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 منيج البحث التاريخي.المادة: 

 مدرس المادة: م. د. خالد تركي عميوي فريح النداوي

 المرحمة: االولى/قسم التاريخ/ كمية التربية االساسية/ جامعة ديالى

 .ولى/المحاضرة االالثانيم/ الكورس ٕٙٔٓم/ٕ٘ٔٓالعام الدراسي:

          ضوعة.عمم التأريخ ومو عنوان المحاضرة: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                    

التأريخ في المغة تعريف الوقت مطمقا يقال أرخت الكتاب تأريخا وورختو توريخا كما في الصحاح  
قيل ىو معرب من ماه روز وحرفا ىو تعيين وقت لينسب إليو زمان يأتي عميو أو مطمقا يعني سواء 

أول حدوث أمر شائع من ظيور ممة أو  كان ماضيا أو مستقبال وقيل تعريف الوقت بإسناده إلى
دولة أو أمر ىائل من اآلثار العموية والحوادث السفمية مما يندر وقوعو جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما 
بينو وبين أوقات الحوادث واألمور التي يجب ضبط أوقاتيا في مستأنف السنين وقيل عدد األيام 

ل ى ما بقي وعمم التأريخ ىو معرفة أحوال الطوائف والميالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشير وا 
وبمدانيم ورسوميم وعاداتيم وصنائع أشخاصيم وأنسابيم ووفياتيم إلى غير ذلك وموضوعو أحوال 
األشخاص الماضية من األنبياء واألولياء والعمماء والحكماء والشعراء والمموك والسالطين وغيرىم 

ة وفائدتو العبرة بتمك األحوال والتنصح بيا وحصول ممكة والغرض منو الوقوف عمى األحوال الماضي
التجارب بالوقوف عمى تقمبات الزمن ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار ويستجمب نظائرىا من 
المنافع وىذا العمم كما قيل عمر آخر لمناظرين واإلنتفاع في مصره بمنافع تحصل لممسافرين كذا في 

 مفتاح السعادة 
بو ليذا العمم فروعا كعموم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشتمل عمييا فال وجو وقد جعل صاح 

لإلفراز والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع المجمة وأما الكتب المصنفة في التأريخ فيي 
 تربوا عمى أكثر من ألف وثالثمائة 

ضاء عدد نسائيم ومحل ديونيم قال خميفة بن خياط وبالتأريخ عرف الناس أمر حجميم وصوميم نق 
 يقول اهلل تبارك وتعالى لنبيو صمى اهلل عميو وسمم يسألونك عن األىمة قل ىي مواقيت لمناس والحج 



2 
 

قال خميفة حدثنا يزيد بن زريع قال إنا سعيد بن قتادة يسألونك عن األىمة فأنزل اهلل ما تسمعون }  
ء واهلل أعمم بما يصمح خمقو قال } وجعمنا الميل ىي مواقيت لمناس والحج { ومحال ديونيم في أشيا

والنيار آيتين فمحونا آية الميل وجعمنا آية النيار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعمموا عدد السنين 
 والحساب { 

وقال القرماني في مقدمة كتابو أخبار الدول وأثار األول في التاريخ عن معرفة عمم التأريخ قال  
ي بيان معنى التأريخ وموضوعو أعمم أن عمم التأريخ ىو األخبار عن الكائنات الفصل األول ف

السابقة في العالم والحادثات سواء عيد حاليا أو تقادم فيو السبيل إلى معرفة أخبار من مضى من 
األمم وكيف حل بالمعاند السخط والغضب فأل أمره إلى التمف والعطب وكشف عورات الكاذبين 

ادقين وقال ولوال التواريخ لماتت معرفة الدول بموت مموكيا وخفي عن األواخر وتمييز حال الص
عرفان حال األول وسموكيا وما وقع من الحوادث في كل حين وما سطر فييا كتب بو من فعل 
المموك وأنو لم يخل من التواريخ كتاب من كتب اهلل المنزلة فمنيا ما ورد بأخباره المجممة ومنيا ما 

ه المفصمة واختمفوا في معنى التأريخ ذكر صاحب مفاتيح العموم التأريخ النظام وىو معرب ورد بأخبار 
وعن الصولي تأريخ الشيء غايتو ووقتو الذي ينتيي إليو ومنو فعل فالن تاريخ قومو أي انتيى إليو 

شتقاقو من األرخ  وىو شرفيم ومعرفة غايتيم وقال الجواليقي في المعرب أن التاريخ ليس بعربي وا 
ولد البقرة الوحشية إذا كان أنثى بفتح اليمزة وكسرىا كأنو شيء حدث كما يحدث الولد وفي مفاتيح 
العموم التأريخ كممة فارسية أصميا ماروز فعرب ويقال أن األرخ الوقت والتاريخ كأنو التوقيت وفي 

تعريف الوقت  نور المقاييس وتاريخ الكتاب ليس عربيا وال سمع من فصيح وفي الصحاح التاريخ
والتوريخ مثمو وأرخت الكتاب يوم كذا وورختو بمعنى واحد وقد فرق األصمعي بين المغتين فقال بنو 
تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا وقيس تقول أرختو تاريخا وقال ابن عباس رضي اهلل عنو قد ذكر 

لمناس والحج { وقال الدكتور  اهلل تعالى التاريخ في كتابو فقال } يسألونك عن األىمة قل ىي مواقيت
إبراىيم السامرائي في النسخة المطبوعة كان العرب عمى عمم بشيء يتصل بيذا فقد كانوا في 
جاىميتيم يؤرخون بأياميم وباألحداث الشييرة التي كانت تقع ليم غير أن العصر اإلسالمي وما جد 

طريقة واحدة في تاريخيم فانتيوا فيو من أسباب الحضارة اقتضى أن يكون المسممون مجتمعين عمى 
إلى ما انتيوا إليو وفي ىذه الرسالة الموجزة عرض لممراحل التي مرت وكيف استقرت الحال عمى 

 اتخاذ اليجرة بداية لتاريخ تؤرخ بيا األحداث والوقائع 
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 ومن الطبيعي أن ينتيي األمر إلى ىذا وأن يكون لممسممين شيء واضح في ىذا السبيل فقد تقدمت 
أحواليم وكان لعموم المسممين من القرآن والحديث تأثير في تقدم مادة التاريخ وكتابة التاريخ وما 
أظن أن أحدا يجيل مقدار ما أفاد عمم التاريخ من طريقة المحدثين في الرواية والنقل والضبط 

عميو وسمم وتتعمق مادة ىذه الرسالة ب التاريخ وكيف اىتدى المسممون منذ زمن النبي صمى اهلل 
إلى الطريقة التي أرخوا بيا وكيف استقروا عمى أن تكون ىجرتو صمى اهلل عميو وسمم مبدأ لتاريخ 

 المسممين
من أجل اْلُعُموم قدرا وأرفعيا منزَلة وذكرا وأنفعيا َعاِئَدة وذخرا َوَكفاُه شرفا َأن اهلل  عمم التَّاِريخاْعَمم َأن 

ِذي اَل َيْأِتيِو اْلَباِطل من َبين َيَدْيِو َواَل من َخمفو من َأْخَبار اأْلَُمم اْلَماِضَية َتَعاَلى شحن ِكَتابو اْلَعِزيز الَّ 
والقرون الخالية ِبَما أفحم ِبِو أَكاِبر أىل اْلكتاب وأتى من َذِلك ِبَما لم يكن َلُيم ِفي ظن َواَل ِحَساب ثمَّ 

َكِريم َوجعمو من جمَمة َما أسداه ِإَلْيِو من اْلَخْير العميم لم يكتف َتَعاَلى بذلك َحتَّى امتن ِبِو عمى نبيو الْ 
َفَقاَل جّل َوعال }ِتْمَك اْلقرى نقص َعَمْيك من أنبائيا{ َوَقاَل }وكال نقص َعَمْيك من أنباء الرُُّسل َما نثبت 

ول اهلل صمى اهلل َعَمْيِو َوسمم ِبِو ُفَؤادك{ َوَقاَل }لقد َكاَن ِفي قصصيم ِعْبَرة ألولي اأْلَْلَباب{ َوقد َكاَن َرسُ 
كثيرا َما يحدث َأْصَحابو بأخبار اأْلَُمم الَّذين قبميم ويحكي من َذِلك َما يْشَرح ِبِو ُصُدورىْم َوُيَقوِّي 
إيماناىم ويؤكد َفضميْم َوكتاب َبْدء اْلخمق من َصِحيح الُبَخاِرّي َرحَمو اهلل َكِفيل ِبَيَذا الشَّْأن َوآت من 

لميم ِمْنُو َما يبرد غمَّة العطشان َقاَل َبعضيم اْحتج اهلل َتَعاَلى ِفي اْلُقْرآن عمى أىل اْلِكَتاَبْيِن اْلقدر ا
ْنِجيل ِإالَّ من بعده  بالتاريخ َفَقاَل َتَعاَلى }َيا أىل اْلكتاب لم تحاجون ِفي ِإْبَراِىيم َوَما أنزلت التَّْوَراة َواإْلِ

ن اْلَقَراِفّي َرحَمو اهلل ِإن اإِلَمام الشَّاِفِعي َرِضي اهلل َعنُو َكاَن َيُقول َما َأفال تعقمون{ َوحكى بدر الّدي
َكَذا َوَكَذا سنة َوَما قرأتو ِإالَّ ألستعين ِبِو عمى اْلِفْقو قمت معنى َكاَلم  عمم التَّاِريخَمْعَناُه دأبت ِفي ِقَراَءة 

الشَّاِفِعي َىَذا َأن عمم التَّاِريخ لما َكاَن مطمعا عمى َأْحَوال اأْلَُمم واألجيال ومفصحا َعن عوائد اْلُمُموك 
ِو ِعْبَرة لمن اْعتبر َوِحْكَمة َباِلَغة لمن واألقيال ومبينا من أعراف النَّاس وأزيائيم ونحميم وأديانيم َما ِفي

تدبر وافتكر َكاَن معينا عمى اْلِفْقو َواَل ُبد َوَذِلَك َأن جّل اأْلَْحَكام الشَّْرِعيَّة َمْبِنّي عمى اْلعرف َوَما َكاَن 
اء تْخَتمف َمْبِنيا عمى اْلعرف اَل ُبد َأن يطرد باطراده وينعكس بانعكاسو َوِلَيَذا ترى فتاوي اْلُفَقيَ 

باْختاَلف اأْلَْعَصار واألقطار بل واألشخاص َواأْلَْحَوال َوَىَذا السََّبب ِبَعْيِنو ُىَو السِّّر ِفي اْخِتاَلف 
اَلة َوالسَّاَلم وتباينيا َحتَّى َجاَء ُموَسى بشرع َوِعيَسى بآخر َوُمَحّمد بسوى َذِلك  شرائع الرُُّسل َعَمْيِيم الصَّ

يعيم َوسمم تّم َفاِئَدة التَّاِريخ َليست محصورة ِفيَما َذكْرَناُه بل َلُو َفَواِئد أخر جميمة َلو صمى اهلل عمى َجمِ 
قيل ِبَعَدِم حصرىا َما بعد َقاَل اْلجاَلل السُُّيوِطّي َرحَمو اهلل من َفَواِئد التَّاِريخ َواقَعة َرِئيس الرؤساء 
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ا َأنيم أظيُروا رسما َقِديما يَتَضمَّن َأن َرُسول اهلل صمى اهلل َعَمْيِو اْلَمْشُيوَرة َمَع اْلَيُيود ِبَبْغَداد وحاصمي
َحاَبة ِمْنُيم َعمّي بن أبي َطالب  َوسمم َأمر ِبِإْسَقاط اْلِجْزَية َعن ييود َخْيَبر َوِفيو َشَياَدة جَماَعة من الصَّ

اس ِفي َشْأنو ثمَّ عرض عمى اْلَحاِفظ َرِضي اهلل َعنُو َفرفع الرَّْسم ِإَلى َرِئيس الرؤساء وعظمت حيرة النَّ 
ِإنََّما أبي بكر اْلَخِطيب اْلَبْغَداِدّي َفَتَأّممو َوَقاَل َىَذا مزور َفقيل َلُو ِبَم َعرفتو َقاَل ِفيِو َشَياَدة ُمَعاِوَية َوُىَو 

بن مَعاذ َوُىَو َماَت أسمم َعام اْلَفْتح سنة َثَمان من اْلِيْجَرة وخيبر فتحت سنة سبع َوِفيو َشَياَدة سعد 
َيْوم بني ُقَرْيَظة َوَذِلَك قبل فتح َخْيَبر فسر النَّاس بذلك وزالت حيرتيم اه َقاَل اْلَعالَمة القادري ِفي 
األزىار الندية َوِفي ُحُدود صدر َىِذه اْلِماَئة َأعِني اْلِماَئة اْلَحاِدَية عشَرة ظير َنْحو َىَذا اْلكتاب المزور 

ْفع عمى خطوطو بتاريخ سبع َوعْشرين َوَسْبعمائةِبَمْعَناُه وَ   الرَّ
  التاريخ اإلسالمي: عمم نطاق

التاريخ اإلسالمي، ىو تاريخ الشعوب والدول اإلسالمية منذ بدء اإلسالم وحتى العيد الحاضر، 
ويمتد من المحيط األطمسي إلى المحيط اليادي. ولدى الدين اإلسالمي فرصة لمزيد من االنتشار؛ 

و يتصل بأرض بكر ومن المكن أن نجذب الكثيرين لإلسالم، لو ربينا جياًل من الدعاة، يحسن فإن
 تقديم اإلسالم لمناس، وعمى ىذا فخريطة العالم اإلسالمي مفتوحة قابمة لالمتداد.

 -ماذا تفيدنا دراسة تاريخنا:
 -يقول ابن األثير:

التاريخ من سيرة أىل الجور والعدوان، وما إن من إلييم األمر والنيي إذا وقفوا عمى ما في وقائع 
ذا رأوا سيرة الوالة العادلين  ترتب عمييا من فساد وخراب وىالك، استقبحوىا وأعرضوا عنيا. وا 
وحسنيا، وما فييا من الذكر الجميل بعد ذىابيم، وأن بالدىم وممالكيم عمرت، وأمواليم درت، 

 استحسنوا ذلك ورغبوا فيو، وثابروا عميو.
التاريخ مدرسة األجيال يتعمم فيو األحياء ما ينفعيم  لشيخ حسن بن عبد اهلل آل الشيخ:ا ويقول

 .فيعممونيا وما يضرىم فيجتنبونو، وىو الجسر الذي يصل ماضي األمة بحاضرىا 
  األسموب العام لكتابة التاريخ:

  ظير في كتابة التاريخ اإلسالمي طريقان:
 غير تعميق أو تحميل.األسموب القديم: سرد األحداث، من 

ىمال سرد األحداث التاريخية المتتابعة.  األسموب الحديث: االىتمام بالتعميق والتحميل، وا 
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ومن الواضح أن الطريقين يكمل أحدىما اآلخر، وال يستقيم أحدىما وحده ، وىذا ما حاولنا جيدنا 
 المتواضع أن نسمكو في ىذا السِّْفر المتواضع.

  اإلسالمي: بداية تدوين التاريخ 
أول كتاب دونو المسممون ىو كتاب اهلل. وقد كانوا مترددين في تدوينو، بيد أن مقتل أكثر الُحفَّاظ  -

 في حروب الردة وحروب المتنبئين جعميم يدونونو خوفًا عميو من الضياع والنسيان.
يختمط بالقرآن، وقد وأما تدوين الحديث النبوي، فإن التردد كان أكثر، وكان ال يدون خوفًا من أن  -

، وسار عمر عمى نيجو. ولم -صمى اهلل عميو وسمم  -أمر أبو بكر الناس أال يحدثوا عن الرسول 
 م(. ٛينشط تدوين األحاديث إال في منتصف القرن الثاني اليجري/ )

وعمى ذلك فإن تردد المسممين عمى تدوين غير ذلك من العموم كان أكثر. ومن ىنا وجب عمينا  -
نما  الحذر نيا المؤرخون، فإن األحداث األولى لم تصل لممؤرخين مدونة، وا  في تمقي األخبار التي دوَّ

 وصمتيم من الرواة.
م(، وكان من باكوراتيا: سيرة ابن ىشام  ٜوبدأ تدوين التاريخ اإلسالمي في القرن الثالث اليجري/ )

 م(. ٕٛٛ -ىـ  ٖٕٔ)
م(،  ٕٕٜ -ىـ  ٖٓٔاريخ اإلسالمي: تاريخ الطبري )ومن أىم الكتب القديمة التي تطرقت إلى الت

 -ىـ  ٗٚٚم( والبداية والنياية البن كثير ) ٕٖٕٔ -ىـ  ٖٓٙوالكامل في التاريخ البن األثير )
 م( وغيرىا. ٕٖٚٔ

وأما حديثًا فالكتابة عن التاريخ اإلسالمي العام قميمة جدًا، وأبرز من برع في ىذا الميدان الدكتور 
 وسوعة التاريخ اإلسالمي(، ومحمود شاكر )التاريخ اإلسالمي(.أحمد شمبي )م

 ضيع عمم التاريخ:امو 

حيث انو يبحث في المجتمع االنساني، وفي حكايتو وكيف اصبح االنسان كما ىو االن ، وان -1
معرفة ما كانت عميو المجتمعات في الماضي وكيفية تطورىا  لتبصرنا بالعوامل التي تؤثر فييا 

 والقوى التي تحركيا وبالدوافع والمصادمات التي تشكميا عامة كانت ام خاصة. وبالتيارات

واالنسان ىو صانع التاريخ الفذ ال يفوتو في صناعتو ىذه صانع اخر، وىي من صنع الحياة ثانيا 
فالحياة تفرض نفسيا عمى ارادة االنسان ، والصراع الذي يخوضو االنسان في معركة الحياة ىو 
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، لحياةلدة عمى مسرح الزمن، واالنسان ىو االنسان ومعركتو خالدة ما بقى مع الزمن واالدراما الخا
ويحق لنا ان نقول مع المؤرخ االيطالي )كروتشي(: ان التاريخ كمو ىو تاريخ الحاضر فنحن ال 
نبغي حقا من دراسة التاريخ غير التعرف عمى االطار الذي نعيش فيو ، ومعرفة اصولو ، وال 

معرفة وجوده، والواقع ان كل ما يتناولو التاريخ بالبحث حاضر موجود، اما ما مضى  يتسنى لنا
 وانقطع وجودة فال سمطان لمتاريخ عميو.  

الزمان: ىو الوقت قميمو وكثيره ، وىو مدة الدنيا كميا ، ويقال السنة اربعة ازمنة : اي اقسام او -ٕ
والقدرة عمى استيعابو في عممية متوازنة  فصول، والتوقيت ىو دراسة الظروف المحيطة بالحدث،

 مع الحالة.

المكان) االرض(:االرض ىي المسرح الذي حدثت عميو وقائع التاريخ ، وىي ذات اثر كبير في -ٖ
توجيو مصائر النوع االنساني، ان مسيرة االنسانية عبر االف السنين تحكي لنا قصة صراع االنسان 

، وازاء االخرين ، وازاء ذاتو، وىي ذات القصة التي تكمن  من اجل الموقف االفضل ازاء الطبيعة
وراء ظيور حضارات عريقة ، نيضت ىنا وىناك، وكانت لوطننا العربي فييا ومنيا البدء واالصالة، 
 ولمظواىر الكونية المختمفة اثر واضح مع غيره من المؤثرات في االنسان وبالتالي في حركة التاريخ.

 


