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 اإلسالمي التاريخ مصادر دراسة إلى مدخل :(01)المحاضرة                      

اذ ال يمكن للباحث أن يكتب " ال تاريخ بال مصادر"يرى الباحثين في التاريخ أن  : توطئة-

دون الرجوع إلى المصادر ليستقي منها المادة األولية التي تزوده بالنصوص الكفيلة بكتابة 

متن البحث، فعملية كتابة التاريخ تقوم على المصادر، ولذلك اشترط على الباحث ان يتأكد 

والواقع ان عمل المؤرخ يختلف عما . افية قبل الشروع في عملية البحثمن توافر مصادر ك

هو عليه عند األديب، فاألخير يمكن ان يكتب القصص والروايات التاريخية اعتماداً على 

ذاكرته وخياله، أما المؤرخ فانه مقيد بضوابط وقواعد التوثيق، وذلك بإسناد كل ما يقتبسه من 

إلى مصادرها، ومهما نال الباحث من شهادة أكاديمية في حقل معلومات أولية عن الموضوع 

الدراسات التاريخية ومهما اتسعت شهرته، فان ذلك ال يمكنه من اخذ المعلومات دون توثيقها 

في الهامش، الن ذلك مناٍف لقواعد المنهج العلمي في دراسة التاريخ وكتابته، والمؤلفات 

ولما كانت المصادر على هذه الدرجة من .توثيق ال يعتد بهاالتاريخية الحديثة التي ال تلتزم بال

األهمية لذا جاء المادة العلمية للتعريف بمصادر التاريخ اإلسالمي وأنواعها وكيفية االعتماد 

المصادر : عليها من قبل الباحثين، واقتضت مادة البحث ان يقسم إلى ثالث نقاط هي

صادر وبيان طرق االعتماد عليها وهو أمر مهم والمراجع في التاريخ اإلسالمي، أنواع الم

النه يوضح للباحث في مجال التاريخ اإلسالمي كيفية استخدام المصادر ويسهل له طرق 

وتطرق البحث الى الحديث عن بعض المؤرخين المسلمين . الوصول إليها بسهولة ويسر

عديد من المصادر وكتب البحث باالعتماد على ال. وأهم إسهاماتهم في التدوين التاريخي

 .والمراجع وهي مسطورة في نهاية البحث

المصدر بالنسبة للمؤرخين هو : المدلول والفرق بين المصدر والمرجع بمنضور شمولي-أ

ما يمدهم بالمعلومات األولية والمباشرة مثل المخلفات األثرية من تحف واوان وأدوات 

المصدر عن المرجع ويمكن  ويختلف.ونقوش وزخارف ونقود ووثائق ومخطوطات وغيرها

. التمييز بينها عند الفهرسة والتصنيف بأن المصدر هو الذي يتناول الموضوع ويشبعه بحثا

وتختلف المصادر عن المراجع بأن المصادر تعد أصول وما عليها من شروح وتذييالت تعد 

ا هو الكتاب أو األثر الذي صاَحَب الحدث، وكتب عنه مصاحب: لذا فالمصدر .مراجع

ومعاصرا لزمن وقوعه، ومن المصادر ما هو مادي كاآلثار والقصور والحصون 

فمثال من المصادر ..كاآلداب الديانة العلوم الكتب: والعمالت،ومنها ما هو معنوي فكري 

أطالل سوق عكاظ ومن المصادر المعنوية الفكرية : المادية لتاريخ أسواق العرب قبل اإلسالم

هو الكتاب الذي عاد ليناقش قضية : ب الجاهلي في عمومه والمرجعمعلقات الشعر أو األد: 

أو يكتب عن معلومة استقاها من المصدر وأضاف إليها نقدا أو تحليال أو أعاد ترتيبها 

 .وتصنيفها، وكل هذا اعتمادا على المصدر الذي وردت فيه المعلومة للمرة األولى



إن الحددددديث عددددن :إلسررررالمي نظرررررة  امررررة  ررررن المصررررادر والمراجررررع  رررري الترررراريخ ا-ب

مصدددادر التددداريخ اإلسدددالمي ال يمكدددن ان يسدددتوفى أمدددره فدددي هدددذا المختصدددر، فهدددي كثيدددرة 

ومتنوعدددددة، وتنقسدددددم إلدددددى المصدددددادر القديمدددددة التدددددي ألفهدددددا المؤرخدددددون المسدددددلمون الدددددذين 

وهنددددا  " المصددددادر"ينتمددددون إلددددى العصددددور اإلسددددالمية، ويمكددددن ان نطلددددق عليهددددا اسددددم 

لفهددددا البدددداحثون العددددرب واألجانددددب معتمدددددين فددددي كتابتهددددا علددددى المصددددادر الحديثددددة التددددي أ

المددادة األوليدددة المسدددتقاة مدددن المصددادر القديمدددة وهدددذا الندددوع مددن المصدددادر يمكدددن ان نطلدددق 

كثيددددرة ومتنوعددددة علددددى الددددرغم مددددن " المصددددادر"والنددددوع األول ."المراجددددع"عليدددده اسددددم 

تبعددداً لمدددا تحتويددده مدددن األعدددداد الكبيدددرة التدددي فقددددت منهدددا عبدددر الدددزمن، وتنقسدددم المصدددادر 

واألسددداس الدددذي يحددددد هدددذا التقسددديم  ،مدددادة تاريخيدددة إلدددى مصدددادر أوليدددة ومصدددادر ثانويدددة

هددددددو الفتددددددرة الزمنيددددددة التددددددي يعالجهددددددا الموضددددددوع الددددددذي يدرسدددددده الباحددددددث فكتابددددددات 

عدددن الفتوحدددات العربيدددة اإلسدددالمية فدددي العصدددر األمدددوي تعدددد مصددددراً ( هددد 712ت)الواقددددي

المنددت م فددي "عددن الموضددوع ذاتدده فددي كتابدده ( هدد 792ت)الجددوزيأوليدداً، أمددا مددا كتبدده ابددن 

أي المددددؤرخ "فددددال يمكددددن ان يكددددون كددددذلك،اال فددددي حالددددة كوندددده " تدددداريخ الملددددو  واألمددددم

قدددد اطلدددع علدددى كتدددب فقددددت ولدددم تعدددد " المتدددأخر زمانيددداً عدددن األحدددداث المدددراد البحدددث فيهدددا

بددده الواقددددي، فعندددد  فدددي حيدددز الوجدددود حاليددداً ونقدددل منهدددا وجددداء بروايدددات مختلفدددة لمدددا جددداء

 ً ان المصددددر القدددديم يعدددد مصددددراً أوليددداً .ذا  يمكدددن االعتمددداد عليهدددا وعددددها مصددددراً أوليدددا

يعتدددد بددده أكثدددر مدددن غيدددره فدددي حالدددة كدددون المؤلدددف معاصدددراً زمانيددداً وقريبددداً مدددن حيدددث 

المكدددان ألحدددداث الموضدددوع الدددذي يبحدددث فيددده وشخصدددياته، فددداذا كدددان الموضدددوع يتنددداول 

اً وقدددع فدددي العدددراق فدددي القدددرن الثالدددث الهجدددري، فدددان المصددددر األولدددي مدددثالً حددددثاً تاريخيددد

ومدددن علدددى مثالددده أو قريدددب ( هددد 782ت)المثدددالي فدددي هدددذه الحالدددة هدددو كتابدددات اليعقدددوبي

وكثيدددراً مدددا تثددار مالح دددات سدددلبية فددي مناقشدددات طلبدددة الدراسددات العليدددا فدددي التددداريخ . مندده

صدددددر أولددددي، فتجددددد بعضددددهم اإلسددددالمي، حينمددددا يعتقدددددون ان كددددل مصدددددر قددددديم بمثابددددة م

" البدايدددة والنهايدددة"ينقدددل نصددداً عدددن تددداريخ واسدددط فدددي القدددرن الثددداني الهجدددري مدددن كتددداب 

فالمصدددر هنددا قددديم، ولكندده بعيددد جددداً مكاندداً وزماندداً عددن ( هدد 222ت)البددن كثيددر الدمشددقي

 ً إن المدددؤرخ الدددذي يشددداهد الحددددث بدددأم عينيددده تكدددون .الموضدددوع، لدددذا ال يعدددد مصددددراً أوليدددا

أرجددح مددن معاصددره الددذي ينقددل االخبددار مشددافهة عددن طريددق السددماع، أمددا كيفيددة  رواياتدده

معرفدددة ذلدددك فعدددن طريدددق المصدددطلحات التدددي ذكرهدددا المدددؤرخ قبدددل كتابدددة خبدددر الحددددث 

أي تدددداريخ "ان أهميددددة  ويددددرى فرانددددز روزنثددددال". رأيددددت"، "سددددمعت" "أخبرنددددا: "مثددددل

إسدددالمي كمصددددر تددداريخي يقررهدددا قدمددده وقربددده مدددن الحدددوادث التدددي يصدددفها أو اسدددتخدامه 

ونضدديف إلددى ذلددك ان المددؤرخ ال يكفدددي ان  لكتددب مفقددودة قديمددة أو قربدده مددن المعاصددرة

يكدددون معاصدددراً لتعتمدددد كتاباتددده بوصدددفها مصددددراً أوليددداً، مدددالم يتمتدددع بالثقدددة والمصدددداقية 

مشددداهدة األحدددداث عيانددداً او سدددماع أخبارهدددا عدددن أنددداس اشدددتركوا فيهدددا او  واعتمددداده علدددى

ان قيمدددة االخبدددار التدددي يددددونها المدددؤرخ مشدداهدة تكمدددن فدددي انددده سدددينفرد بدددذكرها . شدداهدوها

االوراق فددددي أخبددددار "فددددي وصددددفه لكتدددداب ( هدددد 462ت)علددددى األغلددددب، قددددال المسددددعودي

يددره وأشددياء تفددرد بهددا الندده غرائددب لددم تقددع لغ"اندده ذكددر فيدده (هدد 447ت)للصددولي" الخلفدداء

ان معرفددة سددنة وفدداة المددؤرخ وموطندده األصددلي والمندداطق التددي رحددل  "شدداهدها بنفسدده،

إليهددددا أو اسددددتقر بهددددا لمدددددد معينددددة يعددددد أمددددراً ضددددرورياً للباحددددث، الندددده مددددن خددددالل ذلددددك 

سددديعرف مدددا إذا كدددان مدددن أصدددحاب المصدددادر األوليدددة أم ال، وذلدددك مدددن خدددالل مقارندددة تلدددك 



وهنددددا  بعددددض البدددداحثين .األحددددداث التددددي يتناولهددددا بالبحددددث والدراسددددةالمعلومددددات مددددع 

يعتمدددددون المصددددادر المتخصصددددة فددددي تدددددوين أخبددددار مدينددددة مددددا أو تددددراجم ألشددددخاص 

يشدددددتركون بصدددددفة معيندددددة، تصدددددلح الن تكدددددون مصددددددراً اوليددددداً بجميدددددع مدددددا تحويددددده مدددددن 

ان ال يصدددلح ( هددد 847ت)للفاسدددي" تددداريخ مكدددة"معلومدددات، وهدددذا أمدددر فيددده ن دددر، فكتددداب 

يكددددون مصدددددراً اوليدددداً ألخبارهددددا فددددي القددددرنين األول والثدددداني الهجددددريين الندددده بعيددددد جددددداً، 

فضدددالً عدددن انددده نقدددل مدددن مصدددادر أخدددرى اقدددرب مدددن حيدددث الزمدددان والمكدددان، كمدددا ان 

يعدددد مصددددراً أوليددداً ألخبدددار خلفددداء ( هددد 900ت)لجدددالل الددددين السددديوطي" تددداريخ الخلفددداء"

، ولكنددده ال يعدددد كدددذلك ألخبدددار خلفددداء بندددي بندددي العبددداس فدددي مصدددر المعاصدددرين للمؤلدددف

أميدددة او العباسددديين فدددي بغدددداد، علدددى الدددرغم مدددن انددده خصدددص كتابددده لتددداريخ الخلفددداء، اذ ان 

وابدددن ( هددد 792ت)وابدددن الجدددوزي( هددد 462ت)والمسدددعودي( هددد 401ت)كتابدددات الطبدددري

وقددد .هددي المعددول عليهددا والمقدمددة علددى غيرهددا فددي اقتبدداس المعلومددات( هدد 641ت)األثيددر

ح سدددؤال متدددى يصدددبح المصددددر البعيدددد زمانددداً ومكانددداً عدددن األحدددداث مصددددراً أوليددداً   يطدددر

ولإلجابدددة عدددن ذلدددك نقدددول انددده ممكدددن فدددي بعدددض الحددداالت منهدددا عنددددما ينقدددل مؤلدددف ذلدددك 

الكتدددداب نصوصدددداً ومعلومددددات تاريخيددددة تخددددص موضددددوع البحددددث عددددن مصدددددر أولددددي 

ومثدددال ذلدددك كتددداب  عاصدددر مؤلفددده تلدددك األحدددداث وكدددان قريبددداً مدددن حيدددث مكدددان وقوعهدددا،

لمؤلفددده اليمددداني " العسدددجد المسدددبو  والجدددوهر المحكدددو  فدددي طبقدددات الخلفددداء والملدددو "

الدددذي نقدددل فيددده معلومدددات مهمدددة عدددن تددداريخ العدددراق ( هددد 814ت)الملدددك األشدددرف الغسددداني

فكتابدددات  .الجدددامع المختصدددر"الموسدددوم ( هددد 622ت)مدددن كتددداب ابدددن السددداعي البغددددادي

تعددد معلومددات وعاصددرها وكتددب عنهددا فددي كتابدده المفقددودابددن السدداعي عددن األحددداث التددي 

أصدددلية ومصددددرها أولدددي فدددي هدددذه الحالدددة حتدددى وان نقلدددتمن قبدددل مؤلدددف يمددداني متدددأخر 

عنهددددا، الن الكتددددداب األصدددددل قدددددد فقدددددد فحف دددددت مدددددن قبلددددده وتدددددزداد قيمدددددة وأهميدددددة هدددددذه 

أمدددددا المراجدددددع، فتشدددددمل دراسدددددات .المعلومدددددات، كلمدددددا قلدددددت المصدددددادر عدددددن الموضدددددوع

العدددددرب واألجاندددددب عدددددن قضدددددايا وأحدددددداث وشخصددددديات التددددداريخ اإلسدددددالمي، البددددداحثين 

معتمددددين فدددي تأليفهدددا علدددى كتابدددات المدددؤرخين القددددامى التدددي يفتدددر  ان تكدددون مصدددادر 

وتتفدددداوت قيمددددة المراجددددع تبعدددداً لجديددددة واصددددالة موضددددوع الدراسددددة وأهميتدددده ومددددا . أوليددددة

اعتمدددد عليهدددا والطريقدددة توصدددل إليددده الباحدددث مدددن نتدددائج ونوعيدددة المصدددادر األوليدددة التدددي 

والدددذي يهمندددا هندددا ان نشدددير إلدددى ان فائددددة هدددذه . التدددي اعتمددددها فدددي معالجدددة الموضدددوع

الكتدددددب للباحدددددث محدددددددة بنقدددددل اآلراء المطروحدددددة ووجهدددددات الن دددددر ومدددددا توصدددددل إليددددده 

المؤلدددف مدددن نتدددائج وكدددذا الحدددال لإلحصددداءات والجدددداول، أمدددا االعتمددداد عليهدددا فدددي اقتبددداس 

ال يصددددح مددددا دام مصدددددر تلددددك المعلومددددات متددددوافراً، أي بعبددددارة المعلومددددات األوليددددة فدددد

أخددددرى، إذا كددددان المرجددددع قددددد اعتمددددد علددددى مصدددددر لددددم يعددددد متددددوفراً، وحددددوى معلومددددات 

أصدددلية ال تتدددوفر عنهدددا مصدددادر أخدددرى عندددد ذا  يمكدددن االعتمددداد فدددي نقدددل المعلومدددة علدددى 

ان اعتمددداد المرجدددع مدددع اإلشدددارة إلدددى مصددددرها الدددذي نقدددل منددده مؤلدددف المرجدددع، وعليددده فددد

البددداحثين وطلبدددة الدراسدددات العليدددا علدددى المراجدددع فدددي اقتبددداس المعلومدددات دون التقيدددد بتلدددك 

 ً ومددددن المراجددددع ايضدددداً الدددددوريات وهددددي المطبوعددددات التددددي .القاعدددددة يعددددد ضددددعفاً منهجيددددا

تصددددر علددددى فتددددرات متعاقبددددة منت مددددة تحدددوي معلومددددات مهمددددة ال غنددددى للباحددددث عنهددددا، 

البدداحثين، لددذا فددان معلوماتهددا أحدددث مددن معلومددات الكتددب النهددا تقددوم بنشددر اخددر نتاجددات 

فدددي الغالدددب وال سددديما المجدددالت المتخصصدددة التدددي تتبندددى إصددددارها الجامعدددات ومراكدددز 



البحدددوث األكاديميدددة، كدددالمجمع العلمدددي العراقدددي ومركدددز إحيددداء التدددراث ومركدددز دراسدددات 

التدددداريخ أمددددا المراجددددع التددددي تكتددددب بشددددكل عددددام عددددن أحددددداث .الخلدددديج العربددددي وغيرهددددا

اإلسددددالمي أو التدددداريخ األوربددددي أو التدددداريخ القددددديم فددددان قيمتهددددا أقددددل مددددن قيمددددة الكتددددب 

المتخصصدددة والددددوريات ألنهدددا تكتدددب عدددن فتدددرة طويلدددة ومسددداحة مكانيدددة واسدددعة تضدددم 

أحددداثاً كثيددرة، وكددل ذلددك يددؤثر علددى دقددة المعلومددات وتفصدديلها، ومثددال ذلددك الكتددب التددي 

أو " التددداريخ اإلسدددالمي"أو " بدددي الحدددديث والمعاصدددرتددداريخ الدددوطن العر"تحمدددل عندددوان 

وقدددد يسدددأل سدددائل هندددا هدددل ان هدددذا التقسددديم مقتصدددر علدددى مصدددادر ."تددداريخ العدددالم القدددديم"

التددداريخ اإلسدددالمي  والجدددواب ال، فدددان التددداريخ الحدددديث والمعاصدددر لددده مصدددادر ومراجدددع 

بعضددها ال يعددد ايضدداً، فتدداريخ العددراق المعاصددر مددثالً توجددد عندده مصددادر كثيددرة غيددر ان 

مصددددراً أوليددداً، فكتابدددات عبدددد الدددرزاق الحسدددني عدددن ندددوري السدددعيد أحدددد شخصددديات العهدددد 

الملكدددي تعدددد مصددددراً أوليددداً، كونددده قريدددب منددده ومعاصدددر لددده، أمدددا مدددا كتبددده عبدددد الدددرزاق 

ً "النصددديري عدددن الشخصدددية ذاتهدددا فدددي رسدددالته للماجسدددتير، فيعدددد مصددددراً ثانويددداً  " مرجعدددا

مدددن شدددهرة علميدددة، والسدددبب هدددو اعتمددداد األخيدددر علدددى كتابدددات  مهمدددا نالدددت تلدددك الرسدددالة

ان مصدددددددادر التددددددداريخ الحدددددددديث والمعاصدددددددر ."المدددددددادة األوليدددددددة"األول التدددددددي تحدددددددوي 

المتخصصددة فددي فتدددرة زمنيددة محددددة أو تناولدددت موضددوعاً محدددداً وواضدددحاً تعددد أهددم مدددن 

العدددراق تلدددك التدددي كتبدددت بشدددكل عدددام فدددالنص المدددأخوذ عدددن أحدددد وزراء العهدددد الملكدددي فدددي 

هدددو أعلدددى قيمدددة مدددن الناحيدددة العلميدددة مدددن ندددص " تددداريخ الدددوزارات العراقيدددة"مدددن كتددداب 

 .اخر اخذ من كتاب في تاريخ العراق بشكل عام

زخدددددرت الحركدددددة الفكريدددددة فدددددي :مصرررررادر التررررراريخ اإلسرررررالمي مف وم رررررا وأنوا  رررررا -ت

الكتابددة العصددور اإلسددالمية بددالكثير مددن المددؤرخين الددذين صددنفوا كتبدداً فددي مختلددف فددروع 

التاريخيددة، ولعددل مدددن المفيددد أن نشدددير أندده مدددن الصددعب أن نجدددد أمددة مدددن األمددم عاصدددرت 

المسدددلمين وكاندددت أكثدددر اهتمامددداً أو نتاجددداً فدددي التددددوين التددداريخي، وقدددد تنبددده علدددى هدددذه 

الحقيقددددة بعددددض المددددؤرخين المسددددلمين المتددددأخرين، فددددألفوا فددددي هددددذا الخصددددوص، ومددددن 

اإلعدددالن بدددالتوبيخ لمدددن "السدددخاوي صددداحب كتددداب أشدددهرهم المدددؤرخ الناقدددد شدددم  الددددين 

الددددذي حددددوى بددددين دفتيدددده عندددداوين مؤلفددددات العددددرب والمسددددلمين فددددي التدددداريخ " ذم التدددداريخ

ومدددن ين دددر فدددي هدددذا  .كتدددب التدددواريخ أكثدددر مدددن ان تحصدددى"حتدددى عصدددره، قدددال فيددده ان 

الكتدددداب وغيددددره سدددديدهش مددددن كثددددرة تنددددوع الموضددددوعات التددددي ألددددف فيهددددا المؤرخددددون 

ذ لدددم يغفلدددوا جانبدددداً مدددن جواندددب النشدددداط اإلنسددداني أو األحدددداث الطبيعيددددة إال المسدددلمون، إ

وأرخدددوا لددده، ومهمدددا كاندددت بعدددض جواندددب ذلدددك النشددداط عندددد بعضدددهم ثانويدددة وغيدددر ذات 

بدددال، لكدددن القدددارد يشدددعر بمددددى الثدددراء الفكدددري عندددد مدددؤرخي تلدددك العصدددور، والواقدددع ان 

قدددب التدددي مدددرت بهدددا، وهدددذا التطدددور الكتابدددة التاريخيدددة شدددهدت تطدددوراً تددددريجياً عبدددر الح

ان . جدددداء نتيجددددة لهددددذا االهتمددددام، فتشددددعبت كتابددددة التدددداريخ وتنوعددددت مددددن حيددددث المحتددددوى

حددددديثنا عددددن مصددددادر التدددداريخ اإلسددددالمي سينصددددب علددددى التعريددددف بهددددا وبمددددا يمكددددن ان 

 .تقدمه للباحثين من معلومات وكيفية االستفادة منها

ترتبط  المصادر أن   التعاريف على تتفق أغلب :يوعليه فإن  مفهوم مصادر التاريخ اإلسالم

 نوعه كان مهما معين حدث على وشاهد أثر فهي كل مباشرة، بالحادثة إرتباطا أساسيا 



 خلفه أو دون ما كل وإنما التاريخ من أجل كتب ما بكل يتعلق ال المصدر أن أي وزمنه،

 يجد لن للتاريخ الدارس أو المؤرخ وأن  .عصره ووقائع وظواهر أحداث على وشهد اإلنسان

 وفحص دراسة" إلى يتجه حينئذ أن عليه وإن ما منه، قريبة أو أمامه ماثلة الحوادث أو الوقائع

 تحمل كلها واثاراإلنسان .ومنشآت ومصنوعات ونقوش كتابات من واثاره، اإلنسان مخلفات

 بأسرارها،إلى تبوح ال صامتة دائما تضل وهي .التاريخ وخفايا الحوادث أسرار طياتها بين

 التعبير وعلى النطق، على يحملها أن العميق وبالتأمل الطويلة بالدراسة المؤرخ يتمكن أن

 .أسرارهاوخفاياها عن

 اعتبارات ومعايير حسب على الغالب، في نوعين إلى المصادر قسمت :تقسيم المصادر-ث

 :متعددة

 من حسب القرب الزمني وثانوية أولية المصادر أن الدارسين بعض اعتبر : الزمن معيار -

 يقررها تاريخي كمصدر إسالمي تأريخ أي فقيمة الدراسة، موضوع أوال اهرة الحادثة

 من قريبة أو مفقودة، قديمة لكتب استخدامه أو يصفها، التي من الحوادث وقربه قدمه،

 كان مهما شاهد في األولية المصادر مفهوم الباحثين أحد حدد هذا المنطلق من المعاصرة؛

 الوثيقة اعتبر وقد العيان، شاهد عن نقل من كل في الثانوية أشياء،والمصادر أم شخصا نوعه

 أو الرسمية السجالت ارتبطت سواء الموضوع عن رئيسية معلومات أولية حوى ما كل

  .باآلثارالمادية أو الشفوية بالشهادات

 بالحواس، عادة تعرف المادية" أدبية، ومصادر مادية مصادر إلى وتنقسم :النوع معيار -

 .اإليحائية أو الذاتية الخلفيات وأحيانا والدوافع، واألفكار العواطف نفسانية ووثائق طبيعية

كتابة  في باألصالة تتصف التي المصادر من نوعين هنا  أن على يؤكد الذي: الشكل معيار -

 :اإلسالمي التاريخ

 اإلسالمي،واعتبرت التاريخ في جدل قليلة وهي الرسمية والوثائق الحكومية األوراق- أوال

 .العصر هذا في للمؤرخ بالنسبة المؤرخ ضعف نقطة

 تلك في للحوادث المعاصرين المؤرخين بروايات الثانية تتعلق الدرجة من مصادر -ثانيا

 المصادر تصنيف أن القول يمكن العموم على. باألولى مقارنة ومتوفرة كثيرة وهي الفترة

 لصالح كتب فما والمكاني، وإطاره الزماني الموضوع بطبيعة مرتبط األساسية التاريخية

الختالف  ذلك ببالد السندوالهند، للفتوحات مصدريا نصا بالضرورة لي  بمصر الفتوحات

 بالموضوع التصنيف متعلق أن تبين التي األمثلة من وغيرها المكاني البعد في الموضوعين

 كان إذا أولي أساسي تصنيف ذات المادية المصادر فإن الشكل، حيث من أما.ذاته حد في

 قابلة وتبقى اإلسالمية، الحضارة مناطق من لمنطقة المادي اإلنتاج عن الموضوع يتحدث

 إذا االعتبار بعين تأخذ لكنها طبيعية، أو بشرية لعوامل تعرضت خاصة إذا والنقد للشك

 التزييف عن وبعدها لمصداقيتها ائية،الرو مع المصادر التاريخية معطياتها تعارضت

  .انية لغاية وإنما المادةالتاريخية لحفظ تصنع لم فهي المباشر، والتحريف

 التاريخ مصادر تقدم يمكن أن تقسم ما خالل اإلسالمي من التاريخ وعليه فإن  أنواع مصادر

 :أنواع إلى ثالثة اإلسالمي

 المؤرخ لعصر أوالسابقة المعاصرة التاريخية األحداث لوصف كتبت تاريخية مصادر -

 .الغالب في أولية من مصادر والمنقولة

 .فيه أنشئت الذي العصر على حيا شاهدا تعتبر مادية مصادر -



 أو تغفلها قد التي والقضايا اإلشكاليات من الكثير لفك المؤرخ إليها يلجأ بديلة مصادر -

 السلطانية، األحكام كتب والجغرافية، الرحلة كتب :مثل التاريخية، المصادر تسكت عنها

 .مؤلفات األدب

 

 التاريخ أساسيان لدراسة مصدران والسنة القرآن (02)المحاضرة                   

 .اإلسالمي
 في للباحث ويمكن عموما، اإلسالمي التاريخ مصادر من أساسيا مصدرا يعتبر:القرآن -1

 .مباشر غير وبآخر مباشر بشكل منه االستفادة التخصص هذا

الدعوة  قبيل العرب بحياة وتتعلق القران، في ذكرت التي األحداث في المباشر الشكل يتمثل

 هللا صلى الرسول أنشأها التي بالدولة تتعلق التي المعلومات مختلف إلى باإلضافة اإلسالمية،

 العربية، القبائل مع الصراع إلى باإلضافة والهجرة، الدعوة أحداث من سبقها وسلم،وما عليه

 وضعها،و التي واإلدارية السياسية التن يمات ومختلف دولته وغزواته وترتيبات مكة وفتح

وقد . وغيرها الجديد الدين تعاليم من انطالقا غيره وما موجودا كان نمط اجتماعي من أقره ما

فهى  الرسول من نزول الوحي إلى وفاة  سنة عشرين مدار على تباعا القرانية اآليات نزلت

 السيرة النبوية دراسة يمكن ال أنه عليه يترتب مما النبوي العصر عرفها التي األحداث تعالج

والقران الكريم هو تشريع رباني شامل لمختلف جوانب .القران إلى الرجوع دون

 الثقة الحياة،وهولي  بكتاب للتاريخ إنما أحد المصادر الموثوقة على االطالق، فهوالشاهد

 السالم؛ عليه ادم سيدنا عهد البشرية منذ حوادث وعلى النبوية السيرة حوادث على المطلق

 طرأ التي المستجدات وسلم ومع عليه هللا صلى الرسول حياة مع ومتتابعا مرتبطا كان فنزوله

 نصوص أهمية ومنه تبرز.بأسباب النزول مرتبطة اآليات من الكثير أن كما عصره، ت في

 .البعثة قبل ما فترة في عاشت التي السابقة األمم وأخبار السيرة أحداث القران لفهم

 اإلسالمية، الدول مؤسسو سلكها التي واالقتصادية تفسيرالتوجهات السياسية اآليات فمضامين

 ونفسر التاريخ فهم من يمك ننا ،فالقران ونشاطاتهم األفراد وسلوكيات ، شعوبها ومواقف

 واألمن البقاء عوامل تضمن هللا،فقد كتاب في وردت التي الربانية السنن خالل من أحداثه

 .واالندثار والخوف السقوط وعوامل والبقاء، واالستقرار

 أهمية وسلم عليه هللا صلى الرسول عن الواردة لألحاديث :الشريف النبوي الحديث -2

 جوانب من استغاللها هذا في وللباحث بالتاريخ اإلسالمي، المتعلقة األحداث فهم في كبرى

 :متعددة

 التي القواعد حيز ضمن تدخل وتقاريره، وأفعاله وسلم عليه هللا صلى أقواله في جاء ما أن-1

االقتصادي  والنشاط االجتماعية للحياة التأسي  و ، والثقافي السياسي الفكر انطلق منها

 .لحضارتهم التأسي  في للمسلمين منطلقات ووضع

 وكل وسلم ومغازيه، عليه هللا صلى الرسول لسيرة مباش بشكل تؤرخ األحاديث أن-2

 المجاالت مختلف في وتطبيقاته اإلسالمي الفكر ونشأة ودولته، بعصره األحداث المرتبطة

 . اإلسالمية تطورالحضارة على ذلك وأثر

 .والسند الرواية نقد في المسلمين بمناهج تأثر التاريخ علم أن -3



 على الحديثة،وأكدت الدراسات أثبتته صحيح ومسلم بخاري طريق عن ورد ما أن -4

 أحداث في وأدوارهم وفتوحاتهم وفضائلهم األوائل الصحابة أخبار من على كثير احتوائه

 .النبوة عصر

 ضوابط من عليه نصت فيما مصدر كل على وتقديمها الشرعية المصادر اعتماد أن -5

 قابل غير به ارتبط وما بالوحي، المرتبطة منها العتبارات الدارسين يلزم وأخباروأحكام

 البشرية كله لتاريخ الشمولية وبالن رة التاريخية والقوانين الكونية بالسنن والمرتبطة للشك

 أفعاله الغالب على في تطلق فالسنة وسلم، عليه هللا صلى الرسول أقوال الحديث كان ،وإذا

 الفترة عن ثناياها أحداثا في تحمل واألفعال األقوال هذه الصحابة،وأن أفعال من قرره ما وكل

 :منها نذكر األولى اإلسالمية

 طرف من له تعر  وما وسلم، عليه هللا صلى الرسول اإلسالم،وبعثة قبل العرب حياة

 واالقتصادية السياسية والحياة السرية والجهرية،والهجرة، الدعوة مرحلتي في المشركين

 عليه هللا صلى الرسول المجاورة،وغزوات القبائل مع والعالقات المدينة، في واالجتماعية

 تن م قوانينا أصبحت التي ،واألحكام الطوائف من غيرهم مع المسلمين وسلم،وعالقات

 .اإلسالم ظهور مع العرب حياة في حدثت التي العامة والتحوالت أوضاع

 األصول هذه إلى الرجوع اإلسالمي المشرق وحضارة لتاريخ الدارس على يتوجب وعليه

  . بأبحاثه تعلق فيما ونتائج دقيقة تاريخية حقائق إلى للوصول

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

 .الرسمية والوثائق التاريخية المصادر:(03 )المحاضرة                   

 :الرسمية والوثائق التاريخية مف ومه المصادر-أ

 وعاصروهم سبقوهم الذين إنجازات حفظ أصحابها أرادوا التي المؤلفات كل بها ونقصد

 مما وغيرها وعصورهم ومؤلفاتهم وطبقاتهم الرجال تراجم ضبط أو األحداث، وتسجيل

 وسندهم،وتبرزأهمية ورواياتهم مؤلفاتهم على التعرف للعلماء ويسهل معرفتهم، يسهل لألمة

 .تاريخيا ظهورها حسب المصادر هذه

 :أنوا  ا-ب

 النبوية بالسيرة المسلمين عند التاريخية المعرفة ارتبطت:والمغازي السير كتب -أوال

 النبوية األحاديث إلى والرجوع وسلم عليه هللا الرسول صلى حياة في بالبحث وذلك الشريفة،

 المؤلفات به عرفت كاصطالح المغازي؛ أو والغزوات رة والهج والدعوة بالبعثة المتصلة

 أحد يختص المنورة، ولم المدينة األول موطنه كان وقد النبوية، السيرة بتدوين تعنى التي

 الكتابة نمط يعتبر وعليه .المدينة غير أخرى مواطن في -ه7ق قبل المغازي في بالتأليف

 بداية عند المسلمون به اهتم أول ما ، ومغازيه وسلم عليه هللا صلى بسيرة المرتبط التاريخية

 التي من المؤلفات الكثير ضاعت وإن اإلسالمية، الحضارة في التاريخي للفكر التأسي 

إسحاق  ابن سيرة عن بأخذه هشام ابن فيعتبر وسلم عليه هللا صلى الرسول بسيرة اهتمت

 وأهم ومغازيه وسلم عليه هللا صلى الرسول سيرة يرصد هاما مصدرا لنا تر  من أفضل

 : والمغازي السيرة مؤلفات ،وأهم األولى اإلسالمية الدولة بنشأة التي ارتبطت األحداث

 العلماء العديدمن عنه أخذ بالتوثيق اشتهر الزهري وهو محدث شهاب البن النبوية المغازي

  .واألوزاعي أن  بن مالك مثل بعده

 802 /ه 186 )الفزاري اسحاق ألبي السير، كتاب و(1م767 -ه150)اسحاق بن دمحم وسيرة

 ابن الملك لعبد النبوية ،والسيرة(م 822- ه207)عمر بن دمحم الواقدي ،ومغازي(م



 دراسة ،وإن(م845/ ه 230)سعد البن الطبقات كتاب من األول ،والقسم (م833ه218)هشام

 :يعرفنا بمايلي المصادر هذه

 . اإلسالمية الحضارة عليها تأسست التي والسياسية الفكرية القواعد -0

 .اإلسالمية الدولة حكمت التي والشرائع للقوانين الزمني الترتيب-7

 اعتمدها التي واإلدارية السياسية والتن يمات المسلمين، لدولة األولى العاصمة أخبار -4

 .دولته تسيير في وسلم عليه هللا الرسول صلى

 .الناشئة اإلسالمية الدولة في واالجتماعية االقتصادية الحياة -2

 عليه هللا صلى هللا رسول وسنة القران لنزول المالزم الثقافي الفكر لنمو األولى البدايات -7

 .وسلم

 والمدينة مكة في والمواقع والمنازل والمسالك األماكن معرفة من المغازي مصادر تمكننا -6

 عليه هللا صلى النبي غزوات بأحداث اتصلت التي لألماكن جغرافيا وصفا لنا والمناطق،وتقدم

. 

 ارتبطت بالسيرة التي األحداث كل في ومشاركاتهم الصحابة إسالم وتتبع معرفة في تفيد -2

 ما ثناياها في نجد إذ منهم الكثير تراجم في وتفيد وغيرها، مكة وفتح والهجرة مثل الدعوة

 على يفدون الذين واألفراد والجماعات القبائل وأنساب واإلنجازات الوفيات تاريخ في يفيد

 .  وغيرها الصلح أو لإلسالم طلبا وسلم هللا عليه صلى الرسول

 العام للوضع التأريخ من أكثر وسلم عليه هللا صلى للرسول الدينية بالشخصية اهتمامها-8

 .األولى اإلسالم دولة بنشأة الذي ارتبط

 .باستنتاجها ليقوم الباحث خبرة إلى تحتاج بل مباشر، بشكل التاريخية األحداث تذكر لم -9

 ن ر وجهات عن عبارة والمغازي السيرة عن وصلتنا التي والحقائق أن  المعلومات -01

 الفتن ظهرت فيه الذي العصر وهو األموي، العصر إلى تعود التي منها تطغى خاصة فردية

 .والمذاهب والطوائف

 بوفاة المغازي انتهت فإذا المغازي، بفكر الوطيدة لعالقتها أدرجت وقد:الفتوح كتب -ثانيا

 دولة به عرفت الذي التوسع سياق في جاءت الفتوح حركة فإن عليه وسلم هللا صلى الرسول

 عرفت الذي والعصر الفتوحات عصر باعتباره خاصة، الراشدي واألموي العهد في اإلسالم

 الكتابة في جديدا نمطا الواسعة الحركة هذه أوجدت ،وقد توسعاتها أوج اإلسالم رقعة فيه

 ب روف تتعلق التي الروايات بجمع يهتمون ممن اإلخباريين من ثلة وذلك بتكون ، التاريخية

 الذمة ألهل الشرعية األحكام وبناء بذلك، فالفقه المهتمين إلى أونقلها، وتدوينها البلدان فتح

 إلى ضمها وطرق األراضي بفتح دقيقة يفر  معرفة وغيرها الشرعية والمغارم والضرائب

 التاريخية الكتابة فيها نضجت التي الفترة م8ه2القرن ،ويعتبر اإلسالمية الخالفة أراضي

 ) الحكم بن عوانة :مثل والمؤرخين اإلخباريين من يد مجموعة وذلك على الفتوحات حول

 اسحاق ،(م 796ه 180  )عمر بن سيف ،(م 764ه147)مخنف األزدي أبو ،(م764ه147

 "البلدان فتوح :ومن أشهر الكتب (م 822ه 207 ) ،والواقدي(م 821ه 206 ) بشر بن

 :المصادر من النوع هذا أهمية ،وتكمن(م 892 ه 279 ) للبالذري

 .اإلسالمية للفتوحات الكرونولوجية األحداث معرفة-0

  واألبطال للقادة والتأريخ البلدان فتوحات في ساهمت التي القبائل دور تسجيل -7

االجتماعية  والتحوالت استقراره ومناطق لهم، منحت التي اإلقطاعات على والوقوف ،

 .لذلك نتيجة حدثت التي والعمرانية



 األقاليم وأصحاب بين الفاتحين تعقد التي والمواثيق العهود من الكثير المصادر هذه تحوي -4

 .عنهم هللا رضي وعمروعثمان بكر أبي زمن خاصة المفتوحة

 االقتصادية الموارد على مباشر أثر من له لما اإلسالم دولة إلى االنضمام طرق تحديد -2

 العربي والخط والسكة والخاتم والدواوين والمالية اإلدارية والتن يمات الخراج والجزية :مثل

 . وغيرها والقراطي  والنقود

 .المال بيت وموارد توزيعها وكيفية الغنائم تحديد و.المفتوحة المناطق مساحة معرفة -7

 .اإلسالم لدولة التابعة للمناطق البشرية، والموارد الطبيعية الخيرات على الوقوف -6

دخول  مع الحادثة والتغيرات المفتوحة البلدان في االجتماعية والن م العادات معرفة-2

 . والعمراني والثقافي الديني المستوى على وانتشاره اإلسالم

 .في اإلسالم انتشار وطرق اليات على الوقوف -8

 لضمان العسكرية المفتوحة واالستراتيجيات باألطراف السلطة عالقة تحديد في تفيد -9

 . اإلسالمية بالخالفة وارتباطها والئها

 المادة إختالط في وتتلخص تتعتر  التعامل مع كتب الفتوح عوائق مختلفة،: العوائق-

 أن ،و وغيرها الخراج ومقادير األراضي بإحصائيات المرتبطة بالمادة االقتصادية التاريخية

 الخيالية والقصص األساطير إليه تتسلل ما كثيرا التاريخية الكتابات

 .  المفتوحة األراضي شأن من أو الفاتحين شأن من ترفع التي

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

 

 

 .الرسمية والوثائق التاريخية المصادر: (04) المحاضرة                    

 العرب عند التاريخية الكتابة فروع من هام فرعا األنساب علم:األنساب كتب -ثالثا

 اعتالء وتطوربعد الجاهلي، العهد بأنسابهم منذ العرب اهتموا أن ذلك والمسلمين،

 المناطق في إدارية ومناصب إمتيازات من أواستفادتها ، السلطة العربية االرستقراطية

 الهامة األحداث في مشاركتها إلى باإلضافة المفتوحة

 مسألة ضبط يستوجب ما وغيرها  واألعطيات الغنائم من حصتها أخذ ضرورة وبالتالي

 والشعوبية العصبية مسألة أن كما والمالية، اإلدارية المسائل من الكثير لتُضبط معها النسب

 .التأليف من النوع لالهتمام بهذا هاما حافزا كانت األمور من الشريف وغيرها النسب وادعاء

 الذين والنسابة اإلخباريين من العديد الفهرست كتاب غرار على التراجم مصادر ذكرت

 الحمرة، ولسان البكري، النسابة النسابة، غفل :مثل العلم هذا في وتضلعهم اشتهروا بمعرفتهم

 السائب بن دمحم النصر وأبو الكوا وابن الحنفي صالح القطامي، بن العبدي والشرقي صحار

 تميم أخبار وكتاب الحكم بن عوانة ، (م 771 ه 155 ت) والقرقبي ،(م 763 ه 146 ت)

 العرب أنساب جمهرة : األنساب في مؤلفات ومن أهم.يقضان ألبي الكبير النسب وكتاب

 حبيب بن ومؤتلفها لمحمد القبائل أسماء ،(م 821ه206)الكلبي السائب بن دمحم بن لهشام

 ه 279)  البالذري جابر بن يحيى بن األشراف ألحمد ،أنساب(م 859 ه 245)  البغدادي

 ،األنساب(م 1013 ه 409)المصري األزدي سعيد بن الغني لعبد النسبة ،مشتبه(م 892

 بن هللا عبد دمحم ألبي األنوار ،اقتباس(م 1113 ه 507) المقدسي طاهر بن لمحمد  المتفقة

 بن دمحم بن الكريم عبد سعد ألبي ،األنساب(م 1147ه 542 ) الرشاطي هللا عبد بن علي

 ابن دمحم بن دمحم بن علي الحسن ،اللباب ألبي(م 1166 ه 562 )السمعاني التميمي منصور



 بن دمحم الدين لقطب األنساب كتب تلخيص في ،االكتساب(م 1232ه 630 ) الجزري األثير

 تبرزأهمية هذه المصادر ،و(م 1488 ه 894 ) الشافعي الخيضري الدمشقي هللا عبد بن دمحم

 :التالية الجوانب في

 . واألسرالحاكمة القبائل أنساب على االطالع-0

 في والخطيرة األحداث العامة صياغة في والقبائل  الجماعات دور معرفة في تفيد -7

 والعسكري،بدال السياسي ودورهم األفراد وأسماء التفاصيل دقة على والوقوف عصورها،

 صنع في الحاكم دور على تركز التي الحوليات مصادر من بعمومها المعلومات نأخذ أن من

 .الحدث التاريخي

 ومدى المؤرخ، مصادر في معرفة كبير بشكل ساهمت التي اإلسناد طريقة اعتمدت -4

 لصاحب السابقين والرواة واإلخباريين المؤرخين عن فكرة وتعطينا ، معلوماته مصداقية

 . تكون مفقودة قد لمصادر عناوين وأحيانا الكتاب،

 ومواطن اإلسالم وبعد قبل والمسلمين للعرب القبلية والمجتمعية التركيبة معرفة تفيد في -2

 .وسكناها نزولها

   .واألماكن والبطون ونساءً  رجاال القبائل واألفراد األسماء علم إثراء من تمكن -7

 على اإلسالمي التاريخ أحداث بها تسجيل نعنى: اإلخبارية والمؤلفات الحوليات كتب-رابعا

 بين الصلة أما األخرى السنة تليها ثم فيها أحداثها تسجل سنة كل أن أي السنين، حساب

 وهي بطريقة سهلة تبين الغالب في فكانت نفسها السنة في تحدث التي المتعددة الحوادث

من  انطالقا اتبع المسلمين هذاالمنهج نفسها،وقد السنة في أي وفيها :الجملة هذه إضافة

 التي كانت والدواوين والثاني والسجالت األول القرنين في جمعت التي المعرفية التراكمات

 الخليفة عهد منذ اتبع الذي الهجري التقويم على اعتمادا المؤرخة السنوات عن طريق تحفظ

 الحولي،ولكن المنهج رائد (م 922 ه 310) الطبري عنه،ويعتبر رضي هللا الخطاب بن عمر

 بن وخليفة (م 822 ه 207 ) والواقدي (م 822ه/ 207) عدي بن الهيثم هو اتبعه من أول

 بعد المنهج هذا تطور وقد السنين، على التاريخ كتب من أول ؛فهم(م 854 ه240)خياط

 على وترتيبها الواحد الموضوع أحداث بجمع  األثير وابن الجوزي ابن يد على الطبري

 .السنين

 ،"الطوال األخبار"كتابه  في الدينوري حنيفة أبو :الطريقة هذه اعتمدوا الذين المؤرخين ومن

 ،وابن"الدولتين أخبار في الروضتين" كتابه في شامة وأبو ،"التاريخ" كتابه في واليعقوبي

 وديوان العبر" كتابه في خلدون وابن ،"أيوب بني أخبار في الكروب مفرج" كتابه في واصل

 ،"األكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أيام في المبتدأوالخبر

 كتابه في الصولي :مثل للخلفاء التأريخ طريقة اخرون اعتمد للدول،بينما للتأريخ وذلك

 التدوين لطرق اخر تقسيما والدارسون الباحثون ،واعتمد "باهلل والمتقي الراضي أخبار"

 : المؤلفات من نوعين هنا  بحيث المسلمين، عند التاريخي

صنف المؤرخون المسلمون كتباً تميز أغلبها بالضخامة أطلق عليها من  :العام التاريخ كتب-

ألنها حوت مادة تاريخية عن األحداث منذ " كتب التاريخ العام"قبل بعض الباحثين مصطلح 

 بدء الخليقة وحتى السنة التي يتوقف فيها المؤلف عن متابعة الكتابة وهي في الغالب قبل

وفاته بمدة قصيرة ورتبت فيها األحداث التاريخية التي وقعت قبل البعثة النبوية ترتيباً 

موضوعياً أو حسب تعاقب األحداث، أما الفترة اإلسالمية فقد اعتمد في تن يمها حسب تعاقب 



 chroniclesالسنين، وتعرف عند بعض الباحثين بالحوليات أو كما تسمى بالمصطلح الغربي

وهي تسمية قد ال تصح على المادة التي حواها الكتاب عن أحداث الفترة قبل اإلسالم، ولهذا 

ينسجم مع طبيعة المادة  –فان التسمية األصح هي األولى، وذلك الن مصطلح التاريخ العام

التي تضمنتها تلك الكتب وتنوعها إذ تشمل الجوانب السياسية والعسكرية واإلدارية 

قتصادية والعلمية وغرائب األحداث ولكن بنسب متفاوتة من حيث حجم واالجتماعية واال

 .المادة المقدمة، فضالً عن ذكر الوفيات لمشاهير األشخاصوأغلبهم من الرجال

 اعتبار على والمسلمين للعرب السياسي النشاط على تركز كتب لذا فكتب التاريخ العام هي

 التي والدويالت األم الخالفة على بالتركيز مي،اإلسال التاريخ كتابة في المركزية والعالمية

 وابن والملو ، الرسل تاريخ كتابه في الطبري مثل موضوعي، حولي أو بشكل عاصرتها،

 .العبر كتابه في خلدون

 التي والثقافية السياسية ال روف حسب التأليف من النوع هذا ظهر :المحلي التاريخ كتب-

 في خاصة اإلسالمية الدولة أطراف على المستوطنة للشعوب االستقاللية افرزت الحركة

 الروحي والئها وبقاء لدويالتها وسياسي محلي قومي انتماء من وما صاحبها العباسي العصر

 بالتأليف المهتمين المؤرخين بروز في دور للتناف  الحضاري كان وقد .للمركز والديني

 من العديد اشتهرت وقد .عاصروهم الخلفاءالذين أو والدويالت وحواضرهم عصورهم حول

 للخطيب بغداد تاريخ عبدالحكم، البن واألندل  والمغرب مصر فتوح :مثل المؤلفات

 تغري البن مصروالقاهرة ملو  في الزاهرة والنجوم عساكر، البن دمشق وتاريخ البغدادي،

 تزخر التي المدونات أكثر من عموما واإلسطوغرافيا والسياسة الحوليات كتب تعتبر.بردي

 خالل اإلسالمية الحضارة لنا تركت وقد ، العربية وغير العربية المكتبات والخزائن بها

 الجغرافية األماكن وحتى وعصورهم دولهم تراث بحفظ عنت التي من المصادر هائال زخما

 جعلهم والدينية والسياسية الجغرافية الوحدة هذه إلى شعورهم باالنتماء لكن يعرفوها، لم التي

 إن.ومادية روحية عالقة معها تربطهم التي الدول والعصور من غيرهم تاريخ لنا يحف ون

 :هي المصادر هذه أهمية

 .ماينقطع قليال متصل وبشكل بدقة، السياسية التاريخية األحداث ترصد-0

 .السند على االعتماد قوة -7

 الرسول ودولة الصحابة أخبار عن هامة معلومات والحوليات العام التاريخ كتب دونت-4

 تصلنا لم ونصوص وحف ت روايات وتن يماته ، المنورة المدينة في وسلم عليه صلى هللا

 ،(م 922 ه 310 )الطبري  جرير بن لمحمد والرسل الملو  تاريخ :خاصة مصادرها

 ه 748) للحافظ الذهبي اإلسالم وتاريخ ،(م 1232 ه 630)األثير البن التاريخ في والكامل

 . (م 1382 ه 774 )كثير البن والنهاية والبداية (م 1347

 العسكري، السياسي، ودوره السياسية مثل الحاكم الحياة طبيعة المؤلفات هذه تبرز -2

 القوانين السياسة، الحكم،وتفاصيل الحكم،وطبيعة ون ام اإلدارية والحضاري،والسلطة

 .السلطان المعتمدة،حاشية السياسية

 السياسية وأدواره وإنجازاته السلطان أو الحاكم شخصية إلى تتطرق -7

 أوالده بأسماء وقوائم الجسمانية، و المعنوية، الخلقية صفات بسرد والعسكرية،

 . والعلماءوالشعراء والكتاب والوزراء القضاة وأسماء وموظفيه، ونسائه



 من واإلدارة الحكم ورجال االستبداد أو وجد إن الشورى ون ام المتبعة، الحكم ن م رصد -6

 .وغيرهم ووالة وكتاب وزراء

 .عنها والخارجين الدولة في واالضطراب االستقرار م اهر -2

 و الفتن و القتلى عدد و المعاركواألسلحة ثل الحروبو العسكريم بالجانب االهتمام -8

 .الحصون والقالع

 .الحربية أوالعسكرية السلمية الدبلوماسية المعاصرة الدول بين للعالقات التأريخ -9

 والمسؤولين عن بنائها وطرق ، العمران وتشييد المدن تأسي  في السلطة دور إبراز -00

 .ذلك

 القبائل حول المذاهب،و وأصحاب بالعلماء السلطة عالقة حول معلومات توفير -07

 .الموالي والعرب :مثل الدول بعض في االجتماعي والتكوين واسمائها

 :منها هذه المصادر كثير من الصعوبات نذكر من االستفادة تعتر  :الصعوبات -

الزمنية  للروابط تفتقد وأحيانا جمعها فيصعب السنين على الحادثة وتقسيم الرواية اعتماد-0

 .الواحدة للحادثة بالنسبة والتواصل والتسلسل

  السلطان، سيرة يخدم حسبما أخرى وإضمار واإلنجازات األحداث بعض تع يم -7

 .الفالحين وانتفاضات حركات لكن والشيعة، الخوارج :مثل للمعارضة، التأريخ همالإ -4

 .الوسيطة المشرقية تمعاتا في والعامة الوسطى للطبقات التأريخ إهمال -2

الحكام  إلى ونسبتها اإلنجازات من والكثير األحداث، صنع في الفاعلة األطراف تغييب -7

 . والوالة والسالطين

 .االقتصادي والنشاط االجتماعي بالواقع المتعلقة المعلومات قلة-6 

 .انذا  السائدة بال روف وربطها تحليلها دون األحداث سرد -2

 ومدددى والحضددارات للشددعوب والثقددافي العلمددي المسددتوى حددول المعلومددات ندددرة-8

هددذا فائدددة  والخالصددة أن  .الفكريددة ومبددادرات النهضددة العلميددة السددلطان للمشدداريع رعايددة

 النددوع مددن المؤلفددات لباحددث التدداريخ فتتددأتى مددن كونهددا تضددم مجموعددة كبيددرة مددن الوثددائق

مثدددددل الرسدددددائل والمعاهددددددات والعهدددددود بدددددين الددددددول والحكدددددام ولتميزهدددددا بغندددددى المدددددادة 

التاريخيدددة عدددن األحدددداث، ولكدددن يجدددب اإلشدددارة هندددا ان مدددا صدددنفه المؤرخدددون المتدددأخرون 

يدداً عددن األحددداث التددي وقعددت فددي القددرون اإلسددالمية فددي هددذا النددوع ال يعتمددد كمصدددراً أول

األولددددى والمعددددول هنددددا بشددددكل أسدددداس علددددى مددددا كتبدددده المددددؤرخ مددددن أخبددددار عددددن أحددددداث 

أمددددا كيفيددددة اعتمدددداد الباحددددث علددددى هددددذا النددددوع، فددددذلك يتحدددددد ابتددددداًء مددددن خددددالل .عصددددره

موضدددوع البحدددث، فدددإذا كدددان البحدددث يتنددداول أحدددداث فتدددرة زمنيدددة معيندددة يسدددتطيع الباحدددث 

رجدددوع إلدددى هدددذه الكتدددب التدددي تدددوفي مؤلفوهدددا بعدددد تلدددك الفتدددرة ومادامدددت مرتبدددة حسدددب ال

السددنين سددهل عليدده أمددر الوصددول إلددى ضددالته، وعليدده هنددا ان يتددابع مددا كتبدده المددؤرخ عددن 

موضدددوعه فدددي كدددل سدددنة الن بعدددض هدددذه الكتدددب تجدددزد الحادثدددة فتدددذكر مدددا وقدددع منهدددا فدددي 

موضددوع البحددث يدددور حددول شخصددية  أمددا إذا كددان. كددل سددنة مددن السددنوات التددي قطعتهددا

تاريخيددة، فددال يكتددف بددالرجوع إلددى مددا تددذكره هددذه الكتددب فددي سددنة وفاتدده، فقددد تددذكره فددي 

األحدددداث التدددي اشدددتر  فيهدددا فدددي حياتددده ال سددديما مدددع الشخصددديات السياسدددية والعسدددكرية 

واإلداريدددة، فعلدددى الباحدددث هندددا ان يعدددود لمدددا كتبتددده هدددذه المؤلفدددات خدددالل ذكرهدددا ألحدددداث 

 .وات التي كتبت عنهاالسن



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

 .الرسمية والوثائق التاريخية المصادر: (05) المحاضرة                   

 :والتراجم الطبقات كتب -خامسا

التراجم جمع ترجمة وهي سيرة مختصرة لشخص معين وهذه  :المف وم والمصداقية-أ

أو تكون بين هذه وذا  حسب ما يراه مؤلف الكتاب وحسب السيرة قد تطول وقد تقصر 

أهمية أصحاب التراجم عنده وهذه السير تجمع في كتاب واحد قد يقع في عدة أجزاء فيطلق 

 ً ولكن ذلك الكتاب قد يكون في الطبقات أو الوفيات أو حسب " تراجم"عليها اصطالحا

من أنواع كتب التراجم، ويعد هذا القرون أو معاجم شيوخ أو في األنساب وهذه وغيرها هي 

القسم من مصادر التاريخ اإلسالمي ذا أهمية بالغة عند الباحثين وذلك الن مع م كتابات 

المؤرخين العرب المسلمين كانت على شكل تراجم فضالً عن ذلك تميزت هذه الكتب بالثقة 

ية والدينية والثقافية، والدقة والغنى بالمعلومات السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماع

وتأتي مصداقية هذه الكتب من تأثرها بالشروط التي وضعها علماء الحديث وال سيما اتباع 

في أغلب األحيان ومنها المؤلفات لتي تناولت تراجم العلماء " الجرح والتعديل"مؤلفيها لمبدأ 

 تعريفا أكثر، أو شخص بحياة التعريف وعليه فهي تتناول .والفقهاء والمحدثين والمفسرين

 وتبعا فيه، كتبت الذي لحالة العصر تبعا السطح، على يبدو أو ويتعمق يقصر، أو يطول

 المعلومات من مجموع ودقيقة واضحة كاملة صورة رسم على قدرته ومدى المترجم لثقافة

 عند التراجم طريق عن التأريخ كون في الباحثون يختلف ،ولم المترجم عن لديه تجمعت التي

 بكل االهتمام ثمة ومن وسلم، عليه هللا الرسول صلى سيرة تتبع من منبثق المسلمين

 عن لتعرف أو العبرة، ترجمتها بهدف وتكتب سيرها تحفظ أن تستحق التي الشخصيات

 .حياته اإلنسان في يستغلها ومعارف وفنون علوم طريقها

 :وأنوا  ا التراجم أشكال-ب

 .الحديث ورواة والتابعين الصحابة ثم سير وسلم عليه هللا صلى الرسول سيرة -1

 وتعيش معينة صفات في تقترن التي أنها المجموعة يعني الطبقة إن  مدلول :الطبقات كتب-2

 االحتكا  يميزها معينة دينية أو أدبية أو علمية صفات في وتشتر  فترات متزامنة، في

القرن الثالث الهجري على أيدي بعض ظهرت كتب الطبقات منذ بداية والتأثر،وإن  والتأثير

ه  وخليفة بن 741ت)وابن سعد( ه 712ت)كبار المؤلفين مثل الهيثم بن عدي

ايضاً ومصطلح الطبقة يعني مجموعة من األشخاص ينتمون إلى فترة ( ه 721ت)خياط

زمنية واحدة ويشتركون في صفة معينة، والفت هذه الكتب في أول أمرها لخدمة علم الحديث 

ولكنها تطورت فيما بعد وتعددت أنواعها ف هرت كتب في طبقات األطباء  وي الشريفالنب

وهذه الكتب وان كانت تسمى كتب الطبقات فان …واألدباء والفقهاء والشعراء والمغنين 

التقسيم الثانوي لها مختلف من كتاب إلى اخر فهنا  من رتب تراجم كتابه حسب المدن 

رى التي تعد أقدم كتاب كبير يصلنا في هذا النوع من الكتب، كمحمد بن سعد في طبقاته الكب

أما خليفة بن خياط فقد رتب طبقاته حسب أنسابهم اخذاً بن ر االعتبار الترتيب حسب طبقاتهم 

وتتميز كتب الطبقات ذات الصفة الدينية بالثقة والمصداقية التباع . داخل النسب الواحد

ا يعطي الباحث الفرصة لالعتماد عليها، اما كيفية ، مم"الجرح والتعديل"مؤلفيها قاعدة 

معرفة الكتاب الذي يتوقع الباحث ان يحوي نصوصاً تفيده فذلك يعرف من خالل معرفة 

نسب الشخصية أو موطنها أو مهنتها أو مذهبها أو العلم الذي اشتهرت به فإذا كان طبيباً مثالً 



ان يكتب عنه وإذا كان محدثاً ذهب  يرجح" طبقات األطباء"وتوفي قبل وفاة مؤلف كتاب 

اوالً إلى طبقات المحدثين غير ان المحدث يشتهر في الغالب بعلوم القران والفقه لذا يرجح ان 

أو احدى كتب الفقهاء التي ( ه 0771ت)يجد الباحث ترجمة له في طبقات المفسرين للداودي

وفاة صاحب المصدر تأتي  ترجمت لفقهاء مذهبه شريطة ان يتأكد الباحث اوالً من ان سنة

ان التخصص لم يكن شائعاً بين علماء العصور اإلسالمية، بل .بعد تاريخ وفاة المراد ترجمته

إذ لم يكتفوا بالتأليف في علم واحد، " موسوعيين"يمكن القول ان مع مهم اشتهروا بكونهم 

الخ، لذا …اريخ فقد ترى بعضهم يؤلف في علوم القران والحديث والفقه واللغة واألدب والت

من المتوقع ان يجد الباحث أكثر من ترجمة في اكثر من نوع من كتب الطبقات للشخصية 

وفضال عن ذلك فان كتب الطبقات تضم معلومات مهمة عن الجوانب . موضوعة البحث

وقد استهدفت  .االجتماعية والثقافية وبعض اإلشارات المبثوثة بين السطور عن خطط المدن

 الرواة للداللة على الطبقة أطلقت فقد الحديث، علم خدمة الطبقات نموذج وسيرورة نشأة

 التمييزبين أهمية أن خاصة الشيوخ، نف  عن وأخذهم السن في تقاربهم حيث من المتشابهين

 أوعضل انقطاع أو إرسال من فيها ما ومعرفة األسانيد نقد ضمن يندرج الرواة طبقات

 "الطبقات" وتعد ، طبقتيهما تمييز فيه يفصل الرواة عند االسماء تشابه أن وتدلي ،كما

 الطبقات" كتابه فألف أستاذه سعد ابن قلد منواله وعلى النوع، في هذا كتاب أقدم للواقدي

 أشهر من و. وصلتنا التي الكتب أقدم من للبخاري "الكبير التاريخ" كتاب ويعتبر ، "الكبرى

 حجاج بن مسلم "،طبقات خياط بن خليفة طبقات سعد، البن الكبرى الطبقات: الطبقات كتب

 يكر ألبي "الحديث وأصحاب اسماءالعلماء من المفردة االسماء في الطبقات" النيسابوري،

 فحسب، للمحدثين تراجم الطبقات كتب تتضمن ولم البرديجي روح بن هارون بن دمحم بكر

 بكر ألبي "حنبل بن أحمد طبقات" :منها التاريخية النوع في المعرفة الفقهاء أيضا وإنما

 فرحون البن "المذهب الديباج"و عيا  للقاضي "المدار  ترتيب"و   البغدادي الخالل

 .المالكي

 معاوية سيرة" أقدمها و :(المفردة السير) والعلماء والقادة واألمراء للخلفاء عامة سير -3

 سيرة" :مثل الخلفاء سير من العديد الفهارس كتب ذكرت كما الكلبي، لعوانة "أمية وبني

 وابن الحكم ألبن العزيز عبد بن عمر وسيرة الداية، يوسف بن وأحمد "طولون بن أحمد

 .الجوزي

 ومن والصحابة العلماء عند التراجم تتوقف لم :وغيرهم واألطباء الشعراء من النخب سير -4

 نموذج وأشهر ، "الجمحي سالم بن لمحمد طبقات الشعراء" كتاب :مثل نقل في تبع اثارهم

 الحكماء تاريخ ،"األطباء طبقات في عيون األنباء" :أصيبعة أبي ابن كتبه ما األطباء لطبقات

 .والتبيين البيان كتابه فصل ضمن في كتبها) للجاحظ المغنيين وطبقات ، للقفطي

السلم بن سهل المعروف " تاريخ واسط"ومن أشهر هذه الكتب  :المحلية الرجال تراجم-5

البن " تاريخ دمشق"و (ه 264ت)للخطيب البغدادي" تاريخ بغداد"و( ه 797ت)ببحشل

، وهذه المؤلفات هي من أهم كتب التراجم، غير انها تحوي أيضا معلومات (ه 720)عساكر

مهمة عن المدينة نفسها فتاريخ بغداد مثالً يضم معلومات نفيسة ال غنى للدراسات الحديثة 

والصفة الغالبة على  .بغداد والحياة الثقافية والتعليمية فيهاعنها وهذه المعلومات حول خطط 

تراجم هذا النوع من المؤلفات هو ان مع م شخصيات التراجم من رجال الحديث فمن 

هنا  خمسة االف ترجمة لرجال " تاريخ بغداد"ترجمة ضمها كتاب  2840مجموع 



اال ان الباحث " الرجال" وعلى الرغم من ان هذا النوع من المؤلفات يعد من كتب،الحديث

" تاريخ بغداد"ترجمة لشخصيات نسائية في  47يجد فيها عدداً من تراجم النساء قد وردت 

ان كتب التراجم . وهكذا فان كتب التراجم تضم بين دفتيها أيضا تراجم من هذا النوع،مثالً 

د الباحث بمادة أولية المحلية غالباً ما تتبع الترتيب الهجائي في تن يم تراجم الكتاب، وهي تزو

عن الشخصيات التي عاصرها المؤلف زماناً ومكانا، وعلى هذا األساس فانها مصادر أولية 

من هذه الناحية ومن ناحية الكتابة عن شخصيات قريبة العهد زماناً بالمؤلف، ولو ن رنا في 

اع المادة نسبة ما تقدمه من معلومات لوجدنا ان أغلبها نقلت عن مصادر أخرى فثالثة أرب

ان المعلومات .كانت منقولة من مصادر وليست مشاهدات لمؤلفه" تاريخ بغداد"التي حواها 

التي ينقلها المؤلف من مصادر أصبحت مفقودة حالياً تعد ذات قيمة عالية للباحث، كما يجب 

األخذ بن ر االعتبار ان هذا النوع من الكتب يشتمل على تراجم ألشخاص من غير أهل 

النهم يترجمون لمن زار المدينة أو نسب إليها أو ولد فيها ثم رحل عنها أو استقر بها  المدينة

لفترة، وبما أن الرحلة من أجل طلب العلم كانت شائعة بين علماء تلك العصور، لذا من 

المتوقع أن نجد في هذا النوع من الكتب تراجم لشخصيات تنتمي في أصولها إلى قاليم ومدن 

  .مختلفة

 ما غيره بذلك يتعهد أو العالم فيها يسجل كتب وهي:والمعاجم واألثبات والبرامج هارسالف-6

 عنهم، أخذ الذين وشيوخه األوائل، مؤلفيها وأسانيده إلى العلوم، مختلف في مؤلفات من قرأه

 وجد وقد العلم، لطلب مختلف األقطار إلى بها قام التي العلمية ورحالته منهم، وإجازاته

عالم،ومن  سيرة على الحصول تسهل عملية المعجم حروف على التراجم ترتيب أن العلماء

 "المحدثين أسامي مشتبه في المعجم" ،)الحسن الصيداوي ألبي "الشيوخ معجم"هذا النوع

 " السمعاني سعد ألبي "الكبير المعجم في التحبير"و  الفضل الهروي، ألبي

 . عمادالحنبلي البن "ذهب من أخبار في الذهب شذرات"و

 نعيم أبو مثل سيرهم حفظ وحاول واألولياء الصوفية سير في كتب من هنا  :المناقب -7

 السيد سيرة :حجرسيرتان وابن ، "األصفياء وطبقات األولياء حلية" كتابه األصبهاني في

 . الجيالني القادر عبد السيد وسيرة البدوي

تشدددكل نوعددداً اخدددر مدددن كتدددب التدددراجم ن مدددت فيددده مدددادة الكتددداب  وهدددذه: كتدددب الوفيدددات-8

علدددى أسددداس سدددنوات وفيدددات أصدددحاب التدددراجم، وبدددذلك تكدددون طريقدددة الوصدددول للترجمدددة 

المطلوبدددددة علدددددى أسددددداس تددددداريخ الوفددددداة ومدددددن بدددددين هدددددذه المؤلفدددددات المطبوعدددددة كتددددداب 

ولكدددن يجدددب ان نشدددير إلدددى ان بعدددض الكتدددب ( هددد 222ت)البدددن رافدددع السدددالمي" الوفيدددات"

التددي اتخدددذت عنددداوين مشدددابهة لدددم تعتمدددد هدددذا الن دددام، بدددل رتبدددت مادتهدددا علدددى أسددداس اخدددر 

 .وغيره( ه 680ت)البن خلكان" وفيات األعيان"مثل 

وخيدددر مدددن يمثدددل هدددذا الندددوع مدددن المصدددنفات كتددداب ابدددن خلكدددان : كتدددب التدددراجم العامدددة-9

، ويعدددد مدددن أفضدددل "وفيدددات األعيدددان وأنبددداء أبنددداء الزمدددان"المدددذكور انفددداً وعنوانددده الكامدددل 

كتدددب التدددراجم، لمدددا حدددواه مدددن مدددادة تفصددديلية ومهمدددة رتبددده علدددى أسددداس حدددروف المعجدددم، 

" المشددداهير"ولدددم يقصدددره علدددى فئدددة واحددددة مدددن األشدددخاص، بدددل تدددرجم لجميدددع األعيدددان 

ومددددن مختلددددف االتجاهددددات واالختصاصددددات، وفيدددده تددددراجم للعديددددد مددددن النسدددداء، والكتدددداب 



ير األشددخاص المعاصدددرين لمؤلفددده، وقددد أكمدددل ابدددن يعددد فدددي غايددة األهميدددة للباحدددث فددي سددد

 ."فوات الوفيات"نواقص هذا الكتاب وما فات مؤلفه بكتابه ( ه 262ت)شاكر الكتبي

ان كتددداب ابدددن خلكدددان ال يمكدددن أن يقددداس بكتددداب ابدددن شددداكر الكتبدددي، فدددالفرق بدددين الكتدددابين 

غلددب تددراجم شاسددع وال سدديما فددي مددا قدمدده ابددن خلكددان مددن معلومددات مسددهبة ودقيقددة عددن أ

وهدددذا يعندددي ان أهميدددة كتدددب التدددراجم تتفددداوت مدددن كتددداب إلدددى اخدددر وفقددداً لطبيعدددة . الكتددداب

 .المادة المدونة فيها

اهددتم بعددض العلمدداء بجمددع أسددماء شدديوخهم الددذين تتلمددذوا علدديهم فددي : معدداجم الشدديوخ-11

برنددددامج "، "فهرسددددت الشدددديوخ"، "معجددددم الشدددديوخ"كتدددداب، وسددددميت بعندددداوين عدددددة مثددددل 

وفدددي األعدددم األغلدددب رتبدددت تدددراجم هدددذه الكتدددب علدددى أسددداس حدددروف . الدددخ… " ومشددديخة

أسدددماء أصدددحابها أو علدددى أسددداس بلددددانهم والن دددام األول هدددو األكثدددر شددديوعاً، ولكدددن شدددم  

الددددين السدددخاوي قلدددل مدددن أهميدددة هدددذه الكتدددب الن جدددل مدددن ألدددف فيهدددا لدددم يتدددرجم للشددديوخ 

بأسدددماء مدددن ألدددف فدددي هدددذا  بالتفصددديل، بدددل اكتفدددى بدددذكر األسدددماء، واورد قائمدددة طويلدددة

وال شدددك فدددي ان المدددادة التدددي توفرهدددا بعدددض الكتدددب التدددي فصدددلت فدددي ذكدددر أخبدددار  البددداب

شددديوخ مؤلفيهدددا، تعدددد ذات أهميدددة خاصدددة، لدقدددة معرفدددة المدددؤلفين بدددأحوال شددديوخهم الدددذين 

جالسددددوهم وخبددددروهم عددددن قددددرب فهددددم أجدددددر علددددى إبددددداء الددددرأي وإصدددددار الحكددددم، وقددددد 

دها أصدددحاب كتدددب التدددراجم العامدددة مدددن غيدددر المهتمدددين فدددال تحدددوي هدددذه الكتدددب تدددراجم يعددد

وتفيددد هددذه المصددادر التددي تعددد مصددادر  .يددذكرونهم فيقتصددر ذكددرهم علددى معدداجم الشدديوخ

أوليددة فدددي دراسدددة الحيدداة العلميدددة فدددي العصدددر الددذي تنتمدددي إليددده مددن خدددالل أسدددماء العلمددداء 

المددددارس وطبيعدددة وذكدددر أسدددماء الكتدددب المدَرسدددة واشدددارات عدددن المؤسسدددات التعليميدددة ك

العالقدددات بدددين العلمددداء والتالميدددذ وطدددرق التددددري  عندددد الشددديوخ، وتعطدددي هدددذه المؤلفدددات 

معلومدددات عدددن مددددى النشددداط العلمدددي فدددي المددددن اإلسدددالمية، الن التالميدددذ اندددذا  كدددانوا ال 

يكتفددون بالدراسددة علددى شدديوخ بلدددهم، بددل يرحلددون إلددى مدددن عديدددة، مددن اجددل طلددب العلددم 

برندددامج "ومدددن الكتدددب التدددي وردت اليندددا فدددي هدددذا البددداب . العلمددداء علدددى أيددددي مشددداهير

وهدددددددو معجدددددددم شددددددديوخ وضدددددددعه دمحم بدددددددن جدددددددابر الدددددددوادي اشدددددددي " الدددددددوادي اشدددددددي

 (.ه 229ت)التونسي

ظهدددرت كتدددب السددديرة مندددذ البدددواكير األولدددى ل هدددور التددددوين : كتدددب السددديرة المفدددردة-11

التاريخيدددة جددداء منصدددباً أول التددداريخي عندددد المسدددلمين، بدددل ان اهتمدددام المسدددلمين بالكتابدددة 

، ولكدددن فددي القدددرون اآلتيدددة ظهددرت الكتدددب التدددي اهدددتم 9األمددر علدددى تددددوين سدديرة الرسدددول

مؤلفوهدددا بتددددوين سددديرة أحدددد الرجدددال وقدددد كثدددرت هدددذه المؤلفدددات فدددي العصدددور اإلسدددالمية 

( هددد 647ت)البدددن شدددداد" الندددوادر السدددلطانية والمحاسدددن اليوسدددفية"المتدددأخرة، مثدددل كتددداب 

الددددرو  "أو ( هدددد 649ت)للنسددددوي "ة السددددلطان جددددالل الدددددين منكبرتدددديسددددير"وكتدددداب 

الددددر "أو كتددداب ( هددد 697ت)البدددن عبدددد ال ددداهر" الزاهدددر فدددي سددديرة الملدددك ل ددداهر يبدددرس

عجائدددب المقددددور "أو ( هددد 247ت)البدددن ايبدددك الددددوادار" الفددداخر فدددي سددديرة الملدددك الناصدددر

سددديرة الملدددك الدددرو  الزاهدددر فدددي "أو  (هددد 872ت)البدددن عربشددداه" فدددي أخبدددار تيمدددور

تشدددريف األيدددام والعصدددور فدددي سددديرة "و (هددد 877ت)لبددددر الددددين العيندددي" ال ددداهر ططدددر



للمؤلدددددف نفسددددده، وكتدددددب أخدددددرى عديددددددة مشدددددابهة، ان هدددددذه الكتدددددب " الملدددددك المنصدددددور

المنشدددورة حاليددداً تقددددم مدددادة تفصددديلية ودقيقدددة عدددن الشدددخص المتدددرجم لددده، ولكدددن بعضدددها 

ن ألفوهددددا هديددددة للشددددخص المتددددرجم فددددال يجددددب االعتمدددداد عليدددده بحددددذر الن بعددددض المددددؤلفي

غرابددددة حددددين نجددددد بعضددددها مشددددحوناً بآيددددات المددددديح وذكددددر الحسددددنات ومهاجمددددة خصددددوم 

المتدددرجم لددده، كمدددا ان بعضدددها كمدددا يبددددو مدددن العندددوان أوقدددف لدددذكر اإليجابيدددات، ان المدددادة 

المتدددوافرة عدددن شخصددديات هدددذه المؤلفدددات هدددي مدددادة اوليدددة كتبدددت أمدددا مشددداهدة أو سدددماعاً 

 .شاهدوا األحداث لذا تعد مصادر أصلية عن أناس

ن دددم بعدددض مدددؤلفي كتدددب التدددراجم مدددادة : كتدددب التدددراجم المرتبدددة علدددى أسددداس القدددرون-12

الكتددداب علدددى أسددداس القدددرن الدددذي تدددوفي فيددده أصدددحاب تراجمددده، ومثدددال ذلدددك مدددا فعلددده ابدددن 

وشدددم  الددددين السدددخاوي، فقدددد ألدددف األول كتددداب ( هددد 877ت)حجدددر العسدددقالني المصدددري

الضدددوء الالمدددع ألهدددل "وصدددنف الثددداني كتددداب " لكامندددة فدددي أعيدددان المائدددة الثامندددةالددددرر ا"

وتكمدددن أهميدددة هدددذا الكتددداب فدددي تدددوفير المدددادة للبددداحثين عدددن تددداريخ تلدددك " القدددرن التاسدددع

القدددرون والمعلومددددات المقدمددددة فددددي هددددذا الصددددنف وال سدددديما الكتددددابين المددددذكورين تميددددزت 

ب مددددن المصدددادر األوليددددة لقدددرب مؤلفيهددددا بالدقدددة والشدددمولية والتفصدددديل، وتعدددد هددددذه الكتددد

زمانددداً ومكانددداً فدددي أغلدددب األحيدددان، ككتددداب السدددخاوي المدددذكور الدددذي خصصددده لتدددراجم 

أشدددخاص عاصدددرهم أو كدددان قريبددداً مدددن عهددددهم، وفدددي كثيدددر مدددن األحيدددان شددداهدهم واحتدددك 

بهددم، ويعددد كتابدده مددن اكثددر كتددب التددراجم ذات الطددابع النقدددي المميددز، ان سددرعة وصددول 

إلدددى الترجمدددة المطلوبدددة تكمدددن فدددي معرفدددة سدددنة وفددداة الشدددخص المطلوبدددة حولددده  الباحدددث

 .المعلومات، فإذا كانت ضمن القرن المقصود وجد ضالته

ألدددددف العديدددددد مدددددن المدددددؤلفين القددددددامى مدددددنهم : كتدددددب السددددديرة الذاتيدددددة والمدددددذكرات-13

 والمحدددثين كتبدداً فددي سدديرهم الشخصددية أو سددير أسددرهم وقددد اصددطلح علددى تلددك المؤلفددات

وظهدددرت هدددذه الكتدددب مندددذ العصدددور اإلسدددالمية غيدددر ان مع مهدددا " السددديرة الذاتيدددة"اسدددم 

وفدددي زمانندددا ألدددف العديدددد مدددن الشخصددديات السياسدددية والعسدددكرية . فدددي عدددداد المفقدددودات

، "يوميدددددات"واألدبيدددددة والعلميدددددة كتبددددداً مدددددن هدددددذا الندددددوع تحدددددت عنددددداوين مختلفدددددة مثدددددل 

وهكدددذا، والجددددير بالدددذكر " قدددرنحيددداتي فدددي نصدددف "، "، سددديرتي"ذكريدددات"، "مدددذكرات"

هنددددا ان هددددذه المؤلفددددات تعددددد مصددددادر أوليددددة، غيددددر ان أهميتهددددا بوصددددفها مصدددددراً أوليدددداً 

تتفدددداوت بددددين كتدددداب واخددددر، فالمددددذكرات قددددد تكتددددب يوميدددداً أو اسددددبوعياً فهددددي معلومددددات 

مكتوبدددة عدددن قدددرب مدددن الناحيدددة الزمانيدددة والمكانيدددة، أمدددا الدددذكريات فهدددي معلومدددات كتبهدددا 

أحددددداث بطريقددددة التددددذكر او اسددددترجاع المعلومددددات وهددددي قطعدددداً تتعددددر   مؤلفهددددا عددددن

للنسدددديان وان المددددذكرات والددددذكريات واليوميددددات تختلددددف فددددي بعددددض جوانبهددددا عددددن كتددددب 

السددديرة الشخصدددية مدددن حيدددث المضدددمون علدددى اعتبدددار ان األخيدددرة تهدددتم بأكملهدددا بأخبدددار 

م مددددن تلددددك كاتبهددددا، أمددددا األولددددى فإنهددددا تشددددمل معلومددددات عددددن أحددددداث عاصددددرها وقسدددد

ان كتدددب السددديرة الذاتيدددة ال يمكدددن اعتمددداد المعلومدددات المقدمدددة .المعلومدددات تخدددص كاتبهدددا

فيهددددا عددددن أخبددددار مؤلفهددددا اال بعددددد نقددددد وتدددددقيق، ألننددددا ال نتوقددددع ان يكتددددب المؤلددددف اال 

لدددذا فمدددن الناحيدددة المنهجيدددة ال يمكدددن األخدددذ .إنجازاتددده ويحدددرص علدددى إغفدددال مدددا يسددديء لددده



دة فيهددددا، بددددل تعتمددددد بعددددض المعلومددددات التددددي ال تخددددص حيدددداة بجميددددع المعلومددددات الددددوار

 .المؤلف بشكل مباشر

 :اإلسالمي التاريخ لكتابة كمصادر أهميت ا -ج

 األخبار رواية في الدقة على التاريخي،واعتمادها التعبير صور كإثبت التراجم تبدو -

 .التاريخية

 .واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية الدينية بغناها بالمعلومات تتميز-

 في األهمية من كبيرة درجة على الكتب هذه ،و لفترة سابقة مصادر على الغالب في تعتمد -

 التاريخ دراسة

 . العلمية والحركة عامة اإلسالمي

 .واإلدارية السياسية الن م على الضوء وتلقي والوالة والوزراء الخلفاء تتناول-

 من عصر في الناس متداولة بين كانت التي بالكتب والتراجم تعرفنا الفهارس كتب-

 . الكتب هذه للنديم أشهر الفهرست كتاب ويعتبر العصور،
 (:للمحاضرت المقترحة)اإلجالة العلمة

 .اإلسالمي المشرق وحضارة تاريخ عطابي، مطبوعة، سناء -0 

 26 -ص التاريخية ، الكتابة دليل رامبوال، لين ماري -7

 8 ص التاريخي ، البحث قضايا من المازوني، دمحم -4

 21 ص م، 2000 المعارف دار :القاهرة ،8 ط التاريخي، البحث منهج عثمان، حسن -2

 97 ص عليها، االعتماد وكيفية التاريخ اإلسالمي مصادر" جابر، فاضل-7

 الرسالة، مؤسسة :بيروت ،2 ط العلي، دمحم صالح ترجمة المسلمين، عند التاريخ علم روزنتال، فرانز -6

 .02ص م، 1983 /ه 1403

 أبو مصطفى وأحمد عارف سليمان عائدة ترجمة التاريخ، نفهم كيف جوتشلك، لوي  -2

 72ص م، 1966 والنشر للطباعة فرنكلين مؤسسة :بيروت حاكمة، .
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 ----------------------------------------------------- 

 .الرسمية والوثائق التاريخية المصادر (16) المحاضرة                                 

      (.12الجزء)

 

 يعني أصبح حتى الحالي الوقت في أوسع ومفاهيم أبعادا أخذ مفهومها إن:الرسمية الوثائق-

 هي هنا المقصود لكن معين، زمن من اإلنسان خلفها التي المكتوبة والمنقوشة اآلثار كل

 حفظ أنه على المراجع اتفقت.فيها أساسيا طرفا بالسلطة وتكون ترتبط التي الرسمية الوثائق

 منها الحفظ أشكال بكل وحف ها وأعمالهم، الناس وأنسابهم بأمال  يتعلق ما كل وتسجيل

 كما ، إليها الرجوع يسهل حتى وتبويبها ورقمنتها المعلومات تن يم على تعمل التي اإلدارية

 الرسمية، شبه أو الرسمية في الكتابات حصرها خالل من المؤرخين عند أدق معنى أخذت

 مسائل تتناول التي، والكتابات السياسية، والمراسالت والمعاهدات والقرارات كاألوامر

 الدولة،ومن في للمسؤولين الشخصية المذكرات تىوح الحربية، واألمور والتجارة االقتصاد

 دمحم بن أحمد أبوجعفر الشروط، تفسير له الرازي يحيى هالل :العلم هذا في المصنفين أهم

 ألف الذي البيهقي عبد دمحم بن بكر أبي الشروط، علم في الكبير بالجامع الموسوم الطحاوي

 بجمع اهتموا الذين المسلمين المؤرخين أهم بين ومن.والمواثيق والشروط القضاء اداب

 لمكاتبات في تاريخه ،اليعقوبي وفصل للبالذري األشراف أنساب كتاب :وتدوينها الوثائق

 البرق كتابه في الراشدين والرسائل البيزنطية،العماد األصفهاني والخلفاء الرسل

وعليه فإن الوثائق ال  . "اإلنشا صناعة في األعشى صبح" كتابه في الشامي،القلقشندي

يقتصر وجودها على التاريخ الحديث أو المعاصر، فقد تضمنت كتب التاريخ اإلسالمي وال 

سيما التاريخ العام والتراجم الكثير من الوثائق الخاصة والرسمية، ونعني بالوثائق الخاصة 

" الوقفيات"تلك الرسائل المتبادلة بين العلماء القاطنين في مدن متباعدةأو كتب الوقف 

الخاصة ببعض أفراد المجتمع، فقد شكلت هذه الوثائق مادة مهمة لدارس التاريخ قديماً وحديثاً 

حينما كان ( ه 626ت)ومثال ذلك الرسالة التي بعث بها ياقوت الحموي إلى المؤرخ القفطي

كتبها شاهداً على اجتياح المغول للمشرق اإلسالمي واسر ثم تمكن من الفرارأو الوقفية التي 

المؤرخ ابن تغري بردي إذ حوت معلومات ال توجد في مصادر أخرى عن أسرته وعالقاته 

أما الوثائق الرسمية فهي رسائل الخلفاء أو السالطين  ،ومستواه المعيشي ومكانته االجتماعية

إلى والتهم في أطراف الدولة أو إلى بعض القضاة ورسائلهم إلى الدول أو القوى المجاورة 

كرسائل الخلفاء األمويين إلى والتهم أو رسائل والتهم إليهم، أو رسائل قادة المسلمين إلى 

وقد أدرج المؤرخون الكثير من هذه الكتب منذ الدول المجاورة أو كتب الصلح والمعاهدات 

حتى العصور اإلسالمية المتأخرة، وهنا  رسائل تعد ذات قيمة عالية في 9عصر الرسول

دراسة نفسية مرسلها كالرسالة التي أرسلها هوالكو إلى المماليك في مصر يدعوهم إلى 

الوثائق سواء خاصة فهذه ،االستسالم وفتح أبواب مصر، والرسالة الجوابية على رسالته



كانت أم رسمية توفر للباحث معلومات ذات قيمة تاريخية عالية ونادرة وتعد من أهم 

 .المصادر األولية في كتابة التاريخ اإلسالمي

 :(والمسكوكات والنقوش اآلثار)المادية المصادر-

اإلنسانية  اإلنجازات قيمة و التاريخ عن وزنها الشاهد: التاريخ كتابة  ي أهمية اآلثار -أوال

 .إليها تنتمي التي العصور عبر

 نشاط تحفظ التي والمن ورة الملموسة جميع األشكال هودراسة :اآلثار مق وم  لم-ثانيا

 األثرية وبقاياه الماضي مخلفات عن يبحث أوعلم اإلنسان  سكنه طبيعي كهف كآثار بشري

 رة المن و المادية األشياء جميع دراسة باألساليب العلمية أو الثراء تحت من واستخراجها

المنهجية  التطورات أن إال.به مباشرة عالقة لها التي األشياء أو القديم اإلنسان التي صنعها

 والبيئة اإلنسان بمخلفات يتعلق ما كل دراسة اآلثار علم ليشمل المفهوم هذا تجاوزت الحديثة

 ودراسة بترتيب يعنى اآلثار فلعم وبذلك.بينهما تفاعل من ذلك عن ترتب وما فيها عاش التي

 أساليب بواسطة منها، الحقائق التاريخية واستنتاج وتفسيرها القديمة الحضارات مخلفات

 الكامل التاريخ يهتدى إلى أن وهدفه واالستنتاج، والموازنة المشاهدة قوامها دقيقة، علمية

 .بدراسته يعنى الذي للعصر

 :نو ين إلى اآلثار تنقسم:اآلثار أقسام-ثالثا

واالمراء  الخلفاء وقصور مساجد، من به ارتبط وما العمراني التراث وهي :ثابتة آثار-1

 .وغيرها وحدائق ونافورات وكتابات نقوش من حوته وما والوالة،

 األواني:مثل اإلنسان يستعملها التي المواد المسكوكات ومختلف وهي :منقولة آثار -2

 تراثا خلفت المشرق فحضارة...وغيرها والصناعة والفالحة العمل وأدوات والحلي الفخارية

وأنواعه كالمساجد،و القصوروالنقوش،والزخارف والنقود،واألواني  أشكاله بمختلف أثريا

 جدران على الكتابات من العديد تضمنت وقد .وحتى الذهبية والفضية والنحاسية الفخارية

 وسائر والمنازل والتكايا األضرحة وفي شواهد القبور وعلى األثرية التحف وفي المساجد

  .المؤرخة والحقائق القرانية واآليات باألدعية المليئة والكتابات المنسوجات؛ وعلى العمائر

 .:المادية المصادر أهمية-رابعا

 أسماء في تتمثل والتي تحملها التي النقوش بسبب وذلك األصيلة الوثائق من النقود تعتبر -

 . غيرهما أو دينية أو سياسية دالالت ذات كانت سواء المنقوشة، العبارات األمراء و

من  لطرف للتأريخ أو التاريخية الحقائق لتسجيل تكتب ولم وظيفية، أو جمالية لحاجة كتبت -

 .اآلخر دون لطرف تتحيز وال بالحياد تتميز فهي لذلك النخبة، أو السلطة أطراف

 اآلثار في الواردة والكتابات النقوش أن بل صحة أكثر ريخها فتوا للتغيير تتعر  لم-

 السكة تعريب :منها المؤرخين، لدى الواردة األخطاء من الكثير صححت اإلسالمية بالمشرق

 . األمثلة من وغيرها ،...بغداد :مثل المدن بناء روايات و

 : ي مجاالت مختلفة األثرية األبحاث نتائج توظيف -خامسا

 األسماء وبعض العمرانية، وإنجازاتها الحاكمة األسرات معرفة خالل من:السياسي  المجال-

 .والبالط السلطة أهل من وغيرهم الوزراء مثل التاريخ، كتب التي أغفلتها

 توحي المادي العمران وضخامة المستعملة المواد فإن: االقتصادي المجال -

 بالضرائب الناس وعامة السكان كاهل بإثقال أو المالي، والرخاء باالستقراراالقتصادي،

 وتأثرها والمعادن المصنوعات والفخار إبراز في أهميتها إغفال وال يمكن والمكوس،

 .فيها أوتأثيرها السابقة بالشعوب



 فكرة تعطينا واألواني والمساكن والقصور المختلفة اآلثار فإن :االجتما ي المجال -

 من خالل الوسيط؛ العصر في المشرق مجتمعات في المعيشة ونمط طبيعة واضحةعن

 واالجتماعي للمجتمعات المادي والمستوى والعالقات الذهنيات طبيعة وحتى والتقاليد العادات

 .اآلثار هذه خلفت التي والشعوب

الرياضية  العلوم تطبيق مستوى في تفيدنا المصادر هذ فإن :والعلمي الثقا ي المجال -

 ...الفلكية الساعات واألدوات النافورات، :مثل التقني التطور ومدى ، والهندسية

 والزخرفة الرسم في المعتمدة الطرق في تفيدنا المصادر فهذه: العمراني والفني المجال-

 وصالبته،أو ومتانته وضخامته البناء في المستعملة والمواد ، انذا  اإلنساني الذوق ومستوى

 من الحضارية العصر عن طبيعة صحيحة فكرة تعطي التي المعلومات من وغيرها هشاشته

 .المادية الناحية

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

 . البلدان  ومعاجم والجغرا ية الرحلة مصادر( 17) المحاضرة                

 اإلسالمية،و العربية الثقافة مجال ضمن مميزا مكانا والجغرافيا الرحلة أدبيات شغلت:مدخل

 ميراثا الحضارات أكثر من اإلسالمية،التي كانت الحضارة في خاصة مكانة لها كان

 المسالك، اتجاهات وتحدد الممالك خصائص تجمع التي المعاجم، وكتب للمدونات الجغرافية

 الرحلة أدب والعالم ويقوم اإلسالمي ، العالم دول مختلف عن صورة دقيقة رسم على وتعمل

 من جامعا األدبي نصا الحقل هذا يعد حيث واإليديولوجية الحضارية المعطيات من عدد على

قضاياها  بمختلف الجغرافيون لنا تض ما على والمط لع والعلمية، المعرفية االختصاصات

 يمر التي المناطق ،و العالم المؤلفات يستكشف هذه مم منته يهمل أن دون والسياسية، الفكرية

 التي المتنوعة اإلشكاليات لحل الباحثين اهتمامات جذبت األهمية هذه إن الرحالة ؛ عليها

 .المشرق وحضارة وتاريخ ، التاريخ اإلسالمي في البحث عند تعترضهم

 :والجغرا يا الرحلة مف وم-1

ارتحل  و ومضى، سار أي رحلة البعير ارتحل ارتحل ونقول جاءت من لفظ:الرحلة -أوال

  للمسير لالرتحال اسم وهي االنتقال تعني والرحلة انتقلوا، :أي ارتحاال، المكان عن القوم

 حتى ، لمشاهداتهم وتسجيلهم البلدان بين وانتقالهم للرحلة العرب يوافق ممارسة ما وهو

 األصلية، مواطنها من والمعرفة العلم وطلب الحقيقة ورغبة في تقصي راسخة ثقافة غدت

 السابقة الشعوب دونته ما إلى والعودة والجغرافيا الفلك مثل بمختلف العلوم للتأثر ون را

 .معرفتها إلى العرب يتطلع المعرفة التي ألوان من لونا الرحلة أصبحت

 وفقا أقاليم إلى العالم وتقسيم المسافات، بتحديد يهتم الذي العلم تعني :الجغرا يا -ثانيا

 تبرز التي األمور من وغيرها النبات ونوع البشر، وطبيعة الفلك، بعلم مرتبط لمعاييرمعينة

 رغم دراساتهم في والجغرافيا الرحلة بين يفرقون ال الباحثين من الكثير الوصف،و عند

 لي  لكن الجغرافية، المعلومات من العديد تحوي الغالب في الرحلة أن إال تداخلهما،

 ثقافة مستوى إلى يعود ذلك جغرافيا، عالم رحالة كل ولي  رحالة، جغرافي كل بالضرورة

 الرحلة على ساعدت الناس مختلفة ت افرت أسباب وقد.منها والهدف رحلته وسبب الرحالة

 والدينية العلمية ومقاصدها حوافزها بتنوع وتنوعت الرحالت فكثرت أمرها، ويسرت

 المغامرات تأريخ معه وراجت الرحالت أدب وراج واالقتصادية؛ واالجتماعية والسياسية

وزيارة الحواضر،  العلمية الرحلة :مثل العالم أصقاع في الرحالة مشاهدات ومختلف

 .والمغامرة واالكتشاف المشاهدة التجس  أو والسفارات و



 :أنواع الرحلة -ثالثا

 .وغرائب مشاهدات من حوت وما والبالد األقاليم تصنف رحلة -

 الحواضر وزيارة الحج هدفها تومرت ابن رحلة مثل العتيق البيت زيارة هدفها رحلة -

 .والعلمية الثقافية

 .عنهم واألخذ و العلماء لقاء رحلة -

 .الصداقة أواصر وربط السفارة هدفها رحلة -

 .العالم واكتشاف المغامرة هدفها رحلة -

 .الدين نشر يصاحبها الغالب في والربح التجارة هدفها رحلة -

 ..حوقل ابن :مثال شكل بأي النفوذ السلطان وتوسيع بسط هدفها رحلة -

 :الجغرا يا بعلم االهتمام دوا ي-رابعا

 .الحج فريضة ألداء الطريق تسهيل -

 . الدولة دعائم توطيد في الرغبة -

واستيفاء  للمواصالت جديدة طرق بشق أطرافها وسائر الخالفة مركز بين الصالت تسهيل -

 المسافات وظروف وتحديد البريد ومنازل المراحل تعداد مع الطرق تلك عن معلومات

 .السفر

 فروع كل في التأليف في والرغبة المعارف توسيع دائرة في المتمثلة العلمية الدوافع -

 .المعرفة

 :اإلسالمية الحضارة  ي الجغرا ي الفكر وتطور نشأة -خامسا

 من النوع بهذا اهتمام العرب على اليوناني الفكر تأثير فكرة ترسيخ محاولة البعض رغم

 مبكرا ذلك فقدعرفوا والطرق، والمدن البلدان بوصف التام جهلهم يعني ال فهذا  ، التأليف

 ضرورة التأكيد مع الراشدي، العصر منذ والجزية، الخراج لعملية ومن ما للفتوحات، موازيا

 .اإلسالم مجيء قبل العرب عند ضاربة جذوره الجغرافيا علم أن على

 أكبر أشعارهم في ذكر وما اإلسالم مجيء قبل أي قديمة الجغرافيا لعلم معرفتهم كانت فقد

 المواقع تحديد إلى يحتاج رحالتهم وفي العربية الجزيرة شبه في تجوالهم كان فقد دليل،

 التي الفلكية القواعد صحة الحديث العلم أثبت وقد في توجهاتهم النجوم والمسافات فاستخدموا

 تجارب في والخو  والتجارة لالسترزاقبالترحال  عرفوا فالعرب يعتمدون عليها، كانوا

 الشريعة نزول ومع.والصيف الشتاء رحلتي في ذلك إلى القران أشار وقد المغامرة،

 خلق في الرحلة والتفكر على تحث نبوية وأحاديث قرانية ايات جاءت وانتشارها اإلسالمية

 ما وسلم عليه هللا صلى الرسول وقرارات أفعال في نجد كما وغيرها، البحر وركوب هللا

 طريق عن به وهروبا دينه على خوفا المسلم إليها يلجأ فقد عليها، ويحث الرحلة يشجع على

 التنقل وفكر ثقافة ضمن المدينة إلى الهجرة ثم أوال الحبشة أر  الرحلة إلى وتعد الهجرة،

 التن يم تؤكد ونصوص روايات وجود رغم ذلك بعد اإلسالمية ثم العربية الذهنية في الراسخ

 بأخبار تأتي التي البعثات خالل البريد من ن ام اتباع بينها من اإلسالم لدولة المبكر اإلداري

 أن إال ، وسلم عليه صلى هللا هللا رسول عهد في خاصة والترحال السفر يؤمن وما الطريق

 حتى بن الخطاب عمر بعهد ترتبط واضح بشكل المراقبة ن ام معها بدأ التي المهمة الفترة

 معالمه في واكتملت البريد ن ام تطور وقد ،"عجيبة الناس على عيون لعمر كان" أنه قيل

 جنوب إلى إيليا زمن دمشق من األميال وصنعة الطريق بعمارة قاموا حين األمويين عهد

 عن تحدث المقدسي أن إال العمارة هذه لذكر األوائل الجغرافيين ورغم إهمال الشام،



 أن على يدل ما ميال 12 :ب قياس تقدر كوحدة بريد والحواضر مستعمال المدن بين المسافات

 بمختلف الرحالت وتسهيل الجغرافي الفكر وتغذية في تنمية ومساهمة أهمية اإلداري للتن يم

 فرعا غدا حتى والممالك المسالك بتحديد واسعا اهتماما اإلداري التخطيط أفرز وقد أشكالها

 العصر في خاصا ديوانا إنشاء تطوره على ساعد وقد الجغرافيا، علم من فروع مستقال

 مرفق وهو "والمغرب المشرق نواحي إلى والطرق البريد والسكك ديوان" سمي العباسي

 األميال هذه وكانت لسالكيه، وإيناسا باألميال تطمينا حددته وقد تأمينه وتضمن الدولة ترعاه

 الترجمة تيار اتساع ومع ذلك، من أوقريبا أذرع عشرة في الحموي مبنية ياقوت يصفها كما

 علم والمسلمون العرب وظف العلوم والفرس وازدهار واإلغريق اليونانيين لعلوم

 خالل الجغرافي لألدب ذلك بالنسبة في وألفوا الجغرافيا علم لصالح والفلك الرياضيات

 الهجري في الثالث القرن في الكلبي هوابن التأليف في اشتهر من فأقدم اإلسالمية الحضارة

 نضج بوادر إن   ،"الدول اشتقاق" كتاب و"الصغير البلدان وكتاب "الكبير البلدان" كتاب

 الترجمة ازدهار بعد م9 /ه3 القرن من النصف الثاني مع ال هور في أخذ كعلم الجغرافيا

 المسالك"  خردذابة ابن ويعتبركتاب وغيرهم، ومارينوس بطليموس أفكار على واالطالع

 ابن وبعده ألف البلخي، عن أنه نقل ويبدو ذلك عن عبر الذي األول المصنف "والممالك

 وقد الدواوين كتاب أو الخالفة سر أمناء لفائدة "األعالق النفيسة" كتابه أصفهان من رسته

 صناعة كتاب" كتابه جعفر بن قدامة كتب السياق نف  وفي ، وشموال توسعا أكثر اعتبر

ه،وهي مرحلة اإلعتناء 5 و 3 القرنين بين الممتدة الفترة االهتمام فهي مرحلة أما "الكتابة

 الجغرافيين وأشهر والممالك، بالمسالك المؤلفات أغلب واشتهرت بالجغرافيا، الدقيق العلمي

 حوقل، ابن المقدسي، اليعقوبي، والوراق، المسعودي، خردذابة، ابن االصطخري،

 الجغرافيا بعلم االهتمام أصبح ه 10 القرن غاية إلى الفترة هذه بعد ما حين في ،...اإلدريسي

 عن سابقيهم كتب ما فيها ينقلون معاجم عن عبارة كتبهم أصبحت و تطبيقي؛ منه أكثر ن ريا

 الغرائب وجمع الخرافة طابع أخذت كما اإلسالمي، العالم في واألمصارالموجودة األقاليم

 ...بطوطة ابن القزويني، الحموي،ياقوت  :مثل المحلية والقصص

 :اإلسالمي التاريخ دراسة  ي الجغرا ية والمعاجم الرحلة مؤلفات أهمية -سادسا
 في اإلسالم بحضارة المرتبطة القضايا من العديد المصادرتبين من النوع هذا - 0

 مؤرخيها وأن  غالبية التاريخ، مصادر في نجدها قلما بمعلومات غنية فهي المشرق،

 .مؤلفاتهم لنا وحف وا سبقوهم عيان شهود عن مباشرة نقلوا أو ألحداث شهودعيان

 الضيق،و اختصاصاته حدود بكثير تجاوزت أهمية اكتسب األدب فروع من عددا أن -7

 في به والموثوق األساسي العربي وعد المصدر والجغرافي التاريخي األدب على ينطبق ذلك

 االجتماع ،وعلماء الجغرافي أو للمؤرخ مادة فيه تتوفر إذ اإلسالمي، العالم ماضي دراسة

 .الطبيعة وعلماء وللغوين والدين، األدب والعلم ومؤرخي واالقتصاد

معين  لقطر معينة حقبة لتاريخ األهم أو الوحيد المصدر إما الجغرافية العربية المادة تمثل-4

 وبين التاريخية الكتابة بين جمع إذا المؤرخ روايات أهمية على تؤكد المراجع جاءت وقد

 خالل من األهمية هذه مثل من أهم من المسعودي ويعتبر التاريخي، جمع الخبر في الرحلة

 . مؤلفاته

 التي لألساطير االكتراث دون التاريخية الروايات جمع في الدقة بين بالجمع تميز الرحالة -2

 عن فضال واليعقوبي، واالصطخري البالذري مثل زاروها، التي البالد صادفتهم في

 . جبير وابن وياقوت الحموي واإلدريسي البيروني



 الواقع من تقرب إفادة و أكثر والمعاينة المشاهدة على القائمة العلمية الرحالت اعتبار-7

 .دراسته المراد

 :هي الرحلة كتب تثريها التي الجوانب -6

 :االقتصادي والنشاط الجغرا ي الوصف -

 عن معلومات يشمل مفصال، دقيقا وصفا والبوادي والقرى والحواضر المدن وصف*

 . فيها الموجودة الوظائف ومختلف وبنيتها اثارها وأهم وتاريخ بنائها تاريخها

 واتجاهاتها طوبوغرافيتها جهة من وذلك البريد على المواصالت اعتمادا طرق وصف*

 .فيها األمن ومستوى المدن هذه بين الفاصلة والمسافات الواقعةعليها، والمدن

 ...وأنهار وبحيرات وبحار جبال من المختلفة الطبيعية الم اهر وصف*

 أهمية - والمسالك الفتوح كتب خاصة - الرحلة كتب في المتضمنة التاريخية الروايات تحتل*

 والن م الخالفة موارد وحساب المسافات، بحساب تتعلق كانت إذا التاريخي في التوثيق كبيرة

 ال التي المعلومات من وغيرها  الزراعية األراضي وتصنيف والرسوم والضرائب، المالية

 عن البعيدة المناطق خاصة والجغرافي االقتصادي راسة التاريخ د في عنها االستغناء يمكن

 .الخالفة

 ..حبوب وفواكه، خضر ثمار، الزراعة من:مثل االقتصادية النشاطات ذكر*

 مثل التجارة التجارية وأماكنها والعالقات أنواعها، األولية،و دهاوالصناعات وموا والحرف

 النقل،الصادرات، وسائل المعامالت، الخارجية، التجارة التجارية، الطرق الداخلية،

 ..والواردات

  العشر الزكاة الخراج، الشرعية مثل وغير الشرعية والمكوس الضرائب*

 :االجتما ية الظواهر -

 .معين بلد في السائدة والتقاليد العادات وصف*

 الغذائي األمن الذاتي، االكتفاء الفقر، والرفاهية، االجتماعي المستوى* 

 واستقرارها القبلية، والتجمعات البشرية الجماعات لمعرفة مالذا الرحلة مصادر تعتبر*

 .وهجراتها

 :العلمي والنشاط الديني-

  ...المناظرات المذاهب، المعتمدة، التعليم برامج علماؤها، :العلمية الحواضر*

  .معها المتعايش أو المعارضة والمذاهب الدولة مذهب*

 .اإلسالمية غير الدينية الطوائف*

 :السياسي الواقع -

 بأسماء وتفيدنا الحكم ن ام حول المعلومات والجغرافيا الرحلة مصادر تذكر*

 .انذا  القائمة والفوضى بالدولة الحروب أو واالستقرار األمن وم اهر ون مهم للحكام

 لمعرفة المناطقواألعمال، من للكثير الجغرافية الحدود رسم من المؤلفات هذه تمكننا* 

 . وتحديد مساحتها تصنيفها

 ال لم أو العدل :عايشوها التي والعسكرية السياسية األحداث بعض على شهادات*

 الصراعات السياسي،المعار ،

 خالل من األخرى والشعوب المسلمين بين العالقات عن غرافيةوالج الرحلة كتب تحدثت*

 .البلغار لبالد فضالن ابن رحلة مثل الرحالت الدبلوماسية

 :العمراني الجانب -



 . المواقع تلك وأهمية ومواقعها المدن، بناء تاريخ كثيرا  الجغرافيين يذكر*

 واألسواق واألسوار المساجد والحصون خاصة الرئيسية الوحدات يتعرضون لبعض*

 .وغيرها

 . اإلسالمي العالم في التمدن فكر تفيد التي المعلومات تقدم*

 بالتجمعات وعالقتها المياه توفر مناطق معرفة تفيد في المؤلفات هذه أن  المراجع أثبتت*

 .السكنية

 .السياسة وكتب مؤرخوالحوليات تلهم أقالم*

 :المصادر هذه التعامل مع صعوبات -سابعا

 ما كثيرا إذ تصويره، يحاول الذي للمكان الرحالة مرويات في كبير بشكل األسطورة تختلط -

 دون والباحثين المؤرخين طرف من اعتمادها وتم اإلسالمية الثقافة في سيقت حكايات

 . المؤلفات بين ومتواترة متداولة ريخية تا وأضحت حقائق تمحيص،

على  التشويق طابع ليضفي ال واهر من الفريد األخبار من بالعجيب خياله الرحالة يشبع -

 . الحقائق وغربلة الحذر يفر  وهذا ومروياته أوصافه

 إليه يصبو عما تختلف الرواية التاريخية وصناعة عر  في الرحالة وهدف طريقة أن -

 طريقة حسب يكتب وال الزمني، بالتسلسل يتقيد ال فهو المؤرخ،

 . واحد شخص من ولو يسمعه ما برواية ويكتفي روايته، إسناد ذكر في يدقق وال الحوليات،

 قطاع تواجد مثل فجائية م اهر الرحالة يشاهد فقد تعميمه، يمكن ال اني حيني يذكر ما -

 عن ودائما سيئا انطباعا لنا فيقدم مجاعة أو حرب أو معينة ظاهرة أي أو أوعلماء طرق

 .زاره الذي المكان

 خلفياتها معرفة من تمكننا التي العميقة جوانبها من ال الوصفي جانبها من ال اهرة شرح -

 .فيها الفاعلة وظروفهاو القوى

 .بشخصه يشاهد ولم ينقل من هنا  -

 .النسبية وبطابع كافية، وغير شاملة -

 . تناثرالمعلومات االجتماعية المصادر و من النوع هذا مع التعامل في الخبرة-

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

 . واألحكام الفقه مصادر (18) المحاضرة                  

 تاريخيةكبيرة، قيمة ذات الشرع بأحكام المرتبطة المؤلفات الباحثون إلى إعتبار يذهب: مدخل

االجتماعية  التي  تخص القضايا الحقائق من الكثير على االطالع من تمكنهم فهي

 التأسي  وأرادوا الفقهاء بعض تفكير من هاما جزًءا أخذت التي والسياسية واالقتصادية

 والسنة القران :مثل الشرع أصول على باالعتماد القائمة، وفقها الن م تُسير شرعية لقواعد

 والسياسية الدينية وممارساتهم القضايا مع وتفاعلهم الصحابة وإجماع النبوية الشريفة،

 وسلم، عليه هللا صلى الرسول وأفعال أقوال وعلى ذلك على الذي يبنى والقياس واجتهاداتهم

 جاء واقع من مستنبطة رها باعتبا الفقهاء عند قيمة المادة األكثر هي االجتهادات تلك ولعل

 أحكام توظيف من المسلمون فيها تمكن مرحلة الوحي،في انقطاع بعد أي النبوي العهد بعد

 .عصرهم ومقتضيات لمتطلبات وفقا الشرع

 في والتمعن أنواعها، بمختلف الشرعية النصوص هذه قراءة من البد كان المنطلق هذا من

 خالل من عصرهم، في التاريخي الواقع لدراسة وغيرهم والقضاة الفقهاء فتاوى وأحكام

  .لها ربتهم ومحا العامة للم اهروالقضايا رصدهم



 :العام والفقه الفتاوى كتب -1

 معرفة :الشرعية المعرفة حقل في داللته حيث من ويعني والعلم الفهم هو:الفقه مف وم -أ

 متلقاة وهي واإلباحة، والكراهة والندب والحذر بالوجوب المكلفين في أفعال تعالى هللا أحكام

 المطلق واإلدرا  العلم هو األدلة أو من لمعرفتها نصبه الشرع وما والسنة الكتاب من

 أدلتها من المكتسبة الشرعية باألحكام

 التي للمشاكل حلوال وتقدم اإلنسان حياة تن م التي المسائل جميع يتناول فالفقه التفصيلية،

 التي الوجهة هو الفقيه إذن الشرع اإلسالمي؛ يقتضيه لما وفقا الحياة مجاالت كل تعترضه في

 خضم في تعترضهم التي القضايا بعض في الشرع أحكام لمعرفة مختلف الشرائح تسلكها

 ذاته، حد في السلطان من حتى الخاصة من أو العامة من كانوا سواء يعيشونها، التي األحداث

 عامة أحكاما المصادر النخبة وتضمنت من المعامالت،أو أو بالعبادات تعلقت وسواءً 

 أصبحت وجواب سؤال صيغة في جاءت إذا لكن عاما، اعتبرت فقها األصول من مستنبطة

 .فتوى

 مختلف ليضم واألصلح تداوال، األكثر مصطلح  أن  لفظ الفتوى:والقضاء الفتوى مف وما -ب

 األحكام، من المشكل تبيين :الفتوى  من ور ابن اعتبر :الفقيه،ولغة عنها يجيب التي األحكام

 .حكما أحدث إذا المفتي السن وأفتى الفتى أي الحديث من وأصلها

 يختلف ال القضاء اإللزام،و سبيل على ال الشرعي بالحكم إخبار هي فالفتوى: أما اصطالحا

 إذن فالفتوى.مع التنفيذ  اإللزام سبيل على الشرعي بالحكم اإلخبار كون في سوى الفتوى عن

 والقضاء ، واألشخاص األفراد بحياة التي تتعلق والمدنية الدينية المسائل حول فقهي رأي

 وتحديد الحقوق لضمان تنفيذها وتطبيقها يتم أحكام خالل من والقضايا المسائل لهذه معالجة

 المسائل األجوبة:مثل الفتاوى عن للقصد مصطلحات عدة استعملت وقد .الواجبات

 . نفسه الشرعي والمقصد ذاته المعنى تؤدي الباحثين بعض اعتبرها وقد ،...والنوازل

 :التاريخية الكتابة  ي أهميت ا -ت

 لمختلف وجهة أنه خاصة متنوعة، معطيات الفقه كتب في المؤرخ يجد أن الطبيعي من

 فيها نستغل أن يمكن هامة تاريخية مجاالت وهنا  اإلسالمية، بالمجتمعات الفئات والطبقات

  :نذكرمنها التاريخية النصوص

 شخصيات وتضم جغرافي، ومضبوطة بمجال مؤرخة أحيانا تكون الفقهية النصوص -

 هذه فكل ، الناس، أوعامة األجانب، أو التجار، أو السلطة أصحاب مثل معروفة معينة،

 .توظيفها في مصداقية الباحث يعطي ما وهو التاريخية، عناصرالحادثة تمثل الضوابط

 واحدة منها، السلطة و متعددة، فئات وجهة والعسكرية فهو السياسية الناحية من الفقيه دور -

 بعض غمار خو  :مثل قضايا في العلماء كبار يستفتون وحاشيته السلطان نجد ما فكثيرا

 تحولت من االستفتاءات هنا  أن حتى والحكم، بالن ام تتعلق حاسمة مواقف واتخاذ الحروب

 بعض المرجعيات خاللها من وتعرضت السياسية والسلطة الفقهية السلطة بين عداء إلى

 بين اإلمام حدث ما ذلك على دليل وخير وغيرها، بالسجن بعضها وانتهت للمحن والتنكيل

 عهد على والمعتزلة حنبل بن أحمد األمام بين حدث وما المنصور، العباسي والخليفة مالك

 .المعتصم باهلل

 في وتشريعاتها مواقفهاوخططها، بمختلف والمجتمعات األن مة (المؤلفات) إهتمامها بنقد-

 .الميادين مختلف



 و واألخالق المعيشة مستوى عن الحديث االجتماعية حيث الناحية التزود بالحقائق من-

 ذكرت ،...المعلم الشيخ، :مثل والطبقات والمناصب المعامالت، في المصطلحات المتداولة

 وعالقاته (...وغيرهم والفرس والمسيحيين اليهود) واآلخر األلبسة واألعياد، بعض

  بالزواج المرتبطة والتقاليد العادات وبعض .المشرق اإلسالمي مجتمعات ضمن بالمسلمين

 .عموما األسرية واالجتماعية والعالقات البدع والخرافات والطالق

 االقتصادي، النشاط بتن يم المصادر من الكثير االقتصادية حيث اختصت الناحية فائدتها من-

 الصلح أراضي وتحديد والجزية بالخراج تتعلق وعرفية دينية ضوابط وتشريعات بوضع

 الخراج كتاب ويعتبر ،(الصدقات الزكاة،) األموال ومختلف أنواع والغنائم، لعنوةا وأراضي

 .المجال هذا في المؤلفات أهم يوسف من بين أبي للقاضي

 المعامالت خاصة االقتصادية النشاطات عن هامة معلومات الفتاوى نصوص تضمنت-

العامة  وأراضي السلطان وأراضي ، األر  وملكيات الفالحة أدوات و التجارية والضرائب

 .ألعمالهم وممارستهم  بالحرفيين المتعلقة البيانات من وغيرها، السقي واالت وطرق ،

 التي المصادر أمهات عن هامة معلومات والثقافية العلمية الناحية من النصوص أعطت هذه-

 وقيمة المصادر من الموجود الكم معرفة إلى باإلضافة لفتاويهم، كمرجعيات يعتمدها الفقهاء

 خالل من العالقات العلمية معرفة و السائد، الفكري الجمود أو االجتهاد الفقهي و التأليف

 من بعضهم البعض إلى العلماء يبعثها التي واألسئلة السائدة، الفقهية والمذاهب المناظرات

 والشعر الفكر مستوى قياس في المناظرات تفيدنا كما.اإلسالمية والحواضر المدن مختلف

 . والبالغة

 :التي تعترض الباحث العوائق-ث

 .الواقع عن ن ريا وبعيدا يكون قد الفقهاء يكتبه ما إلن الفقه، كتب من يستنبطه فيما الحذر -

 عليه،وال طرح الذي السؤال حسب الفقيه طرف من جزئي بشكل تناقش القضايا بعض أن -

 . الفقهية المصادر في تذكر لم الضرائب فبعض كلي بشكل يحدث لما شاملة تكون

 بعض كره وقد وحتى المناظرة، للنقاش وطرحها والقضايا المسائل من الكثير افتراضية -

 أهل األحناف باعتبارهم طرف من خاصة كبير بشكل شاعت أنها إال المسألة هذه الفقهاء

 .الرأي

 طرحت الذي الجغرافي المجال ضبط في صعوبة تجعل العلمية وتنقالتهم الفقهاء حركية -

 .الفتاوى فيه

 يؤثر قد ما وهو الشخصيات، فيها تحدد ولم ومكان بزمان مؤطرة غير الفتاوى من الكثير -

 .الوقائع ضبط من أكثر والتفسيرات اآلراء أبواب ويفتح التاريخية، على الحقائق سلبا

 المتعلقة االصطالحية، أو المفردات اللغوية وصعوبة عموما، الفقهية الثقافة ضيق -

 باالستعانة يلزمه ما بتطور اللغة أو عصر، إلى عصر من تتغير التي المجتمع بمصطلحات

 .اللسانيات بعلم

 :الشر ية والسياسة السلطانية األحكام كتب-ج

 يفرضه ما كل :وتعني األحكام األولى مفردتين، من مركب مصطلح:السلطانية األحكام1-

 كل فتعني:أما السلطانية ومباح، ومكروه وحرام واجب:من المكلفين، أفعال على الشارع

 وتضبط واجباته، وتحدد قوانينه، وتن م أفعاله، بالسلطان،فتوجه ترتبط التي الشرعية األحكام

 .هللا ومع الرعية مع حقوقه



 الرياسة، والسوس به، قام إذا سياسة األمر ساس الفعل من لغة:الشر ية السياسة مف وم 2-

 على والقيام الرعية أمور والية تعني ،فالسياسة يصلحه حتى الشيء على القيام والسياسة

 .وإصالحها أمورهم وتدبير قوم، مسؤولية

 الناس على السلطة ممارسة أي والسلطان؛ الحكم احتراف :فهي االصطالحية الناحية من أما

 وعالقتهم سلو  الناس في الدينية واالقتصادية القيم لتحقيق اجراءات في المجتمع؛ أوهي

 وهي ، المختلفة األحكام من أي الدين من لعباده هللا شرعه ما :حياتهم ،أما الشريعة ون ام

 . للناس ليبلغها لرسوله الكريم وتعالى سبحانه هللا أووحى النبوية، والسنة القران في موجودة

 بمسؤولية والقيام الرعية أمور تدبير :أنها على الشرعية السياسة تعريف يمكن وعليه

 هللا شرعها التي األحكام تقتضي لما وفقا الناس بين العدل وتحقيق العام للمجتمع، اإلصالح

 من األول الرعيل عليه أجمع وما وسلم، عليه هللا صلى نبيه كتابه وسنة في وتعالى سبحانه

 .وتابعيهم هللا رسول صحابة

 للقاضي "األحكام ومناهج األقضية أصول في الحكام تبصرة" كتاب منها:بعض مؤلفت ا-

 أغلب أن للقلقشندي والمالحظ الخالفة معالم في اإلنافة -المالكي، فرحون بن الدين برهان

 مقربين من أوكانوا الدولة في عليا مناصب تولوا أو إدارية، مهاما أصحابها مارس المؤلفات

 الخلفاء مقربا من كان فقد بغداد في السلطة أعمدة أحد وهو كتابه ألف فالماوردي السلطة، من

 . المقتدر العباسي للخليفة وزيرا فكان الجهشياري ،أما العباسيين

 :التاريخية الكتابة  ي أهميت ا 3-

 تطبيقات ومدى الحاكم والمحكوم بين العالقة على الوقوف :الناحية السياسية واإلدارية  -

 الواقع فقه و المعارضة، ومبدأ السياسي وحتى الوعي النخبة ورأي الرعية على العدالة مبدأ

 . عموما واإلداري السياسي الن ام ومن السلطان المؤلف من موقع يعكسه الذي السياسي

 معينة دولة عصر في القائمة التن يمات اإلدارية عن ودقيقة واسعة فكرة رسم من تمكننا -

 صورة لنا تقدم المصادر عصره،فهذه في قائمة كانت التي الدولة خاصة المؤلف، عنها تحدث

 .وعالقتهم بالسلطان ومراتبهم والدنيوية الشرعية ومهامهم والقلم السيف أهل عن

 استيعاب على – سلطة أو نخبة – اإلسالمية الحضارة في األفراد قدرة المؤلفات هذه تمنح -

 .والسياسة الحكم ومتطلبات الواقع مع يتماشى فكر إلى وتحويلها أحكام الشرع

 خاصة، المالية والسياسة و االقتصادية النشاطات لدراسة فهي مصادر: الناحية االقتصادية-

 العائدة الغنائم ومختلف الشرعية، وأحكامها وشروطها الخراج عملية تن يم عن بمعلوماتها

 والمغارم الضرائب إلى باإلضافة منها، المال بيت وحصة تقسيمها وكيفية الفتح من عمليات

 .وغيرها الدولة وإقطاعات استغاللها وكيفيات  الشرعية،والمعادن

 وأنواع العمال مرتبات حول متنوعة معلومات المصادر ذات فهذه :االجتما ية الناحية -

 العامة لها يتعر  التي الم الم وأنواع والجرائم االجتماعية باآلفات الحدود المرتبطة

 .وغيرها الفقروالغنى ومستوى العام والن ام

 ضمن هاما حيزا أخذت التي اإلدارية الخطط من خطة الحسبة تعتبر:الحسبة مؤلفات -ج

 وتمنع العدل تحقق التي التن يمات بين من واعتبروها األحكام السلطانية، مؤلفي اهتمامات

 شرع الذي الن ري الفقهي بالطابع يكتفوا لم المؤلفين من الكثير والمنكرات،لكن الغش

 مفهومها وموقعها في وفصلوا الخطة بهذه خاصة مؤلفات كتابة على عملوا وإنما لمهامهم،

  .الخطة لهذه تأصل التي المسائل من وغيرها...المحتسب ومهام وشروطها الشرع من

 :الحسبة مف وم 1-



 الكفاية، الحساب :إلى يرجعها فابن من ور ، اللغوية الناحية من متعددة معان الحسبة أخذت

 نطاق عن تخرج لم أنها إال اللغوية للمصطلح االشتقاقات تعدد ورغم ، ...األجر طلب العد،

 وارتبطت داخل المدينة العام والن ام بالشرع تخل التي تصرفاتهم، على األفراد محاسبة

 وتكثرفيه واألجناس الفئات مختلف فيها تلتقي التي العمرانية الوحدة ألنه خاصة باألسواق

 .التجاوزات

 عن والنهي بالمعروف األمر باب من دينية وظيفة هي :الحسبة فقال عن خلدون ابن أما

 .بأمورالمسلمين القائم على فر  هو الذي المنكر

 بالمعروف األمر من والخاصة العامة به يقوم عما تختلف الحسبة أن إلى التنبيه من بد ال

 السلطان من شرعيتها وتستمد السياسية، للسلطة تابعة إدارية خطة فهي المنكر، والنهي عن

 األحكام كتب حددته لما وفقا تطبقها معينة وحدود وظائف لها ،4 أواألمير الخليفة أو

 تتوفر أن يجب بل بمحتسب المنكر عن وينهى يأمربالمعروف من كل فلي  السلطانية،

 . لذلك شروط

 :التاريخية الكتابة  ي أهميت ا 2-

 المجال هذا في التأليف يعبر واإلداري،و السياسي المجال في الحسبة نصوص من االستفادة-

 وعن صورة قوتها، أوج في أو الدول ضعف فترات في ودورها المراقبة، أهمية عن

 .القائم السياسي الن ام ضمن وفعاليتها اإلدارية المؤسسات

من  نوع فيها المؤلف لهجة كانت فكلما القائم، الن ام عن صورة يعطينا المؤلفات خطاب  -

 الخطة بهذه السلطة اهتمام على ذلك دل للمحتسب، تمنح التي الصالحيات وتعدد السلطة

 الح نا المؤلف لهجة في التذمر من نوع وجد إذا بينما والعدل، األمن تحقيق وحرصهاعلى

 .األحيان من كثير في ضعفه على يدل وهذا وتطبيقابها للحسبة أهمية اليعطي القائم الن ام أن

 للعقاب أساليب وتحديد أمناء وجود حالة في الخطة هذه هيكلة المؤلفات بعض تبرز -

 بعض رصد يمكنه اإلدارية والدواوين التن يمات مجال في الباحث أن أي والتأديب وغيرها،

 أهملتها إذا خاصة المؤلف، عصر خالل القائمة الدولة في والخطط الموجودة الهياكل

 .األخرى المصادر

 ومعرفة االقتصادي النشاط دراسة في هام االقتصادي دور الجانب الحسبة في مؤلفات-

 الن رية، الناحية من وشروطها المعامالت عن تتحدث الن ري حيث الطابع عن بعيدا الواقع

 :في الكتب هذه تساعده التخصص في هذا فالباحث

 موقعها حيث من منه، القريبة والعصور المؤلف عصر في األسواق حالة رصد -

 في التسعير ن ام معرفة تمكن من كما فيها، تسري التي وترتيباتها والقوانين وتن يماتها،

 .والمشتري البائع بين التبادل المقايضة،وطرق ون ام المدن أسواق

 وأساليب الباعة، طرف من األسواق في تمارس التي وطرقه الغش حاالت على الوقوف -

 .األسواق في تطبيقها ومدى العقاب والتأديب

 .تحكمها التي والضوابط األسواق في تباع التي واألشربة األطعمة أنواع -

 .تن يمها في المحتسب ودور المدينة في األخرى وأماكنه البيع طرق -

 ممارستها، وطرق طبيعتها حول اإلشارات وبعض وانتشارها، السائدة والمهن الحرف -

 .بها والتن يمات المتعلقة

 .محاربته وكيفيات فيها، الغش وطرق ومراقبتها، صنعها مسؤولية المتداولة، النقود -



 االجتماعي التاريخ لكتابة هاما موردا الحسبة والعمراني كتب االجتماعي الجانب اعتبرت في

طبيعة  فهم من تمكننا بل ووسائلها، وسبلها طبيعة المعيشة ولفهم اإلسالمية، للشعوب

 . وسيرورتها األحداث

 .اآلفات انتشار أو األخالق م اهر على الوقوف خالل من العامة، االجتماعية الحياة فةمعر -

 .عليها الحفاظ في المحتسب ودور العامة اآلداب معرفة -

 المحتسب، مجتمع في األخالقية غير والم اهر االجتماعية اآلفات أنواع إلى التطرق -

 التأديب وطرق منها، والتخلص محاربتها على خاللها من يعمل الشرعية التي والضوابط

 .الشرعية التجاوزات على

 على االعتداء خالل منع من العمراني المجال ضمن االجتماعية العالقات على الوقوف -

 صرف منع المساجد، و أمام وأحيانا والشوارع األزقة في ترمى التي واألوساخ العام، الحق

 . المرور حركة وتسهيل الشوارع نحو المياه

 . شبهة يفعل من كل وتأديب الجنسين، بين والفصل االختالط منع أجل من العمل -

 غير والم اهر والتقاليد العادات بعض عن هامة تاريخية معلومات المصادر هذه تعطينا -

 االحتفاالت بعض لألسواق،و النساء مثل خروج وعصره المحتسب في مجتمع الصحية

 .األسرية العالقات واألعياد،

 .الميزان اآلنية، :مثل الوقت ذلك في المصطلحات المستعملة تقدم-

  :التي تعترض الباحث العوائق-3

 مادة أمام نفسه الباحث فيجد والتشريعات القوانين من لكثير الشرعي الن ري الطابع -

 .أخرى بنصوص مقارنتها عليه وجب وإنما مطلق، بشكل يصعب توظيفها

 .المؤلف بعصر واقعة أنها الباحث في ن أخرى مصادر من منقولة أمثلة استعمال -

 .والمجتمع العصر ذلك على ذلك ونتائج القوانين لهذه الفعلي التطبيق إلى اإلشارات غياب -

 من رسم الباحث ليتمكن االقتصادية، والنشاطات السياسي الواقع بين المؤلف  ربط قلة -

 .تدهوره أو االقتصادي والتطور السلطة بين العالقة فهم خالل من متكاملة، تاريخية فكرة

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

 .األدبية المصادر (19) المحاضرة                            

 عند ،ولم يتوقف اإلسالم مجيء قبل حتى األدبي بالذوق العربية الحضارة اصطبغت:مدخل -

 األشعاروذيوعها ميزان تصنيف والبالغة الفصاحة كانت العامة،وقد لغة أيضا كان بل النخبة

البديعية  والمحسنات األدبي الخيال استعمال في تنافسوا الشعراء كبار أن حتى الناس، بين

 وإن والتاريخ، الفكر خلدها فنية وإبداعات ذهب من كلمات لنا وتركوا اإلنشائية، واألساليب

 هذه را  إد نحو موجه القصد وإنما ذاته، حد في األدب في البحث لي  كان موضوعنا

 .التاريخية الكتابة في وتوظيفها استغاللها نحو التاريخي البحث وتوجيه أقالم العلمية الثروة

 وكان القديم ، منذ بالشعر العرب اهتم :اإلسالمي  المشرق مجتمعات  ي وآثاره األدب 1-

 بيئاتهم في حياتهم وحتى طبيعة ودينهم، فكرهم عن عبر الذي األساسي الموروث

 استعمله حياتهم، و وتسيير تن يم في وسياسات وأفكار عادات من فيها بما ومجتمعاتهم،

حتى  الم اهر مختلف عن وعبر والمفردات العبارات أنواع كل فتضمن منهم القبيح و المليح

 ودراسة مآثرهم معرفة مصدر "العرب  ديوان" اُعتبر ،و الجاهلي العصر في الحروب

 وإنما العرب عند التعبير في األسلوب هذا لم ينتقد اإلسالم جاء ولما وحضارتهم؛ تاريخهم

 الحكيم الذكر ايات تضمنتها من معاني بالغة، أهل العرب وهم أعجز ما القران في جاء



 هللا صلى الرسول يكن كالم ولم القرانية، السور إلحدى اسما الشعراء مصطلح واستعمل

 لغويا سليما، وزنا الموزونة والجمل المعبرة والمفردات السليمة اللغة عن ببعيد وسلم عليه

التعبير  في البليغين والنثر الشعر توظيف في سليقتهم وفق يسيرون إسالمهم بعد العرب وبقي

 وسلم عليه هللا صلى للرسول كشاعر ثابت بن حسان وجود ولعل و أفكارهم ، مختلجاتهم عن

 في وتثبيته األدبي النهج اعتماد على دليل خير وغزواته وعصره عن صفاته ومعبرا

 باتساع وتوسع الموالية العصور في -ونثرا شعرا– األدب تطور و.اإلسالمية المجتمعات

 االجتماعية والثقافية السياسية التطورات حسب موضوعاته وتنوعت الدولة اإلسالمية ، رقعة

 سلطانية مراتب واألديب الشاعر وتقلد الزاهر، اإلسالمي العصر والمجتمعات في للشعوب

 وتساهم الحكم، فنون وتطوير اإلدارة تسيير تساهم نخبة وفئة باعتبارهم الدولة، في هامة

 إثر وحاشيتهم الخلفاء ومرافقة والوزارة خاصة الكتابة والخطط الدواوين تن يم في بقلمها

 و الفئة هذه عن نموذج خير مؤلفاتهبمختلف  الجاحظ ويعتبر السياسية ، لمهامهم ممارساتهم

 خالل من ذلك يبدو مع السلطة و والتواصل والبالغة الفكر في سعة عن دالة كتاباته جاءت

 التبصر أخالق الملو ، في التاج والتبيين، البيان الحيوان، :في   إليها تطرق التي المواضيع

 .بالتجارة

 وحتى العامة بحياتهم ويتغنون عصرهم عن يتحدثون عموما واألدباء الشعراء كان كما

 منهم، التقرب وأو والعمال الوالة انتقاد أو عموما، الحكم ضد الثورة من بما تشمله الخاصة،

 اآلفات وتفشي العيش، ضنك أو الحياة وملذات االجتماعية وصف الحياة إلى باإلضافة

 كون حتى عطائه في األدب واستمر الحياة، ملذات واالبتعاد عن الزهد أو األخالقي والفساد

 المختصين أو المستشرقين طرف من من االهتمام وافرا ح ا أخذت المؤلفات من هائلة ثروة

 ..وغيرها والسياسة االجتماع وعلم والتاريخ األدب في

 : العربي األدب  ي واسعة أهمية أخذت التي المصادر -2

 .مست رف فن كل في المستطرف :األبشيهي -

 األغاني :األصفهاني الفرج أبو -

 األدباء طبقات في األلبا :األنباري ابن -

 والشعراء الشعر الدينوري، قتيبة ابن -

 األوراق ثمرات :الحموي حجة ابن -

 الفريد العقد :ربه عبد ابن -

 األصنام :الكلبي ابن -

 األدب خزانة :البغدادي عمر بن القادر عبد -

 الجواهر معرفة في الجماهر :البيروني الريحان أبو -

 الشدة بعد الفرج :التنوخي -

 الشعراء ومحاورات األدباء محاضرات :األصفهاني الراغب -

 .اإلنشا صناعة في األعشى صبح القلقشندي، -

 .الكتاب أدب :الصولي -

 .الكامل :المبرد يزيد بن دمحم -

 :التاريخية الكتابة  ي األدبية المصادر أهمية-3

 :المجال التاريخي -



 جوانب كثيرة عن لنا تكشف التي واألخبار القصص من علمية ثروة األدب تضمنت كتب-

الحياة  م اهر من كثير عن لنا تكشف كما الناس، من وغيرهم واألدباء الشعراء حياة من

 .االجتماعية

 .ينقله الذي الحدث عن عيان شاهد صاحبها كان كلما األدب نصوص أهمية تزداد-

 تاريخية أدبية فائدة وهي يقال، كما ن ما أو رجزا أو كتبت شعرا التاريخية الكتب بعض -

 من وغيرها حكمهم وطبيعة وصفاتهم الرجال، من حولهم ومن الخلفاء، أسماء لنا مهمة،تذكر

 والمصطلحات األماكن، بعض أسماء إلى باإلضافة القائم، السياسي الن ام المعلومات حول

 اخر كتابه في كثير ابن :منها نذكر ،...ووضعيته والمجتمع والخطط على اإلدارة تدل التي

 ".والنهاية البداية"

 يعطينا قد السياسي، للوضع حال لسان يعتبر الذي البالط شاعر هنا : السياسي المجال -

 األديب يكون األحداث،وقد عن بعيدة كانت التي التاريخية في المصادر نفتقدها معلومات

 عن صورة إلينا األدب انذا ، وأوصل القائم الوضع السياسي سلبيات لنا فينقل معارضا

 تمام ألبي الفتوح فتح :إلينا قصيدة قدمت عهد،ومعار ، و والية ،وحكم عسكرية أحداث

 هذه اإلقدام على بعدم المنجمين وشورى بالطه، لرجال المعتصم محاورة عن صورة

 .عمورية في الروم ضد واالنتصار الفتح وع مة لرأيهم، الخليفة ومخالفة المعركة،

 لكتابة مهمة ثروة مصدرية اإلنشائية كتاباتهم فجاءت أدباء السلطة من المقربين أغلب كان -

 التاريخ في معروفة شخصيات إلى منسوبة وقصصا نوادر األدب كتب لنا التاريخ،تسرد

 إلى وتنسب األدب كتب في تتكرر القصص هذه من كثير ألن الحذر مع ضرورة اإلسالمي،

 خاصة األدب ويمكننا القصص من هائل بكم غنية األدب فكتب ذلك ومع ، شخصيات مختلفة

 . السائدة والمذهبية الفكرية التيارات استكشاف من الشعر

 :االجتما ي المجال -

 األديب أن غير حقيقية شخصيات يذكر لم وإن المجتمع واقع عن يعبر االجتماعي الشعر -

 وإدرا  انذا ، معروفة أو موجودة غير م اهر وإدراج تجاوزه يمكنه وال واقعهعن  يعبر

 .عصره غير عصر

 .الوسطى اإلسالمية العصور في االجتماعية الحياة لمعرفة معين األدبية الكتب تعتبر -

 قصور من المختلفة اآلثار عليه كانت ما تصور على الباحث يعين هام مصدر الشعر -

 .ومنتزهات

 :والثقا ي العلمي المجال -

 انذا،والكم الكتابة واتجاهات الثقافي المستوى عن تعبر األدب تناولها التي المواضيع -

 .واألدب والفكر العلم قيمة عن يعبر المؤلف

 عن تعبر التي الجديدة المفردات واستعمال اللغوي المستوى عن فكرة المؤلفات هذه تعطينا -

 .األخرى بالحضارات االنفتاح والتأثر

 :التي تصادف الباحث العوائق-4

 نتائج إلى الوصول و األدبية المصادر ضمن الواردة النصوص من االستفادة صعوبة -

 والتحقيق الكامل االستقراء على يعتمد الذي العلمي بالمنهج معها تعاملنا إذا مقبولة إال علمية

 .ردها أو قبولها في والمنطق العقل والتمحيص،وتحكيم

 تنسب حكايات ما توثيق األخبار،فكثيرا في الدقة تراعي ال أنها جميعها المؤلفات على يؤخذ -

ما  وهو حقيقية، تاريخية كقصص وتقدمها بعينها، شخصيات إلى المتداولة الشعبي األدب



 المؤرخ على ينبغي ثمة ومن  أسطوريتين، شبه شخصيتين والحجاج عمر الخليفة من جعل

 ما بين يقارن وأن التاريخية للمفارقات وأن ينتبه صارما نقديا موقفا القصص تلك من يقف أن

 . المصادر في موجود هو وما في، يصادفه

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

 . العقلية العلوم مصادر :لعاشرة( 11) المحاضرة                               

 العقلية، العلوم مجال في دقيقة ومساهمات علمية ن ريات اإلسالمية الحضارة أنتجت .مدخل-

 وإنما الوقت ذلك في مجهوداتهم تنته ولم المعمورة، أقطار في واسعة شهرة وأخذ علماؤها

 الرياضيات، الهندسة، الفلك، البصريات، الكيمياء، الطب، في وكتباهامة مؤلفات لنا تركوا

 الباحثين ومن مالذ الحالي الوقت غاية إلى ومازالت ،...الميكانيك المنطق، الصيدلة،الفلسفة،

 إلى العقلية العلوم النتقال وأساسية أولى كمرحلة الترجمة بدور االعتراف الضروري

 األ اهتم فقد ، لها السابقة الحضارات موروث الستيعاب مهمة ومحاولة الحضارة اإلسالمية،

 وتوظيفها والعلمية، الفكرية المن ومة في واستغاللها العربية اللغة إلى المعارف وائل بنقل

  .المجتمع  في العام للصالح

 األخرى، الشعوب علوم عن أخذته ما عند تقف ولم والتطور النمو في العلوم هذه أخذت ثم

وعدديا  جغرافيا العلمية الحركة واتسعت العلمية، والتجارب الن رية األفكار وإنما برزت

 حركة طالت وقد العلم كرسي اإلسالمية الحضارة وافتكت ومؤلفاتهم بالعلماء،ورحالتهم

 . المجاالت مختلف واالبتكارات العلوم

 :التاريخ كتابة  ي أهميت ا-1

 على إشارات ال الحتوائها العلوم، لمؤرخ لضرورتها العلمية العلمية المؤلفات عدم إهمال -

 احتياجات مهنة لتلبي الغالب في كتبت ألنها وإنما تاريخي، مغزى ذات قصص أو عرضية

 موظفي الضرائب أو للتجار الرياضية المؤلفات مثل دقيقة تفصيالت تعطي و معينة،

 .التنجيم  كتب و الحلى، أو بالزراعة الخاصة والمؤلفات والمساحين،

 .الثقافي للتاريخ األولية المادة وهي الفلسفية الطبيعة ذات هي مؤلفات -

االكتشافات  واستخراج الن ريات بدراسة ، سائدا كان الذي العلمي المستوى معرفة -

 .السابقة الحضارات قدمتها التي العلمية واإلضافات

 .تخصصاتهم مجال في ومرجعياتهم العلماء عليها يعتمد التي العلمية المرتكزات معرفة -

 المؤلفات عدد إحصاء خالل من معها والسلطة والنخبة العامة وتعامل العلوم أهمية تقدير -

 .االختصاص أهل طرف من وتناولها انتشارها ومدى ومواضيعها ونوعها ومعرفة كمها

 :للباحث المصاد ة الصعوبات-2

 .اخر عصر إلى عصر من واختالفها المصطلحات صعوبة -

 األخطاء في الوقوع دون الحقائق اكتشاف من الباحث يتمكن حتى التخصص ضرورة -

 .العلمية والتاريخية

 .ن رية الدراسات تبقى ال حتى القديمة اآلالت عن والبحث الن ريات قراءة ضرورة -

 .بعدهم والهواة الناسخون أضافه وما األصلي النص بين الفرز -

 حقوال يغط ي ونتائجه واهتماماته سعته في تراكم وهو واإلبداع العلمي، العطاء تراكما-

  :مثل شتى صعوبات الدارسين على يطرح أن ه إال   متعد دة، علمية

 .بعد تحقيقها ودراستها يتم لم مخطوطات عن عبارة هي التراثية الن صوص مع م أن   •



 تحليله من التي ستمك ن الخاصة، المعرفية لآلليات تفتقرا جعلها ، العلمي بالن ص إرتباطها•

 أن  مع م إلى أساسا يعود وهذا والن  رية، المنهجية الناحية من خصائصه استقصاء قصد

 للنص   التراثية بالقيمة تأبه لم االبستمولوجية الدراسات مجال اقتحمت التي الط روحات

 .للتراث األخرى األساسية الن صوص هامش على اعتبرته العلمي،أو

 أهمية إبراز في وشرعوا التاريخ الكالسيكي، هامش على العربية العلوم بعضهم اعتبر •

 الفعالية له الذي كانت الوحيد المؤثر اعتباره إلى ببعضهم والذهاب بل اليوناني، المؤثر

 .المطلقة

 :التالية النتائج إلى نخلص تقدم ما خالل من :اإلستخالص-

أنواعها  على والتعرف المصادر على االطالع دون التاريخ يدرس للبحث أن يمكن ال 1-

 .كتابته إعادة أو التاريخ كتابة في وأهميتها وأساليبها

 وطرق طبيعتها على والوقوف المصادر كون بدراسة ت أناإلستفاة منها 2-

 .التاريخ وميادين التاريخية الكتابة مجاالت في نصوصها توظيف وكيفية منها، االقتباس

 له يسهل وما التاريخية المعلومة من تقديم يمكنه ما كل استعمال عليه يتوجب الباحث أن 3-

 له البد بل التاريخية، بالمصادر وال يكتفي التاريخية، ال اهرة دراسة في ويساهم تحصيلها،

 .بديلة مصادر على الحصول من

فهي  اإلخبارية، الطبيعة ذات والمؤلفات والسياسة الحوليات مصادر عن االستغناء عدم 4-

 .راستها بد نقوم التي وال واهر الوقائع على التاريخية إضفاء من يمكننا الذي القالب

 ركيزتا فهما فيها، والبحث اإلسالمي التاريخ لدراسة محوريان مصدران والسنة القران 5-

 فيها التأريخ ميادين وكل اإلسالمية، الحضارة في والعامة للنخبة العامة التفكيروالذهنيات

 .إليهما تتطلب الرجوع

 العلمية والنخب والتابعين وصحابته وسلم عليه هللا صلى الرسول بسيرة أن  االهتمام 6-

 مصدرا أضحت وقد التراجم، وهو التاريخية المعرفة أنواع من أساسيا نوعا والسياسيةأفرز

 إشارات وحتى والديني العلمي للنشاط التأريخ على تساعدنا التي المعلومات يتضمن مختلف

 .اإلسالمية الشعوب عن التاريخية الكتابة إثراء في تساهم سياسية واجتماعية

 والمعلومات االسطوغرافيا الندماج نموذج البلدان ومعاجم والجغرافية الرحلة مصادر 7-

 .الجغرافية المعطيات التاريخية مع

 الوقائع على الوقوف في واسعة أهمية لها والحسبة السلطانية واألحكام الفقه مصادر 8-

 .وال واهرالتاريخية

 وصلتنا فقد اللغوي تراثها وثراء األدبي، إنتاجها بضخامة اإلسالمية الحضارة عرفت -9

 مع واألدباء الشعراء تفاعل عن عبرت وغيرها، وقصص ونثر شعر من مصادرمتنوعة

 .ذلك غير أو أخالقية صحية غير أو صحية ظواهر من به انتشر ومع ما عصرهم

 مصادر وهي العقلية، العلوم ميادين مختلف في هاما إنتاجا اإلسالمية الحضارة خلفت 10-

 إليه وصل العلمي الذي والمستوى االستكشافات على توقفنا فهي البحت العلمي رغم طابعها

 .المسلمين علماء

 :اإلحالة العلمية للمادة العلمية المقترحة -
 .الكريم القران-

 .الشريف النبوي الحديث-

 :المصادر -أ



 :الرباط التازي، الهادي عبد تحقيق األسفار، وعجائب األسفار غرائب في تحفة الن ار :بطوطة، ابن 1-

 .م 1997 ه 1417 المملكةالمغربية أكاديمية

 .م 2002 الفكر، ار د :بيروت خلدون،المقدمة، ابن 2-

 .دار،دت :بيروت عباس، إحسان تحقيق الزمان، أبناء وأنباء وفيات األعيان خلكان، ابن 3-

 مكة الحمد، أحمد بن نايف تحقيق الشرعية، السياسة في الحكمية الطرق الجوزية، القيم ابن 4-

 .ه 1428 الفوائد، دارعالم:المكرمة

 :القاهرة الشاذلي، دمحم وهاشم هللا حسب أحمد ودمحم الكبير علي هللا عبد العرب،تحقيق لسان :من ور ابن 5-

 .،دت المعارف دار

 .م 1988 ، العلمية الكتب دار :األصفياء،بيروت وطبقات األولياء األصفهاني،حلية 6-

  .م 2003 العلمية الكتب دار :بيروت لبنان، طلبة، جمال ، تحقيق1 والممالك، ج البكري،المسالك 7-
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