عرفها اليت

تشريع راب  شامل ملختلف جوانب احلياة،وهولي  بكتاب للتاريخ إمنا أحد املصادر املوثوقة على االطالق، 
 السالم؛ عليه ادم سيدان عهد البشرية منذ حوادث وعلى النبوية السرية حوادث على املطلق الثقة فهوالشاهد

 أن كما عصره، ت يف طرأ اليت املستملدات وسلم ومع عليه هللا صلى الرسول حياة مع ومتتابعا مرتبطا كان فنزوله
 السابقة األمم وأخبار السرية أحداث القران لفهم نصوص أمهية ومنه ت ز.أبسباب النزول مرتبطة اآلايت من الكثري
 .البعثة قبل ما فرتة يف عاشت اليت

 ، شعوهبا ومواقف اإلسالمية، الدول مؤسسو سلكها اليت واالقتصادية تفسريالتوجهات السياسية اآلايت فمضامني
 وردت اليت الرابنية السنن خالل من أحداثه ونفسر التاريخ فهم من ميك ننا ،فالقران ونشاطاهتم األفراد وسلوكيات

 .واالنداثر واخلوف السقوط وعوامل والبقاء، واالستقرار واألمن البقاء عوامل تضمن هللا،فقد كتاب يف



 األحداث فهم يف ك ى أمهية وسلم عليه هللا صلى الرسول عن الواردة لألحاديث :الشريف النبوي احلديث -2
 :متعددة من جوانب استشالهلا هذا يف وللباحث ابلتاريخ اإلسالمي، املتعلقة

 الفكر انطلق منها اليت القواعد حيز ضمن تدخل وتقاريره، وأفعاله وسلم عليه هللا صلى أقواله يف جاء ما أن-1
 التأسي  يف للمسلمني منطلقات االقتصادي ووضع والنشاط االجتماعية للحياة التأسي  و ، والثقايف السياسي
 .حلضارهتم

 بعصره األحداث املرتبطة وكل وسلم ومشازيه، عليه هللا صلى الرسول لسرية مباش بشكل تؤرخ األحاديث أن-2
 . اإلسالمية تطوراحلضارة على ذلك وأثر ا االت خمتلف يف وتطبيقاته اإلسالمي الفكر ونشأة ودولته،

 .والسند الرواية نقد يف املسلمني مبناهج  ثر التاريخ علم أن -3
 من على كثري احتوائه على احلديثة،وأكدت الدراسات أثبتته صحيح ومسلم خباري طريق عن ورد ما أن -4

 .النبوة عصر أحداث يف وأدوارهم وفتوحاهتم وفضائلهم األوائل الصحابة أخبار
 يلزم وأخباروأحكام ضوابط من عليه نصت فيما مصدر كل على وتقدميها الشرعية املصادر اعتماد أن -5

 التارخيية والقوانني الكونية ابلسنن واملرتبطة للشك قابل غري به ارتبط وما ابلوحي، املرتبطة منها العتبارات الدارسني
 يف تطلق فالسنة وسلم، عليه هللا صلى الرسول أقوال احلديث كان ،وإذا البشرية كله لتاريخ الشمولية وابلن رة

 الفرتة عن ثناايها أحدااث يف حتمل واألفعال األقوال هذه الصحابة،وأن أفعال من قرره ما وكل أفعاله الشالب على
 :منها نذكر األوىل اإلسالمية

 الدعوة مرحليت يف املشركني طرف من له تعرة وما وسلم، عليه هللا صلى الرسول اإلسالم،وبعثة قبل العرب حياة
 القبائل مع والعالقات املدينة، يف واالجتماعية واالقتصادية السياسية واحلياة السرية واجلهرية،واهلملرة،

 أصبحت اليت ،واألحكام الطوائف من غريهم مع املسلمني وسلم،وعالقات عليه هللا صلى الرسول ا اورة،وغزوات
 .اإلسالم ظهور مع العرب حياة يف حدثت اليت العامة والتحوالت أوضاع تن م قوانينا
 اترخيية حقائق إىل للوصول األصول هذه إىل الرجوع اإلسالمي املشرق وحضارة لتاريخ الدار  على يتوجب وعليه

  . أبحباثه تعلق فيما دقيقةونتائج 
 ----------------------------------

 .الرمسية والواثئق التارخيية املصادر:الثالثة احملاضرة                   
 :الرمسية والواثئق التارخيية مف ومه املصادر-أ

 أو األحداث، وتسمليل وعاصروهم سبقوهم الذين إ ازات حفظ أصحاهبا أرادوا اليت املؤلفات كل هبا ونقصد
 على التعرف للعلماء ويسهل معرفتهم، يسهل لألمة اا وغريها وعصورهم ومؤلفاهتم وطبقاهتم الرجال تراجم ضبط

 .اترخييا ظهورها حسب املصادر هذه وسندهم،وت زأمهية ورواايهتم مؤلفاهتم
 :أنوا  ا-ب



 يف ابلبحث وذلك الشريفة، النبوية ابلسرية املسلمني عند التارخيية املعرفة ارتبطت:واملغازي السري كتب -أوال
 أو والشزوات رة واهلج والدعوة ابلبعثة املتصلة النبوية األحاديث إىل والرجوع وسلم عليه هللا الرسول صلى حياة

 املنورة، و  املدينة األول موطنه كان وقد النبوية، السرية بتدوين تع  اليت املؤلفات به عرفت كاصطالح املشازي؛
 املرتبط التارخيية الكتابة منط يعت  وعليه .املدينة غري أخرى مواطن يف -ه7ق قبل املشازي يف ابلتأليف أحد خيتص
 احلضارة يف التارخيي للفكر التأسي  بداية عند املسلمون به اهتم أول ما ، ومشازيه وسلم عليه هللا صلى بسرية

 هشام ابن فيعت  وسلم عليه هللا صلى الرسول بسرية اهتمت اليت املؤلفاتمن  الكثري ضاعت وإن اإلسالمية،
 وأهم ومشازيه وسلم عليه هللا صلى الرسول سرية يرصد هاما مصدرا لنا ترا من إسحاق أفضل ابن سرية عن أبخذه

 شهاب البن النبوية املشازي : واملشازي السرية مؤلفات ،وأهم األوىل اإلسالمية الدولة بنشأة اليت ارتبطت األحداث
  .واألوزاعي أن  بن مالك مثل بعده العلماء العديدمن عنه أخذ ابلتوثيق اشتهر الزهري وهو قدث

 ،ومشازي(م 802 /ه 186 )الفزاري اسحاق ألي السري، كتاب و(1م767 -ه150)اسحاق بن دمحم وسرية
 األول ،والقسم (م833ه218)هشام ابن امللك لعبد النبوية ،والسرية(م 822- ه207)عمر بن دمحم الواقدي

 :يعرفنا مبايلي املصادر هذه دراسة ،وإن(م845/ ه 230)سعد البن الطبقات كتاب من
 . اإلسالمية احلضارة عليها  سست اليت والسياسية الفكرية القواعد -9
 .اإلسالمية الدولة حكمت اليت والشرائع للقوانني الزم  الرتتيب-7
 عليه هللا الرسول صلى اعتمدها اليت واإلدارية السياسية والتن يمات املسلمني، لدولة األوىل العاصمة أخبار -4

 .دولته تسيري يف وسلم
 .الناشئة اإلسالمية الدولة يف واالجتماعية االقتصادية احلياة -2
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وسنة القران لنزول املالزم الثقايف الفكر لنمو األوىل البداايت -7
 وصفا لنا واملناطق،وتقدم واملدينة مكة يف واملواقع واملنازل واملسالك األماكن معرفة من املشازي مصادر متكننا -6

 . عليه هللا صلى النيب غزوات أبحداث اتصلت اليت لألماكن جشرافيا
 واهلملرة مثل الدعوة ابلسريةارتبطت  اليت األحداث كل يف ومشاركاهتم الصحابة إسالم وتتبع معرفة يف تفيد -2

 وأنساب واإل ازات الوفيات اتريخ يف يفيد ما ثناايها يف  د إذ منهم الكثري تراجم يف وتفيد وغريها، مكة وفتح
 .  وغريها الصلح أو لإلسالم طلبا وسلم هللا عليه صلى الرسول على يفدون الذين واألفراد واجلماعات القبائل

 بنشأة الذي ارتبط العام للوضع التأريخ من أكثر وسلم عليه هللا صلى للرسول الدينية ابلشخصية اهتمامها-8
 .األوىل اإلسالم دولة
 .ابستنتاجها ليقوم الباحث خ ة إىل حتتاج بل مباشر، بشكل التارخيية األحداث تذكر   -9

 اليت منها تطشى خاصة فردية ن ر وجهات عن عبارة واملشازي السرية عن وصلتنا اليت واحلقائق أن  املعلومات -90
 .واملذاهب والطوائف الفنت ظهرت فيه الذي العصر وهو األموي، العصر إىل تعود



عليه  هللا صلى الرسول بوفاة املشازي انتهت فإذا املشازي، بفكر الوطيدة لعالقتها أدرجت وقد:الفتوح كتب -اثنيا
 خاصة، الراشدي واألموي العهد يف اإلسالم دولة به عرفت الذي التوسع سياق يف جاءت الفتوح حركة فإن وسلم

 الواسعة احلركة هذه أوجدت ،وقد توسعاهتا أوج اإلسالم رقعة فيه عرفت الذي والعصر الفتوحات عصر ابعتباره
 ب روف تتعلق اليت الرواايت ممع يهتمون ان اإلخباريني من ثلة وذلك بتكون ، التارخيية الكتابة يف جديدا منطا
 واملشارم والضرائب الذمة ألهل الشرعية األحكام وبناء بذلك، فالفقه املهتمني إىل أونقلها، وتدوينها البلدان فتح

 م8ه2القرن ،ويعت  اإلسالمية اخلالفة أراضي إىل ضمها وطرق األراضي بفتح دقيقة يفرة معرفة وغريها الشرعية
 :مثل واملؤرخني اإلخباريني من يد جمموعة وذلك على الفتوحات حول التارخيية الكتابة فيها نضملت اليت الفرتة
 ،(م 796ه 180  )عمر بن سيف ،(م 764ه147)خمنف األزدي أبو ،(م764ه147 ) احلكم بن عوانة

 للبالذري "البلدان فتوح :ومن أشهر الكتب (م 822ه 207 ) ،والواقدي(م 821ه 206 ) بشر بن اسحاق
 :املصادر من النوع ذاه أمهية ،وتكمن(م 892 ه 279 )
 .اإلسالمية للفتوحات الكرونولوجية األحداث معرفة-9
  واألبطال للقادة والتأريخ البلدان فتوحات يف سامهت اليت القبائل دور تسمليل -7
 حدثت اليت االجتماعية والعمرانية والتحوالت استقراره ومناطق هلم، منحت اليت اإلقطاعات على والوقوف ،

 .لذلك نتيملة
 زمن خاصة املفتوحة األقاليم وأصحاب بني الفاحتني تعقد اليت واملواثيق العهود من الكثري املصادر هذه حتوي -4
 .عنهم هللا رضي وعمروعثمان بكر أي
 اخلراج واجلزية :مثل االقتصادية املوارد على مباشر أثر من له ملا اإلسالم دولة إىل االنضمام طرق حتديد -2

 . وغريها والقراطي  والنقود العري واخلط والسكة واخلامت والدواوين واملالية اإلدارية والتن يمات
 .املال بيت وموارد توزيعها وكيفية الشنائم حتديد و.املفتوحة املناطق مساحة معرفة -7
 .اإلسالم لدولة التابعة للمناطق البشرية، واملوارد الطبيعية اخلريات على الوقوف -6
 على وانتشاره دخول اإلسالم مع احلادثة والتشريات املفتوحة البلدان يف االجتماعية والن م العادات معرفة-2

 . والعمرا  والثقايف الدي  املستوى
 .يف اإلسالم انتشار وطرق اليات على الوقوف -8
 ابخلالفة وارتباطها والئها لضمان العسكرية املفتوحة واالسرتاتيمليات ابألطراف السلطة عالقة حتديد يف تفيد -9

 . اإلسالمية
 ابملادة االقتصادية التارخيية املادة إختالط يف وتتلخص تتعرتة التعامل مع كتب الفتوح عوائق خمتلفة،: العوائق-

 األساطري إليه تتسلل ما كثريا التارخيية الكتاابت أن ،و وغريها اخلراج ومقادير األراضي إبحصائيات املرتبطة
 اخليالية والقصص

 .  املفتوحة األراضي شأن من أو الفاحتني شأن من ترفع اليت



 ------------------------------------------
 
 

 .الرمسية والواثئق التارخيية املصادر:الرابعة احملاضرة                    
العرب  أن ذلك واملسلمني، العرب عند التارخيية الكتابة فروع من هام فرعا األنساب علم:األنساب كتب -اثلثا

 إمتيازات من أواستفادهتا ، السلطة العربية االرستقراطية اعتالء وتطوربعد اجلاهلي، العهد أبنساهبم منذ اهتموا
 اهلامة األحداث يف مشاركتها إىل ابإلضافة املفتوحة املناطق يف إدارية ومناصب
 الكثري لُتضبط معها النسب مسألة ضبط يستوجب ما وغريها  واألعطيات الشنائم من حصتها أخذ ضرورة وابلتا 

 كانت األمور من الشريف وغريها النسب وادعاء والشعوبية العصبية مسألة أن كما واملالية، اإلدارية املسائل من
 .التأليف من النوع لالهتمام هبذا هاما حافزا
 وتضلعهم اشتهروا مبعرفتهم الذين والنسابة اإلخباريني من العديد الفهرست كتاب غرار على الرتاجم مصادر ذكرت

 صاحل القطامي، بن العبدي والشرقي صحار احلمرة، ولسان البكري، النسابة النسابة، غفل :مثل العلم هذا يف
 عوانة ، (م 771 ه 155 ت) والقرقيب ،(م 763 ه 146 ت) السائب بن دمحم النصر وأبو الكوا وابن احلنفي

 أنساب مجهرة : األنساب يف مؤلفات ومن أهم.يقضان ألي الكبري النسب وكتاب متيم أخبار وكتاب احلكم بن
  البشدادي حبيب بن ومؤتلفها  مد القبائل أمساء ،(م 821ه206)الكليب السائب بن دمحم بن هلشام العرب

 لعبد النسبة ،مشتبه(م 892 ه 279)  البالذري جابر بن  ىي بن األشراف ألمحد ،أنساب(م 859 ه 245)
 ه 507) املقدسي طاهر بن  مد  املتفقة ،األنساب(م 1013 ه 409)املصري األزدي سعيد بن الش 

 ألي ،األنساب(م 1147ه 542 ) الرشاطي هللا عبد بن علي بن هللا عبد دمحم ألي األنوار ،اقتبا (م 1113
 بن دمحم بن علي احلسن ،اللباب ألي(م 1166 ه 562 )السمعا  التميمي منصور بن دمحم بن الكرا عبد سعد
 بن دمحم بن دمحم الدين لقطب األنساب كتب تلخيص يف ،االكتساب(م 1232ه 630 ) اجلزري األثري ابن دمحم
 :التالية اجلوانب يف ت زأمهية هذه املصادر ،و(م 1488 ه 894 ) الشافعي اخليضري الدمشقي هللا عبد
 . واألسراحلاكمة القبائل أنساب على االطالع-9
 دقة على والوقوف عصورها، يف واخلطرية األحداث العامة صياغة يف والقبائل  اجلماعات دور معرفة يف تفيد -7

 احلوليات مصادر من بعمومها املعلومات أنخذ أن من والعسكري،بدال السياسي ودورهم األفراد وأمساء التفاصيل
 .احلدث التارخيي صنع يف احلاكم دور على تركز اليت
 ، معلوماته مصداقية ومدى املؤرخ، مصادر يف معرفة كبري بشكل سامهت اليت اإلسناد طريقة اعتمدت -4

تكون  قد ملصادر عناوين وأحياان الكتاب، لصاحب السابقني والرواة واإلخباريني املؤرخني عن فكرة وتعطينا
 . مفقودة

 .وسكناها نزوهلا ومواطن اإلسالم وبعد قبل واملسلمني للعرب وا تمعيةالقبلية  الرتكيبة معرفة تفيد يف -2



   .واألماكن والبطون ونساءً  رجاال القبائل واألفراد األمساء علم إثراء من متكن -7
 السنني، حساب على اإلسالمي التاريخ أحداث هبا تسمليل نع : اإلخبارية واملؤلفات احلوليات كتب-رابعا
 السنة يف حتدث اليت املتعددة احلوادث بني الصلة أما األخرى السنة تليها مث فيها أحداثها تسملل سنة كل أن أي

اتبع  نفسها،وقد السنة يف أي وفيها :اجلملة هذه إضافة وهي بطريقة سهلة تبني الشالب يف فكانت نفسها
اليت  والدواوين والثا  والسملالت األول القرنني يف مجعت اليت املعرفية من الرتاكمات انطالقا املسلمني هذااملنهج

 اخلطاب بن عمر اخلليفة عهد منذ اتبع الذي اهلملري التقوا على اعتمادا املؤرخة السنوات عن طريق حتفظ كانت
 عدي بن اهليثم هو اتبعه من أول احلو ،ولكن املنهج رائد (م 922 ه 310) الط ي عنه،ويعت  رضي هللا

 كتب من أول ؛فهم(م 854 ه240)خياط بن وخليفة (م 822 ه 207 ) والواقدي (م 822ه/ 207)
 املوضوع أحداث ممع  األثري وابن اجلوزي ابن يد على الط ي بعد املنهج هذا تطور وقد السنني، على التاريخ
 .السنني على وترتيبها الواحد
 كتابه يف واليعقوي ،"الطوال األخبار"كتابه  يف الدينوري حنيفة أبو :الطريقة هذه اعتمدوا الذين املؤرخني ومن

 ب  أخبار يف الكروب مفرج" كتابه يف واصل ،وابن"الدولتني أخبار يف الروضتني" كتابه يف شامة وأبو ،"التاريخ"
 ذوي من عاصرهم ومن وال بر والعملم العرب أايم يف املبتدأواخل  وديوان الع " كتابه يف خلدون وابن ،"أيوب

 أخبار" كتابه يف الصو  :مثل للخلفاء التأريخ طريقة اخرون اعتمد للدول،بينما للتأريخ وذلك ،"األك  السلطان
 هناا حبيث املسلمني، عند التارخيي التدوين لطرق اخر تقسيما والدارسون الباحثون ،واعتمد "ابهلل واملتقي الراضي
 : املؤلفات من نوعني

املسلمون كتبًا متيز أغلبها ابلضخامة أطلق عليها من قبل بعض الباحثني صنف املؤرخون  :العام التاريخ كتب-
ألهنا حوت مادة اترخيية عن األحداث منذ بدء اخلليقة وحك السنة اليت يتوقف " كتب التاريخ العام"مصطلح 

ية اليت وقعت فيها املؤلف عن متابعة الكتابة وهي يف الشالب قبل وفاته مبدة قصرية ورتبت فيها األحداث التارخي
قبل البعثة النبوية ترتيبًا موضوعيًا أو حسب تعاقب األحداث، أما الفرتة اإلسالمية فقد اعتمد يف تن يمها حسب 

وهي  chroniclesتعاقب السنني، وتعرف عند بعض الباحثني ابحلوليات أو كما تسمى ابملصطلح الشري
أحداث الفرتة قبل اإلسالم، وهلذا فان التسمية األصح هي تسمية قد ال تصح على املادة اليت حواها الكتاب عن 

ينسملم مع طبيعة املادة اليت تضمنتها تلك الكتب وتنوعها إذ تشمل  –األوىل، وذلك الن مصطلح التاريخ العام
اجلوانب السياسية والعسكرية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية وغرائب األحداث ولكن بنسب متفاوتة 

 .ن حيث حملم املادة املقدمة، فضاًل عن ذكر الوفيات ملشاهري األشخاصوأغلبهم من الرجالم

 يف املركزية والعاملية اعتبار على واملسلمني للعرب السياسي النشاط على تركز كتب لذا فكتب التاريخ العام هي
 مثل موضوعي، حو  أو بشكل ،عاصرهتا اليت والدويالت األم اخلالفة على ابلرتكيز اإلسالمي، التاريخ كتابة
 .الع  كتابه يف خلدون وابن وامللوا، الرسل اتريخ كتابه يف الط ي



 افرزت احلركة اليت والثقافية السياسية ال روف حسب التأليف من النوع هذا ظهر :احمللي التاريخ كتب-
 انتماء من وما صاحبها العباسي العصر يف خاصة اإلسالمية الدولة أطراف على املستوطنة للشعوب االستقاللية

 بروز يف دور للتناف  احلضاري كان وقد .للمركز والدي  الروحي والئها وبقاء لدويالهتا وسياسي قلي قومي
 العديد اشتهرت وقد .عاصروهم اخللفاءالذين أو والدويالت وحواضرهم عصورهم حول ابلتأليف املهتمني املؤرخني

 دمشق واتريخ البشدادي، للخطيب بشداد اتريخ عبداحلكم، البن واألندل  واملشرب مصر فتوح :مثل املؤلفات من
 والسياسة احلوليات كتب تعت .بردي تشري البن مصروالقاهرة ملوا يف الزاهرة والنملوم عساكر، البن

 لنا تركت وقد ، العربية وغري العربية املكتبات واخلزائن هبا تزخر اليت املدوانت أكثر من عموما واإلسطوغرافيا
 اجلشرافية األماكن وحك وعصورهم دوهلم تراث حبفظ عنت اليت من املصادر هائال زمخا خالل اإلسالمية احلضارة

 اتريخ لنا  ف ون جعلهم والدينية والسياسية اجلشرافية الوحدة هذه إىل شعورهم ابالنتماء لكن يعرفوها،   اليت
 :هي املصادر هذه أمهية إن.ومادية روحية عالقة معها تربطهم اليت الدول والعصور من غريهم

 .ماينقطع قليال متصل وبشكل بدقة، السياسية التارخيية األحداث ترصد-9
 .السند على االعتماد قوة -7
 يف وسلم عليه صلى هللا الرسول ودولة الصحابة أخبار عن هامة معلومات واحلوليات العام التاريخ كتب دونت-4

 بن  مد والرسل امللوا اتريخ :خاصة مصادرها تصلنا   ونصوص وحف ت رواايت وتن يماته ، املنورة املدينة
 اإلسالم واتريخ ،(م 1232 ه 630)األثري البن التاريخ يف والكامل ،(م 922 ه 310 )الط ي  جرير

 . (م 1382 ه 774 )كثري البن والنهاية والبداية (م 1347 ه 748) للحافظ الذهيب
 اإلدارية واحلضاري،والسلطة العسكري، السياسي، ودوره السياسية مثل احلاكم احلياة طبيعة املؤلفات هذه ت ز -2

 .السلطان املعتمدة،حاشية السياسية القوانني السياسة، احلكم،وتفاصيل احلكم،وطبيعة ون ام
 السياسية وأدواره وإ ازاته السلطان أو احلاكم شخصية إىل تتطرق -7

 أوالده أبمساء وقوائم اجلسمانية، و املعنوية، اخللقية صفات بسرد والعسكرية،
 . والعلماءوالشعراء والكتاب والوزراء القضاة وأمساء وموظفيه، ونسائه

 ووالة وكتاب وزراء من واإلدارة احلكم ورجال االستبداد أو وجد إن الشورى ون ام املتبعة، احلكم ن م رصد -6
 .وغريهم

 .عنها واخلارجني الدولة يف واالضطراب االستقرار م اهر -2
 .احلصون والقالع و الفنت و القتلى عدد و املعاركواألسلحة ثل احلروبو العسكرا ابجلانب االهتمام -8
 .احلربية أوالعسكرية السلمية الدبلوماسية املعاصرة الدول بني للعالقات التأريخ -9

 .ذلك واملسؤولني عن بنائها وطرق ، العمران وتشييد املدن  سي  يف السلطة دور إبراز -99
 والتكوين وامسائها القبائل حول املذاهب،و وأصحاب ابلعلماء السلطة عالقة حول معلومات توفري -97

 .املوا  والعرب :مثل الدول بعض يف االجتماعي



 :منها هذه املصادر كثري من الصعوابت نذكر من االستفادة تعرتة :الصعوابت -
 والتواصل الزمنية والتسلسل للروابط تفتقد وأحياان مجعها فيصعب السنني على احلادثة وتقسيم الرواية اعتماد-9

 .الواحدة للحادثة ابلنسبة
  السلطان، سرية خيدم حسبما أخرى وإضمار واإل ازات األحداث بعض تع يم -7
 .الفالحني وانتفاضات حركات لكن والشيعة، اخلوارج :مثل للمعارضة، التأريخ إمهال -4
 .الوسيطة املشرقية متعاتا يف والعامة الوسطى للطبقات التأريخ إمهال -2
 . والوالة احلكام والسالطني إىل ونسبتها اإل ازات من والكثري األحداث، صنع يف الفاعلة األطراف تشييب -7
 .االقتصادي والنشاط االجتماعي ابلواقع املتعلقة املعلومات قلة-6 
 .انذاا السائدة ابل روف وربطها حتليلها دون األحداث سرد -2

السححلطان  رعايححة ومححدى واحلضححارات للشححعوب والثقححايف العلمححي املسححتوى حححول املعلومححات نححدرة-8
فائحححدة هححذا النحححوع محححن املؤلفحححات لباححححث التحححاريخ  واخلالصحححة أن  .الفكريحححة ومبحححادرات النهضحححة العلميحححة للمشححاريع

مثحححححل الرسحححححائل واملعاهحححححدات والعهحححححود بحححححني الحححححدول واحلكحححححام  جمموعحححححة كبحححححرية محححححن الواثئحححححقفتتحححححأتى محححححن كوهنحححححا تضحححححم 
ولتميزهححححا بشححححح  املححححادة التارخييحححححة عححححن األححححححداث، ولكححححن  حححححب اإلشححححارة هنحححححا ان مححححا صحححححنفه املؤرخححححون املتحححححأخرون يف 

عححححححول هنححححححا هححححححذا النححححححوع ال يعتمححححححد كمصححححححدراً أوليححححححاً عححححححن األحححححححداث الححححححيت وقعححححححت يف القححححححرون اإلسححححححالمية األوىل وامل
أمحححححا كيفيحححححة اعتمحححححاد الباححححححث علحححححى هحححححذا .بشحححححكل أسحححححا  علحححححى محححححا كتبحححححه املحححححؤرخ محححححن أخبحححححار عحححححن أححححححداث عصحححححره

النححححححوع، فححححححذلك يتحححححححدد ابتححححححداًء مححححححن خححححححالل موضححححححوع البحححححححث، فححححححإذا كححححححان البحححححححث يتنححححححاول أحححححححداث فححححححرتة زمنيححححححة 
امحححححححت مرتبحححححححة معينحححححححة يسحححححححتطيع الباححححححححث الرجحححححححوع إىل هحححححححذه الكتحححححححب الحححححححيت تحححححححويف مؤلفوهحححححححا بعحححححححد تلحححححححك الفحححححححرتة وماد

حسحححححب السحححححنني سحححححهل عليحححححه أمحححححر الوصحححححول إىل ضحححححالته، وعليحححححه هنحححححا ان يتحححححابع محححححا كتبحححححه املحححححؤرخ عحححححن موضحححححوعه يف  
كححححححل سححححححنة الن بعححححححض هححححححذه الكتححححححب  ححححححز  احلادثححححححة فتححححححذكر مححححححا وقححححححع منهححححححا يف كححححححل سححححححنة مححححححن السححححححنوات الححححححيت 

 مححححححا تححححححذكره أمححححححا إذا كححححححان موضححححححوع البحححححححث يححححححدور حححححححول شخصححححححية اترخييححححححة، فححححححال يكتححححححف ابلرجححححححوع إىل. قطعتهححححححا
هححححذه الكتححححب يف سححححنة وفاتححححه، فقححححد تححححذكره يف األحححححداث الححححيت اشححححرتا فيهححححا يف حياتححححه ال سححححيما مححححع الشخصححححيات 
السياسححححححححية والعسححححححححكرية واإلداريححححححححة، فعلححححححححى الباحححححححححث هنححححححححا ان يعححححححححود ملححححححححا كتبتححححححححه هححححححححذه املؤلفححححححححات خححححححححالل ذكرهححححححححا 

 .ألحداث السنوات اليت كتبت عنها

----------------------------------------- 
 .الرمسية والواثئق التارخيية املصادر:اخلامسة احملاضرة                   

 :والرتاجم الطبقات كتب -خامسا
الرتاجم مجع ترمجة وهي سرية خمتصرة لشخص معني وهذه السرية قد تطول وقد تقصر أو  :املف وم واملصداقية-أ

تكون بني هذه وذاا حسب ما يراه مؤلف الكتاب وحسب أمهية أصحاب الرتاجم عنده وهذه السري  مع يف  



بقات أو ولكن ذلك الكتاب قد يكون يف الط" تراجم"كتاب واحد قد يقع يف عدة أجزاء فيطلق عليها اصطالحًا 
الوفيات أو حسب القرون أو معاجم شيوخ أو يف األنساب وهذه وغريها هي من أنواع كتب الرتاجم، ويعد هذا 
القسم من مصادر التاريخ اإلسالمي ذا أمهية ابلشة عند الباحثني وذلك الن مع م كتاابت املؤرخني العرب 

ابلثقة والدقة والش  ابملعلومات السياسية  املسلمني كانت على شكل تراجم فضاًل عن ذلك متيزت هذه الكتب
واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والثقافية، و يت مصداقية هذه الكتب من  ثرها ابلشروط اليت وضعها 

يف أغلب األحيان ومنها املؤلفات ليت تناولت تراجم " اجلرح والتعديل"علماء احلديث وال سيما اتباع مؤلفيها ملبدأ 
 يقصر، أو يطول تعريفا أكثر، أو شخص حبياة التعريف وعليه فهي تتناول .العلماء والفقهاء وا دثني واملفسرين

 رسم على قدرته ومدى املرتجم لثقافة وتبعا فيه، كتبت الذي حلالة العصر تبعا السطح، على يبدو أو ويتعمق
 كون يف الباحثون خيتلف ،و  املرتجم عن لديه  معت اليت املعلومات من جمموع ودقيقة واضحة كاملة صورة
 بكل االهتمام مثة ومن وسلم، عليه هللا الرسول صلى سرية تتبع من منبثق املسلمني عند الرتاجم طريق عن التأريخ

 وفنون علوم طريقها عن لتعرف أو الع ة، ترمجتها هبدف وتكتب سريها حتفظ أن تستحق اليت الشخصيات
 .حياته اإلنسان يف يستشلها ومعارف

 :وأنوا  ا الرتاجم أشكال-ب
 .احلديث ورواة والتابعني الصحابة مث سري وسلم عليه هللا صلى الرسول سرية -1

 فرتات متزامنة، يف وتعيش معينة صفات يف تقرتن اليت أهنا ا موعة يع  الطبقة إن  مدلول :الطبقات كتب-2
ظهرت كتب الطبقات منذ والتأثر،وإن  والتأثري االحتكاا مييزها معينة دينية أو أدبية أو علمية صفات يف وتشرتا

هح 740ت)وابن سعد( هح702ت)بداية القرن الثالث اهلملري على أيدي بعض كبار املؤلفني مثل اهليثم بن عدي
ايضاً ومصطلح الطبقة يع  جمموعة من األشخاص ينتمون إىل فرتة زمنية واحدة ( هح720ت)وخليفة بن خياط

ولكنها تطورت  رتكون يف صفة معينة، والفت هذه الكتب يف أول أمرها خلدمة علم احلديث النبوي الشريفويش
وهذه الكتب …فيما بعد وتعددت أنواعها ف هرت كتب يف طبقات األطباء واألدابء والفقهاء والشعراء واملشنني 

إىل اخر فهناا من رتب تراجم كتابه وان كانت تسمى كتب الطبقات فان التقسيم الثانوي هلا خمتلف من كتاب 
حسب املدن كمحمد بن سعد يف طبقاته الك ى اليت تعد أقدم كتاب كبري يصلنا يف هذا النوع من الكتب، أما 
خليفة بن خياط فقد رتب طبقاته حسب أنساهبم اخذاً بن ر االعتبار الرتتيب حسب طبقاهتم داخل النسب 

، اا "اجلرح والتعديل"فة الدينية ابلثقة واملصداقية التباع مؤلفيها قاعدة وتتميز كتب الطبقات ذات الص. الواحد
يعطي الباحث الفرصة لالعتماد عليها، اما كيفية معرفة الكتاب الذي يتوقع الباحث ان  وي نصوصاً تفيده 

به فإذا  فذلك يعرف من خالل معرفة نسب الشخصية أو موطنها أو مهنتها أو مذهبها أو العلم الذي اشتهرت 
يرجح ان يكتب عنه وإذا كان قداثً ذهب اواًل إىل " طبقات األطباء"كان طبيباً مثاًل وتويف قبل وفاة مؤلف كتاب 

طبقات ا دثني غري ان ا دث يشتهر يف الشالب بعلوم القران والفقه لذا يرجح ان  د الباحث ترمجة له يف 



الفقهاء اليت ترمجت لفقهاء مذهبه شريطة ان يتأكد  أو احدى كتب( هح9770ت)طبقات املفسرين للداودي
ان التخصص   يكن شائعاً بني .الباحث اواًل من ان سنة وفاة صاحب املصدر  يت بعد اتريخ وفاة املراد ترمجته

إذ   يكتفوا ابلتأليف يف علم " موسوعيني"علماء العصور اإلسالمية، بل ميكن القول ان مع مهم اشتهروا بكوهنم 
اخل، لذا من املتوقع ان …د، فقد ترى بعضهم يؤلف يف علوم القران واحلديث والفقه واللشة واألدب والتاريخ واح

وفضال عن ذلك .  د الباحث أكثر من ترمجة يف اكثر من نوع من كتب الطبقات للشخصية موضوعة البحث
عض اإلشارات املبثوثة بني السطور فان كتب الطبقات تضم معلومات مهمة عن اجلوانب االجتماعية والثقافية وب

للداللة  الطبقة أطلقت فقد احلديث، علم خدمة الطبقات منوذج وسريورة وقد استهدفت نشأة .عن خطط املدن
 طبقات التمييزبني أمهية أن خاصة الشيوخ، نف  عن وأخذهم السن يف تقارهبم حيث من املتشاهبني الرواة على
 عند االمساء تشابه أن وتدلي ،كما أوعضل انقطاع أو إرسال من فيها ما ومعرفة األسانيد نقد ضمن يندرج الرواة
 سعد ابن قلد منواله وعلى النوع، يف هذا كتاب أقدم للواقدي "الطبقات" وتعد ، طبقتيهما متييز فيه يفصل الرواة

 و. وصلتنا اليت الكتب أقدم من للبخاري "الكبري التاريخ" كتاب ويعت  ، "الك ى الطبقات" كتابه فألف أستاذه
 حملاج بن مسلم "،طبقات خياط بن خليفة طبقات سعد، البن الك ى الطبقات: الطبقات كتب أشهر من

 بن هارون بن دمحم بكر يكر ألي "احلديث وأصحاب امساءالعلماء من املفردة االمساء يف الطبقات" النيسابوري،
 التارخيية النوع يف املعرفة الفقهاء أيضا وإمنا فحسب، للمحدثني تراجم الطبقات كتب تتضمن و  ال د ي روح
 الديباج"و عياة للقاضي "املدارا ترتيب"و   البشدادي اخلالل بكر ألي "حنبل بن أمحد طبقات" :منها

 .املالكي فرحون البن "املذهب

 الكليب، لعوانة "أمية وب  معاوية سرية" أقدمها و :(املفردة السري) والعلماء والقادة واألمراء للخلفاء عامة سري -3
 وسرية الداية، يوسف بن وأمحد "طولون بن أمحد سرية" :مثل اخللفاء سري من العديد الفهار  كتب ذكرت كما
 .اجلوزي وابن احلكم ألبن العزيز عبد بن عمر
 نقل يف تبع ااثرهم ومن والصحابة العلماء عند الرتاجم تتوقف   :وغريهم واألطباء الشعراء من النخب سري -4

 :أصيبعة أي ابن كتبه ما األطباء لطبقات منوذج وأشهر ، "اجلمحي سالم بن  مد طبقات الشعراء" كتاب :مثل
 فصل ضمن يف كتبها) للملاحظ املشنيني وطبقات ، للقفطي احلكماء اتريخ ،"األطباء طبقات يف عيون األنباء"

 .والتبيني البيان كتابه
( هح797ت)السلم بن سهل املعروف ببحشل" اتريخ واسط"ومن أشهر هذه الكتب  :ا لية الرجال تراجم-5
، وهذه املؤلفات هي من (هح729)البن عساكر" اتريخ دمشق"و (هح264ت)للخطيب البشدادي" اتريخ بشداد"و

يضم معلومات نفيسة أهم كتب الرتاجم، غري اهنا حتوي أيضا معلومات مهمة عن املدينة نفسها فتاريخ بشداد مثاًل 
والصفة الشالبة  .ال غ  للدراسات احلديثة عنها وهذه املعلومات حول خطط بشداد واحلياة الثقافية والتعليمية فيها

ترمجة  2849على تراجم هذا النوع من املؤلفات هو ان مع م شخصيات الرتاجم من رجال احلديث فمن جمموع 



وعلى الرغم من ان هذا النوع من املؤلفات ،ف ترمجة لرجال احلديثهناا مخسة اال" اتريخ بشداد"ضمها كتاب 
ترمجة لشخصيات نسائية  47اال ان الباحث  د فيها عددًا من تراجم النساء قد وردت " الرجال"يعد من كتب 

 ان كتب الرتاجم. وهكذا فان كتب الرتاجم تضم بني دفتيها أيضا تراجم من هذا النوع،مثالً " اتريخ بشداد"يف 
ا لية غالبًا ما تتبع الرتتيب اهلملائي يف تن يم تراجم الكتاب، وهي تزود الباحث مبادة أولية عن الشخصيات اليت 
عاصرها املؤلف زمااًن ومكاان، وعلى هذا األسا  فاهنا مصادر أولية من هذه الناحية ومن انحية الكتابة عن 

سبة ما تقدمه من معلومات لوجدان ان أغلبها نقلت عن شخصيات قريبة العهد زمااًن ابملؤلف، ولو ن ران يف ن
ان .كانت منقولة من مصادر وليست مشاهدات ملؤلفه" اتريخ بشداد"مصادر أخرى فثالثة أرابع املادة اليت حواها 

املعلومات اليت ينقلها املؤلف من مصادر أصبحت مفقودة حاليًا تعد ذات قيمة عالية للباحث، كما  ب األخذ 
عتبار ان هذا النوع من الكتب يشتمل على تراجم ألشخاص من غري أهل املدينة الهنم يرتمجون ملن زار بن ر اال

املدينة أو نسب إليها أو ولد فيها مث رحل عنها أو استقر هبا لفرتة، ومبا أن الرحلة من أجل طلب العلم كانت 
ع من الكتب تراجم لشخصيات تنتمي يف شائعة بني علماء تلك العصور، لذا من املتوقع أن  د يف هذا النو 

  .أصوهلا إىل قاليم ومدن خمتلفة
 يف مؤلفات من قرأه ما غريه بذلك يتعهد أو العا  فيها يسملل كتب وهي:واملعاجم واألثبات وال امج الفهار -6

 قام اليت العلمية ورحالته منهم، وإجازاته عنهم، أخذ الذين وشيوخه األوائل، مؤلفيها وأسانيده إىل العلوم، خمتلف
 تسهل عملية املعملم حروف على الرتاجم ترتيب أن العلماء وجد وقد العلم، لطلب خمتلف األقطار إىل هبا

 أسامي مشتبه يف املعملم" ،)احلسن الصيداوي ألي "الشيوخ معملم"عا ،ومن هذا النوع سرية على احلصول
 " السمعا  سعد ألي "الكبري املعملم يف التحبري"و  الفضل اهلروي، ألي "ا دثني

 . عماداحلنبلي البن "ذهب من أخبار يف الذهب شذرات"و
 كتابه األصبها  يف نعيم أبو مثل سريهم حفظ وحاول واألولياء الصوفية سري يف كتب من هناا :املناقب -7
 . اجليال  القادر عبد السيد وسرية البدوي السيد سرية :حملرسرياتن وابن ، "األصفياء وطبقات األولياء حلية"

وهححححححذه تشححححححكل نوعححححححاً اخحححححر مححححححن كتححححححب الححححححرتاجم ن مححححححت فيحححححه مححححححادة الكتححححححاب علححححححى أسححححححا  : كتحححححب الوفيححححححات-8
سححححنوات وفيحححححات أصححححححاب الححححرتاجم، وبحححححذلك تكحححححون طريقحححححة الوصححححول للرتمجحححححة املطلوبحححححة علححححى أسحححححا  اتريحححححخ الوفحححححاة 

ولكحححححن  ححححب ان نشحححححري ( هححححح222ت)البحححححن رافححححع السحححححالمي" الوفيححححات"ومححححن بحححححني هححححذه املؤلفحححححات املطبوعححححة كتحححححاب 
إىل ان بعححححححض الكتححححححب الححححححيت اختححححححذت عنححححححاوين مشححححححاهبة   تعتمححححححد هححححححذا الن ححححححام، بححححححل رتبححححححت مادهتححححححا علححححححى أسححححححا  

 .وغريه( هح689ت)البن خلكان" وفيات األعيان"اخر مثل 

وخححححححري محححححححن ميثححححححل هححححححذا النححححححوع مححححححن املصحححححححنفات كتححححححاب ابححححححن خلكححححححان املححححححذكور انفحححححححاً : كتححححححب الححححححرتاجم العامححححححة-9
، ويعحححححد محححححن أفضححححل كتحححححب الحححححرتاجم، ملححححا ححححححواه محححححن محححححادة "وفيحححححات األعيححححان وأنبحححححاء أبنحححححاء الزمححححان"لكامحححححل وعنوانححححه ا



تفصحححححيلية ومهمحححححة رتبحححححه علحححححى أسحححححا  ححححححروف املعملحححححم، و  يقصحححححره علحححححى فئحححححة واححححححدة محححححن األشحححححخاص، بحححححل تحححححرجم 
، ومحححححححن خمتلحححححححف اال اهحححححححات واالختصاصحححححححات، وفيحححححححه تحححححححراجم للعديحححححححد محححححححن النسحححححححاء" املشحححححححاهري"جلميحححححححع األعيحححححححان 

والكتحححححححاب يعحححححححد يف غايحححححححة األمهيحححححححة للباححححححححث يف سحححححححري األشحححححححخاص املعاصحححححححرين ملؤلفحححححححه، وقحححححححد أكمحححححححل ابحححححححن شحححححححاكر 
 ."فوات الوفيات"نواقص هذا الكتاب وما فات مؤلفه بكتابه ( هح262ت)الكتيب

ان كتححححححاب ابححححححن خلكححححححان ال ميكححححححن أن يقحححححححا  بكتححححححاب ابححححححن شححححححاكر الكتحححححححيب، فححححححالفرق بححححححني الكتححححححابني شاسحححححححع وال 
وهحححححذا يعححححح  ان . قدمحححححه ابحححححن خلكحححححان محححححن معلومحححححات مسحححححهبة ودقيقحححححة عحححححن أغلحححححب تحححححراجم الكتحححححابسحححححيما يف محححححا 

 .أمهية كتب الرتاجم تتفاوت من كتاب إىل اخر وفقاً لطبيعة املادة املدونة فيها

اهحححححتم بعحححححض العلمحححححاء ممحححححع أمسحححححاء شحححححيوخهم الحححححذين تتلمحححححذوا علحححححيهم يف كتحححححاب، ومسيحححححت : معحححححاجم الشحححححيوخ-11
ويف األعححححححححححم . اخل… " بححححححححححرانمج ومشححححححححححيخة"، "فهرسححححححححححت الشححححححححححيوخ"، "م الشححححححححححيوخمعملحححححححححح"بعنححححححححححاوين عححححححححححدة مثححححححححححل 

األغلححححححب رتبححححححت تححححححراجم هححححححذه الكتححححححب علححححححى أسححححححا  حححححححروف أمسححححححاء أصحححححححاهبا أو علححححححى أسححححححا  بلححححححداهنم والن ححححححام 
األول هحححححو األكثحححححر شحححححيوعاً، ولكحححححن لححححح  الحححححدين السحححححخاوي قلحححححل محححححن أمهيحححححة هحححححذه الكتحححححب الن جحححححل محححححن ألحححححف 

ل، بحححححل اكتفححححححى بححححححذكر األمسححححححاء، واورد قائمححححححة طويلحححححة أبمسححححححاء مححححححن ألححححححف يف هححححححذا فيهحححححا   يححححححرتجم للشححححححيوخ ابلتفصححححححي
وال شححححك يف ان املححححادة الححححيت توفرهححححا بعححححض الكتححححب الححححيت فصححححلت يف ذكححححر أخبححححار شححححيوخ مؤلفيهححححا، تعححححد  البححححاب

ذات أمهيححححة خاصحححححة، لدقحححححة معرفحححححة املحححححؤلفني أبححححححوال شحححححيوخهم الحححححذين جالسحححححوهم وخححححح وهم عحححححن قحححححرب فهحححححم أجحححححدر 
ي وإصحححححدار احلكحححححم، وقحححححد حتحححححوي هحححححذه الكتحححححب تحححححراجم يعحححححدها أصححححححاب كتحححححب الحححححرتاجم العامحححححة علحححححى إبحححححداء الحححححرأ

وتفيحححححد هحححححذه املصحححححادر الحححححيت تعحححححد  .محححححن غحححححري املهتمحححححني فحححححال يحححححذكروهنم فيقتصحححححر ذكحححححرهم علحححححى معحححححاجم الشحححححيوخ
مصحححححادر أوليحححححة يف دراسحححححة احليحححححاة العلميحححححة يف العصحححححر الحححححذي تنتمحححححي إليحححححه محححححن خحححححالل أمسحححححاء العلمحححححاء وذكحححححر أمسحححححاء 

تحححححححب املدَرسحححححححة واشحححححححارات عحححححححن املؤسسحححححححات التعليميحححححححة كاملحححححححدار  وطبيعحححححححة العالقحححححححات بحححححححني العلمحححححححاء والتالميحححححححذ الك
وطحححححححرق التحححححححدري  عنحححححححد الشحححححححيوخ، وتعطحححححححي هحححححححذه املؤلفحححححححات معلومحححححححات عحححححححن محححححححدى النشحححححححاط العلمحححححححي يف املحححححححدن 

محححححححدن اإلسحححححححالمية، الن التالميحححححححذ انحححححححذاا كحححححححانوا ال يكتفحححححححون ابلدراسحححححححة علحححححححى شحححححححيوخ بلحححححححدهم، بحححححححل يرحلحححححححون إىل 
ومحححححن الكتحححححب الحححححيت وردت الينحححححا يف هحححححذا البحححححاب . عديحححححدة، محححححن اجحححححل طلحححححب العلحححححم علحححححى أيحححححدي مشحححححاهري العلمحححححاء

 (.هح229ت)وهو معملم شيوخ وضعه دمحم بن جابر الوادي اشي التونسي" برانمج الوادي اشي"

د ظهحححححححححرت كتححححححححب السححححححححرية منححححححححذ البحححححححححواكري األوىل ل هححححححححور التححححححححدوين التححححححححارخيي عنححححححححح: كتححححححححب السححححححححرية املفححححححححردة-11
، 9املسحححححلمني، بحححححل ان اهتمحححححام املسحححححلمني ابلكتابحححححة التارخييحححححة جحححححاء منصحححححباً أول األمحححححر علحححححى تحححححدوين سحححححرية الرسحححححول

ولكححححححن يف القححححححرون اآلتيححححححة ظهححححححرت الكتححححححب الححححححيت اهححححححتم مؤلفوهححححححا بتححححححدوين سححححححرية أحححححححد الرجححححححال وقححححححد كثححححححرت هححححححذه 
البححححححححححن " اسححححححححححن اليوسحححححححححفيةالنحححححححححوادر السحححححححححلطانية وا "املؤلفحححححححححات يف العصحححححححححور اإلسححححححححححالمية املتحححححححححأخرة، مثحححححححححل كتححححححححححاب 

الححححححروة "أو ( هححححححح649ت)للنسححححححوي "سححححححرية السححححححلطان جححححححالل الححححححدين منكحححححح يت"وكتححححححاب ( هححححححح647ت)شحححححداد



الححححدر الفححححاخر يف سححححرية امللححححك "أو كتححححاب ( هححححح697ت)البححححن عبححححد ال ححححاهر" الزاهححححر يف سححححرية امللححححك ل ححححاهر يحححح  
البححححححححححححححححن " رعملائحححححححححححححححب املقححححححححححححححححدور يف أخبحححححححححححححححار تيمحححححححححححححححو "أو ( هحححححححححححححححح247ت)البحححححححححححححححن ايبحححححححححححححححك الححححححححححححححححدوادار" الناصحححححححححححححححر
 (هححححح877ت)لبححححدر الححححدين العيحححح " الححححروة الزاهححححر يف سححححرية امللححححك ال ححححاهر ططححححر"أو  (هححححح872ت)عربشححححاه

للمؤلحححححححف نفسحححححححه، وكتحححححححب أخحححححححرى عديحححححححدة مشحححححححاهبة، ان " تشحححححححريف األايم والعصحححححححور يف سحححححححرية امللحححححححك املنصحححححححور"و
عضحححححها  ححححححب هحححححذه الكتحححححب املنشححححححورة حاليحححححاً تقححححححدم محححححادة تفصححححححيلية ودقيقحححححة عححححححن الشحححححخص املححححححرتجم لحححححه، ولكححححححن ب

االعتمحححححححاد عليحححححححه حبحححححححذر الن بعحححححححض املحححححححؤلفني ألفوهحححححححا هديحححححححة للشحححححححخص املحححححححرتجم فحححححححال غرابحححححححة ححححححححني  حححححححد بعضحححححححها 
مشححححححححوانً آبايت املحححححححديح وذكحححححححر احلسححححححححنات ومهامجحححححححة خصحححححححوم املححححححححرتجم لحححححححه، كمحححححححا ان بعضححححححححها كمحححححححا يبحححححححدو مححححححححن 

ادة اوليحححححة كتبحححححت العنحححححوان أوقحححححف لحححححذكر اإل ابيحححححات، ان املحححححادة املتحححححوافرة عحححححن شخصحححححيات هحححححذه املؤلفحححححات هحححححي مححححح
 .أما مشاهدة أو مساعاً عن أان  شاهدوا األحداث لذا تعد مصادر أصلية

ن حححححححم بعحححححححض محححححححؤلفي كتحححححححب الحححححححرتاجم محححححححادة الكتحححححححاب علحححححححى : كتحححححححب الحححححححرتاجم املرتبحححححححة علحححححححى أسحححححححا  القحححححححرون-12
أسححححححححححا  القححححححححححرن الححححححححححذي تححححححححححويف فيححححححححححه أصحححححححححححاب ترامجححححححححححه، ومثححححححححححال ذلححححححححححك مححححححححححا فعلححححححححححه ابححححححححححن حملححححححححححر العسححححححححححقال  

الحححححححدرر الكامنحححححححة يف أعيحححححححان املائحححححححة "الحححححححدين السحححححححخاوي، فقحححححححد ألحححححححف األول كتحححححححاب  ولححححححح ( هحححححححح877ت)املصحححححححري
وتكمححححححن أمهيححححححة هححححححذا الكتححححححاب يف تححححححوفري " الضححححححوء الالمححححححع ألهححححححل القححححححرن التاسححححححع"وصححححححنف الثححححححا  كتححححححاب " الثامنححححححة

املحححححادة للبحححححاحثني عحححححن اتريحححححخ تلحححححك القحححححرون واملعلومحححححات املقدمحححححة يف هحححححذا الصحححححنف وال سحححححيما الكتحححححابني املحححححذكورين 
زت ابلدقحححححة والشححححححمولية والتفصحححححيل، وتعححححححد هحححححذه الكتححححححب محححححن املصحححححادر األوليححححححة لقحححححرب مؤلفيهححححححا زمحححححاانً ومكححححححاانً متيححححح

يف أغلححححححب األحيححححححان، ككتححححححاب السححححححخاوي املححححححذكور الححححححذي خصصححححححه لححححححرتاجم أشححححححخاص عاصححححححرهم أو كححححححان قريبححححححاً 
ت مححححححن عهحححححححدهم، ويف كثحححححححري مححححححن األحيحححححححان شحححححححاهدهم واحتحححححححك هبححححححم، ويعحححححححد كتابحححححححه مححححححن اكثحححححححر كتحححححححب الحححححححرتاجم ذا

الطحححححابع النقحححححدي املميحححححز، ان سحححححرعة وصحححححول الباححححححث إىل الرتمجحححححة املطلوبحححححة تكمحححححن يف معرفحححححة سحححححنة وفحححححاة الشحححححخص 
 .املطلوبة حوله املعلومات، فإذا كانت ضمن القرن املقصود وجد ضالته

ألححححححف العديححححححد مححححححن املححححححؤلفني القححححححدامى مححححححنهم وا ححححححدثني كتبححححححاً يف سححححححريهم : كتححححححب السححححححرية الذاتيححححححة واملححححححذكرات-13
وظهحححححرت هحححححذه الكتحححححب " السحححححرية الذاتيحححححة"صحححححية أو سحححححري أسحححححرهم وقحححححد اصحححححطلح علحححححى تلحححححك املؤلفحححححات اسحححححم الشخ

ويف زماننححححححا ألححححححف العديححححححد مححححححن الشخصححححححيات . منححححححذ العصححححححور اإلسححححححالمية غححححححري ان مع مهححححححا يف عححححححداد املفقححححححودات
 ،"يوميحححححححححات"السياسحححححححححية والعسحححححححححكرية واألدبيحححححححححة والعلميحححححححححة كتبحححححححححاً محححححححححن هحححححححححذا النحححححححححوع حتحححححححححت عنحححححححححاوين خمتلفحححححححححة مثحححححححححل 

وهكحححححذا، واجلحححححدير ابلحححححذكر هنحححححا ان هحححححذه املؤلفححححححات " حيحححححايت يف نصحححححف قححححححرن"، "، سحححححرييت"ذكحححححرايت"، "محححححذكرات"
تعححححد مصححححادر أوليححححة، غحححححري ان أمهيتهححححا بوصححححفها مصححححدراً أوليحححححاً تتفححححاوت بححححني كتححححاب واخحححححر، فاملححححذكرات قححححد تكتحححححب 

ة، أمححححححا الححححححذكرايت فهححححححي يوميححححححاً أو اسححححححبوعياً فهححححححي معلومححححححات مكتوبححححححة عححححححن قححححححرب مححححححن الناحيححححححة الزمانيححححححة واملكانيحححححح
معلومححححححات كتبهححححححا مؤلفهححححححا عححححححن أحححححححداث بطريقححححححة التححححححذكر او اسححححححرتجاع املعلومححححححات وهححححححي قطعححححححاً تتعححححححرة للنسححححححيان 
وان املحححححححذكرات والحححححححذكرايت واليوميحححححححات ختتلحححححححف يف بعحححححححض جوانبهحححححححا عحححححححن كتحححححححب السحححححححرية الشخصحححححححية محححححححن حيحححححححث 



وىل فإهنحححححححا تشحححححححمل معلومحححححححات عحححححححن املضحححححححمون علحححححححى اعتبحححححححار ان األخحححححححرية هتحححححححتم أبكملهحححححححا أبخبحححححححار كاتبهحححححححا، أمحححححححا األ
ان كتححححححححب السححححححححرية الذاتيححححححححة ال ميكححححححححن اعتمححححححححاد .أحححححححححداث عاصححححححححرها وقسححححححححم مححححححححن تلححححححححك املعلومححححححححات ختححححححححص كاتبهححححححححا

املعلومحححححححات املقدمحححححححة فيهحححححححا عحححححححن أخبحححححححار مؤلفهحححححححا اال بعحححححححد نقحححححححد وتحححححححدقيق، ألننحححححححا ال نتوقحححححححع ان يكتحححححححب املؤلحححححححف اال 
ملنهمليحححححة ال ميكححححححن األخححححححذ مميححححححع املعلومححححححات لححححححذا فمححححححن الناحيححححححة ا.إ ازاتحححححه و ححححححرص علححححححى إغفححححححال مححححححا يسحححححيء لححححححه

 .الواردة فيها، بل تعتمد بعض املعلومات اليت ال ختص حياة املؤلف بشكل مباشر

 :اإلسالمي التاريخ لكتابة كمصادر أمهيت ا -ج
 .التارخيية األخبار رواية يف الدقة على التارخيي،واعتمادها التعبري صور كإثبت الرتاجم تبدو -
 .واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية الدينية بشناها ابملعلومات تتميز-
 التاريخ دراسة يف األمهية من كبرية درجة على الكتب هذه ،و لفرتة سابقة مصادر على الشالب يف تعتمد -

 . العلمية واحلركة عامة اإلسالمي
 .واإلدارية السياسية الن م على الضوء وتلقي والوالة والوزراء اخللفاء تتناول-
 كتاب ويعت  العصور، من عصر يف النا  متداولة بني كانت اليت ابلكتب والرتاجم تعرفنا الفهار  كتب-

 . الكتب هذه للندا أشهر الفهرست
 (:للمحاضرت املقرتحة)اإلجالة العلمة

 .اإلسالمي املشرق وحضارة اتريخ عطاي، مطبوعة، سناء/د -9 
 26 -ص التارخيية ، الكتابة دليل رامبوال، لني ماري -7
 8 ص التارخيي ، البحث قضااي من املازو ، دمحم -4
 21 ص م، 2000 املعارف دار :القاهرة ،8 ط التارخيي، البحث منهج عثمان، حسن -2
 97 ص عليها، االعتماد وكيفية التاريخ اإلسالمي مصادر" جابر، فاضل-7
 م، 1983 /ه 1403 الرسالة، مؤسسة :بريوت ،2 ط العلي، دمحم صاحل ترمجة املسلمني، عند التاريخ علم روزنتال، فرانز -6
 .92ص
 أبو مصطفى وأمحد عارف سليمان عائدة ترمجة التاريخ، نفهم كيف جوتشلك، لوي  -2
 72ص م، 1966 والنشر للطباعة فرنكلني مؤسسة :بريوت حاكمة، .
 .90ص التارخيي ، البحث قضااي من املازو ، دمحم -8
 31 ،ص 2005 اجلامعية داراملعرفة القاهرة، البحث، ومنهج التارخيية املكتبة يف دمحم، حسن نبيلة -9

 .م 2001 /ه 1424 اخلا ي مكتبة :القاهرة ،2 ط حسني نصار، ترمجة ومؤلفوها، األوىل املشازي هورفنت ، يوسف-90
 130 ص البحث ، منهج تطور قاسم، عبده قاسم -99
 امللك مكتبة :السعودية العربية اململكة ومصادره، منهمله املشازي الواقدي وكتابه السلومي، انصر بن سليمان بن العزيز عبد-97
 726 ص ،2 ج م، 2004 /ه 1425 الوطنية فهد
 .م 2001 /ه 1424 اخلا ي مكتبة :القاهرة ،2 ط حسني نصار، ترمجة ومؤلفوها، األوىل املشازي هورفنت ، يوسف-94



 امللك مكتبة :السعودية العربية اململكة ومصادره، منهمله املشازي الواقدي وكتابه السلومي، انصر بن سليمان بن العزيز عبد-94
 726 ص ،2 ج م، 2004 ه 1425 الوطنية فهد
 45 ص م، 1991 القاهرة، البلدان، فتوح كتاب يف ومنهمله البالذري الفتاح، عبد حافظ صفاء-97

 مؤسسة :بريوت ، لسورية العثما  الفتح حك أمية ب  عهد من ومصادره اإلسالمي للتاريخ وثقية دراسة محادة، ماهر دمحم 96-
  4 .ص م، 1988 ه 1408 الرسالة
 /ه 1417 الفكر دار :بريوت راية زركلي، و زكار سهيل حتقيق األشراف، أنساب من مجل جابر، بن  ىي بن أمحد-92

 .1 ج م، 1996
 144 ص العلمية، الكتب دار :بريوت العرب، عند والتاريخ املؤرخون الرتحي ، أمحد دمحم-98
 189 ص العري، التاريخ شاكر، مصطفى-99
لكلية  البيداغوجية املطبوعات :قسنطينة واملصادر، املنهاج يف دراسة واملسلمني العرب عند التاريخ علم سامعي، إمساعيل-70

 5 - 148 ص م، 2014اإلسالمية، واحلضارة اآلداب
 انجي حسن، حتقيق حبيب، ابن عن السكري رواية العرب، أنساب مجهرة الكليب، السائب بن دمحم بن هشام املنذر أبو-79

 10 ص م، 1986 ه 1407 العربية النهضة دار الكتب، عا  :بريوت
 2011 تون  ،28الساد  الدو  امللتقى أششال-77
 39 ص ،1 ج األشراف، أنساب البالذري،246 ص العرب، أنساب مجهرة الكليب، السائب بن دمحم بن هشام- 74
 1054 ص ،9 ج العرب، لسان من ور، ابن-72
 101 ص املسلمني، عند التاريخ علم روزنتال، فرانز -77
 21ص ،1 ج املعارف، دار :مصر ،2 ط إبراهيم، الفضل دمحم أبو حتقيق وامللوا، الرسل اتريخ الط ي، -76
  127 ص القلم، دار :بريوت بشداد، اتريخ يف البشدادي اخلطيب موارد العمري، ضياء أكرم-72
 العرب عند التارخيي والتدوين التاريخ يف البحث منهج الوايف، الكرا عبد دمحم-78
  291 ص م، 2008 يون  قان - واملؤرخون التاريخ العزاوي، احلسني الرمحن عبد-78
 99 الصحوة، ص دار :القاهرة االجتماعية، والنوامي  الكونية للسنن إسالمي تفسري حنو التاريخ فلسفة عوي ، احلليم عبد-79
 262 ص النبوية، السرية مصادر النعيمي، مرعي فياة -40
 7 ص م، 2004 والتوزيع للنشر رؤية :القاهرة اإلسالمي، التاريخ يف املهمشون إمساعيل، قمود -49
 مركزالبحوث :املنورة املدينة التارخيية، واملصادر األدبية اآلاثر بني األموي العصر يف احلملاز جمتمع اخللف، سا  بن هللا عبد-47

     / 30 ص م، 2001 /ه 1422 املنورة، املدينة ودراسات
 100. ص عليها، االعتماد وكيفية اإلسالمي التاريخ مصادر جابر، فاضل--44
 .5 ص املعارف، دار :القاهرة ،3 ط والسري، الرتاجم حسن، الش  عبد دمحم-42
 الريموا، جامعة اآلداب، كلية الدكتوراه، درجة لنيل مقدمة الكتابة ،رسالة يف وأثرها الرتاجم كتب عطا، ب  قمود مجيل دمحم-47

 8 - 4 ص م، 2008 األردن،
 ص م، 2011 بشداد جامعة العري، العلمي الرتاث جملة ،"اإلسالمي العري التاريخ يف الرتاجم فن" داود، املنعم عبد نبيلة-46
28. 
 130 ص م، 2012 تون ، منوبة، جامعة الطبقات، كتب خالل من اإلسالمي العري العا  عطا، ب  قمود مجيل دمحم -42



 58 التارخيية،ص الكتابة ،"األسانيد يف دراسة :سعد بن  مد الكبري الطبقات كتاب" اجلوادي، دمحم-48
 255 ص ،1 ج اإلسالمية، احلضارة املقصور، عبد طه -49
  / 254 ص العراق، يف واملؤرخون التاريخ العزاوي، احلسني الرمحن عبد-20
 28 ص التارخيية، الكتابة يف وأثرها الرتاجم كتب عطا، ب  قمود مجيل دمحم -29
 108 اجليل،ص دار :بريوت ،6 ط واملصادر، البحث على أضواء عمرية، الرمحان عبد-27

 .مصادر التاريخ اإلسالمي وكيفية االعتماد عليها ،مقالة حول فاضل جابر-24

،تححححححج عبححححححد هللا القاضححححححي،دار 7التححححححاريخ، طالكامححححححل يف ( هححححححح640:ت)ابححححححن األثححححححري، عححححححز الححححححدين ابححححححو احلسححححححن علححححححي اجلححححححزري-22
 .9997بريوت )الكتب العلمية

 .9982-القاهرة)بدائع الزهور يف وقائع الدهور، تح مصطفى زايدة، ( هح940: ت)ابن ااي ، دمحم بن أمحد -27

املنهحححححححل الصحححححححايف واملسحححححححتويف بعحححححححد الحححححححوايف، تحححححححح دمحم ( هحححححححح822:ت)ابحححححححن تشحححححححري بحححححححردي، ابحححححححو ا اسحححححححن يوسحححححححف االاتبكحححححححي-26
 .9986-القاهرة.أمني،

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تج عبد املعني خان ،حيدر اابد ( هح877:ت)ابن حملر، امحد بن علي العسقال  -22
 .9927الدكن 
 دارالعلم :بريوت ،3 ط اإلسالم، يف رجاله ومعرفة التاريخ علم تطور يف دراسة واملؤرخون العري التاريخ شاكر، مصطفى-28

 164 ص ،1 ج م، 1983 للماليني
 

https://abu.edu.iq/research/researchers/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1

