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 فلس ت التارٌخ

 الثانٍتالواحضرة 

 ومن اهم من كتب في السيرة في نهاية القرن األول وبداية القرن الثاني الهجري :
 ىـ( . 93عروة بن الزبير بن العوام )ت .1
 ىـ( . 105أبان بن عثمان )ت .2



ثم تطورت كتابة السيرة وىو بداية التدوين عند العرب وتسمم شعمة ىذا النمط من     
 التدوين كاًل من : 

 ىـ( . 152محمد بن اسحاق )ت .1
 ىـ( . 207محمد بن عمر الواقدي )ت .2

 ومع تطور كتابة التاريخ ظهر عدد من اإلخباريين منهم :
 ىـ( ، وكتابة المعارف . 270ابن قتيبة )ت .1
 ىـ( ، وكتبو فتوح البمدان ، وانساب االشراف . 279البالذري )ت .2
 عقوبي . ىـ( ، وكتابو تاريخ الي280اليعقوبي )ت .3
 ىـ( ، وكتابو االخبار الطوال . 290الدينوري )ت .4
 ىـ( ، وكتابو تاريخ الرسل والمموك . 310الطبري )ت .5

 ونشط جيل آخر في نهاية القرن الخامس الهجري متمثل بـ :
 ىـ( ، وكتابو الكامل في التاريخ . 630ابن األثير )ت .1
 ياية .ىـ( ، وكتابو البداية والن774ابن كثير )ت .2
 ىـ( ، وكتبو المقدمة ، والعبر في ديوان المبتدأ والخبر .808ابن خمدون )ت .3
 

 التاريخ في القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة : 
لم ترد كلمة تارٌخ فً القرآن الكرٌم بشكل واضح وصرٌح وإنما وردت معانً     

 تدل أو توحً الى التارٌخ ومنها : 
 قوله تعالى : )أساطٌر األولٌٌن( .  .1
 قوله تعالى : )نحن نقص علٌك أحسن القصص( .  .2
 قوله تعالى : )لقد كان فً قصصهم عبرة ألولً األلباب( .  .3
قوله تعالى : )وجعلنا اللٌل والنهار آٌتٌن فمحونا آٌة اللٌل وجعلنا آٌة النهار  .4

 لحساب( .مبصرة لتبتغوا فضالً من ربكم ولتعلموا عدد السنٌن وا
قال تعالى : )هو الذي جعل الشمس ضٌاًء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا  .5

 عدد السنٌن والحساب( . 
 قال تعالى : )ٌسألونك عن األهلة قل هً مواقٌت للناس والحج( .  .6
 قوله تعالى : )وتلك األٌام نداولها بٌن الناس( . .7

هـ( 202لتارٌخ ، عن السخاوي )تاما ما ورد فً السنة النبوٌة الشرٌفة لكلمة ا    

: " من ورخ مؤمناً فكأنما أحٌاه ، ومن قرأ تارٌخه فكأنما زاره " ،  قال رسول هللا 
 أو كما قال علٌه الصالة والسالم .

 آراء ال الس ت فً التارٌخ :



يقــول المــارف اليرنســي )ســينيوس( : متــث ئــاعت الوثــا ق ئــاع التــاريخ فــال  .1
 تاريخ بغير وثا ق .

ل فيمســـوف  خـــر : يبـــب تبنـــب عبـــادة وقدســـية الوثيقـــة فيـــي ال تشـــكل ويقـــو  .2
 التاريخ بحد ذاتو فيي تعطينا تصور عما أراده كاتب الوثيقة . 

من الئروري ان يكون ىناك ىدف سـامي مـن تـدريس التـاريخ لتنشـلت بيـل  .3
 قادر عمث االستيادة من تبارب اآلخرين والدفع باتباه الرقي الحئاري .

 فوائد التارٌخ : 

يحصــل اسنســـان مــن دون بـــاقي المخموقــات عمـــث الخبــرة مـــن خــالل التـــاريخ  .1
 فيو يستوعب تبارب اآلخرين . 

ـــــرا ة  .2 ـــــدوره يعـــــد الق ــــــي فيـــــم الحائـــــر ، وىـــــذا ب دروس المائـــــي تســـــاعدنا ف
 لممستقبل . 

التــاريخ يســاعد فـــي معرفــة اسنســان لنيســـو مــن خــالل االطـــالع عمــث أحـــوال  .3
 ة ومقارنتيا مع واقعو الحالي . اسنسان المائي

 استخالص العبر والدروس القومية والمذىبية والدينية . .4
 هضار التارٌخ : 

يساىم بشكل و خر في التيريق بين األقوام وتعميق العـداوات أو اسبقـا  عمييـا  .1
الســـيما بـــين األديـــان أو الـــدول مـــن خــــالل بحيـــا  تمـــك الخالفـــات بـــين الحـــين 

 واآلخر .

يساىم في التيريق بين أفراد القومية الواحـدة أو الـدين الواحـد كمـا يحصـل بـين  .2
 الطوا ف المسيحية أو اسسالمية فيما بينيا . 

 هشاكل التارٌخ : 

ـــاك  .1 ـــم تكـــن مســـتحيمة ، بذ ىن ـــة المـــارف صـــعبة ان ل ـــد تكـــون حيادي التحيـــز : فق
ير ذلـك و  أسباب تبعل من التحيز في كتابة التاريخ سوا  كان عن قصد أم غ

القــومي أو الــديني أو المــذىبي . وىنــاك تحيــز  خــر ىــو ذكــر  طالســبب االرتبــا
تياصـــيل وحـــوادث بعينيـــا فيمـــا يـــتم تباىـــل حـــوادث أخـــر  أو التغائـــي عنيـــا 

 لألسباب المذكورة . 



ىناك بعض مدرسي التاريخ ال يعـون أىميـة التـاريخ فـي بنـا  األمـة وال يعطـون  .2
يـــم يقتصـــرون فـــي ذكـــر الحـــوادث مكثـــرين مـــن أىميـــة خاصـــة ليمســـية التـــاريخ ف

 األرقام واألسما  وييصمون بين األحداث التاريخية المترابطة . 

 : هي الحكمة فمسفةال 
ان معرفــة أســباب الحــوادث التاريخيــة ونتا بيــا أمــر أساســي فــي دراســة التــاريخ ، فــال 

الســــببية بــــين يمكــــن ان يعــــد مبــــرد تســــبيل الحــــوادث تاريخــــًا دون معرفــــة العالقــــات 
 المقدمات والنتا ج .

وقد اىتم األقدمون بتسبيل الحوادث المنيردة اذ لم  تكن تاريخًا بـالمعنث العصـري     
 الحديث بل مبرد سبالت أو حوليات . 

ان أســباب الحــوادث ونتا بيــا ميمــة ومعقــدة ، وعمــث المــارف ان يتناوليــا بالبحــث     
إذا شـــا  المـــارف ان يتعـــد  دراســـتو تســـبيل والتمحـــيص لعمـــو يســـتطيع تحديـــد أكثرىـــا فـــ

الحوادث الث استخالص قـوانين التغيـر او التطـور فقـد دخـل حيـز دراسـة أخـر  يمكننـا 
 ان نميزىا عن التاريخ الصرف وىذه الدراسة تسمث فمسية لمتاريخ . 

وقــد ميــز ابــن خمــدون بــين ظــاىر التــاريخ وباطنــو ، بذ ان بــاطن التــاريخ موئــوعًا     
معــان النظــر والتحقــق ممــا يبعــل التــاريخ فــي صــميم الحكمــة )الحكمــة ىــي يســتدعي ب

اليمســـية( ، وبـــذلك قـــد أســـس لقيـــام العالقـــة بـــين التـــاريخ واليمســـية قبـــل ان يبتكـــر ىـــذا 
 المصطمح في القرن الثامن عشر في أوربا .  


