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 فلس ت التارٌخ

 الواحضرة االولى

 التارٌخ لغوٌا  

بشكل واضح وصرريح اذ  كممة تاريخ عند العرب قبل اإلسالم  او تستعمل  لم ترد    
 وهي من تفرعات كممة تاريخ . )ورخ ، أّرخ ، توريخ( كانت العبارات المتداولة هي 

وذهب البعض الى ان  كممة تاريخ في المغة العربية هي ترجمة لكممرة )مرار روز(     
 تي تعني حساب الشهور واأليام ، أو تأتي بمعنى التقويم .الفارسية ، وال



وذهررررب فريررررق ل ررررر لمقررررول ان أصررررل كممررررة ترررراريخ قررررد جررررا ت مررررن المغررررة السررررامية     
والمتمثمررة بكممررة  )ورخ( بمعنررى القمررر او الشررهر ، وقررد اشررتقت منررل ألفرراظ عديرردة مثررل 

 )أر و ، يرخ( .
وذكرررت بعررض المصررادر  ان كممررة ترراريخ كانررت متداولررة قبررل اإلسررالم فرري القسررم     

الجنوبي من الجزيرة العربية )اليمن( ، وعرفوا التاريخ بمعنى توقيت األحرداث أي ذكرر 
أحررداث الماضرري مرر  موعررد وقوعهررا مررن  ررالل تقررويم شمسرري أو قمررري لضرربط األزمنررة 

 ق.م .115االحداث يبدا سنة  والحوادث اذ تمكنوا من وض  تقويم لتوقيت
أمررا فرري شررمال الجزيرررة العربيررة كرران الترراريخ عنرردهم هررو عبررارة عررن قصررص شررفهية     

لمعرفة أيام العرب من  الل ذكر أ بارهم ووقائعهم الماضية وكانرت ذات طراب  ادبري 
 اكثر منل تاري ًا .

برات التري و كان بعرض العررب يسرجمون الحروادث التاري يرة عرن طريرق النقروش والكتا 
لم تصل الى مرحمة التأليف وأنهم قد أر وا لوقائ  عظمى يجعمونها بداية لزمن توقيرت 

 الحوادث كسنة موت قصي بن كالب أو عام الفيل وغيرها .
 :اصطالحا  التاريخ  
 وردت تعاريف عديدة لمتاريخ عمى لسان عدد من العمما  ومنها :   
فنا عمى أحوال الماضين من األمم هر( : انل فن يوق808قال ابن  مدون )ت .1

في أ القهم ، واألنبيا  في سيرتهم ، والمموك في دولهم وسياستهم ، حتى تتم فائدة 
 االقتدا  في ذلك في أحوال الدين والدنيا . 

هر( : هو عمم يبحث فيل عن الزمان وأحوالل وكل ما 879قال الكافيجي )ت .2
 يتعمق بل . 

يق : ان التاريخ هو الكشف قدر اإلمكان عن قال الفيمسوف قسطنطين زر  .3
 الحقيقة وال شي  غير الحقيقة عن الماضي . 

التاريخ : هو ماضي اإلنسان وهو سرد لمظواهر الطبيعية والمسائل اإلنسانية  .4
 وفق الترتيب الزمني . 

التاريخ : هو عمم الوثائق يستقرئها المؤرخ ويحممها لمتوصل الى وقائ   .5
 االحداث 



بشريًا أو دولة أو أمة من التاريخ : هو حوادث الماضي التي ت ص مجتمعًا  .6
 األمم 

التاريخ ودراستل عممية مقاربة وليس مطابقة ، إذ يعمد المؤرخ لموصول الى  .7
 اقرب نقطة عن الحقيقة وما جرى . 

 تدوين التاريخ
الرررى الرسررروم والنقررروش عمرررى االحجرررار  الشرررفهيةلرويرررات مرررن القرررد تطرررور سررررد التررراريخ 

الكتابة المسمارية فري العرراق  وجدران المباني كما عند السومرين وغيرهم ، ثم اكتشفت
(. ق. م اذ كانررت تسررت دم المرروان الطينيررة  ،و الكتابررة الهيروغموفيررة فرري 3300بحرردود 

 ق.م ( مست دمين اوراق البردي في ذلك3000مصر  بحدود سنة )  
 سالمي : في العصر اإل

وقد وردت في بداية صدر اإلسالم كممة )عّدوا( أي أر وا .اما عن التقويم الهجرري    
بجمرر  الصررحابة وتنرراقش معهررم  عنررد المسررممين ،فقررد  قررام ال ميفررة عمررر بررن ال طرراب 

بشأن مسألة من أي عام يبدأ المسممون يؤر ون ، إذ كان سابقًا كل األمم تت رذ تراريخ 
، فررذكرت عرردة لرا  حتررى اسررتقر امررر ال ميفررة والصررحابة  عمررى معررين وتبرردأ مررن عنرردر 

الرررى المدينرررة المنرررورة كبدايرررة لتررراريخ المسرررممين ،  اعتمررراد تررراريخ هجررررة النبررري محمرررد 
 هر( . 17وات ذ المسممون  هذا القرار سنة )

لقررد برردأت كتابررة الترراريخ عنررد العرررب المسررممون فرري النصررف الثرراني مررن القرررن الهجررري 
بعرررض عممرررا  الحرررديث فررري المدينرررة المنرررورة بتررردوين مجمرررل جوانرررب حيررراة  االول اذ قرررام

الرسول الكريم صمى اهلل عميرل وسرمم وجمر  االحاديرث النبويرة وتردوينها وقرد سرميت فري 
 حينها)  بالمغازي ( 

ثرررم سرررميت فيمرررا بعرررد )بالسررريرة( ثرررم ا رررذ التررردوين بالنفتررران عمرررى احرررداث المسرررممين مرررن 
 ن .فتوحات وسير لم مفا  الراشدي

وظهرررر نررروع ا رررر لكتابرررة التررراريخ االسرررالمي بحررردود القررررن الثررراني الهجرررري تمثرررل برررذكر 
 االنساب وعرفوا مؤلفي هذا النوع )بالنسابة(.



ثم ظهر نوع ا ر ب ص المدن او ما يسمى تاريخ المدن ،منها كتاب تاريخ بغداد 
نة المنورة لم طيب البغدادي ، وتاريخ دمشق البن عساكر ، وغيرها مثل تاريخ المدي

  وتاريخ اصبهان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


