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Abstract 

Throughout many centuries of change and development, the Islamic history 

continues to represent the memory reservoir of the Muslim nation with its multiple 

backgrounds and affiliations. The need for a critical method of the Islamic history 

to help us captures its diversity and richness is unavoidable. This study adopts an 

approach of critical analysis to examine the reasons causing a declining 

historical objectivity alongside a sort of a poor vision affecting the process of 

historical writing and codification throughout longer period of time. This 

research discusses the different factors that negatively affected the writing of the 

Islamic history and draws on the sources of the revelation in its capturing of a 

number of historical events and developments of previous nations. This inquiry 

highlights the rational justifications for interpretation of the Islamic history and 

the need for an integrated approach to the Islamic history. Such an approach 

however, is required to merge issues of chains of transmission with the need for 

critiquing the historical texts in addition to the use of modern science to filter and 

scrutinize the historical transmitted historical materials found in the Islamic 

heritage. This exploration would be instrumental for current research on Islamic 

history, particularly on the process and style of re-writing past Islamic historical 

themes for contemporary contexts. 
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 ملخص البحث:
مما التاريخ االسالمي ذاكرة أمة متعددة املنابت واملشارب، يف قرون متباعدة وبيئات خمتلفة، 

. إنه جمموعة كبرية ملفارقةالذي قد يصل إىل حد ا التنوعتدوينه ملما بهج يستدعي أن يكون من
لمني وغري املوضوعية من املؤرخني املسالقراءة تستحق  األمهيةدرجة من من األحداث على 

املسلمني، استعمل البحث منهج النقد والتحليل ليجيب عن أسئلة حول سبب  غياب 
املوضوعية والضعف الذي أصاب الكتابة التارخيية خالل مراحل طويلة، مث العوامل املباشرة اليت 
أثرت على تدوين التاريخ االسالمي، بالنظر إىل منهج الوحي يف اسرتجاع احلوادث التارخيية و 
تاريخ األمم السابقة، و أخريا يعرض البحث ملربرات الدعوة إىل إعادة قراءة التاريخ االسالمي، 
وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج من أجل منهج متكامل يف تدوين التاريخ االسالمي، 
جيمع بني منهج السند ومنهج نقد النص، إىل جانب الوسائل العلمية احلديثة لتمحيص 

  يخ االسالمي.وتصفية التار 
 

 السند .التاريخ اإلسالمي . التدوين . النقد التارخيي. منهج التدوين التارخييكلمات مفتاحية: 
 .  
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  مقدمة
مل يعد التاريخ يسجل الوقائع إذ ، خمتلفادراسة التاريخ منذ بداية القرن املاضي خطا اختذت 

ساحة النشاطات احلضارية مالتاريخ دخل  بلواألحداث اليت دارت بني الدول واألمم، 
حقب  خاللئزئيات وتفصيالت معينة جبعىن ي  ، واالنسانية، وأصبح علم التحليل واملقارنة والنقد

 السبقفضل األوائل للمسلمني و  .ن يف هذا اجملالو معينة حسب إجراءات يعرفها الباحثتارخيية 
 تارخيية االسالمية القدمية الالكتب الف ،علم التاريخ وفلسفتهالريادة يف و  التدوين التارخيييف 

. ختلو من هذا العلم، مما يدل على استيعاب املسلمني املبكر لقيمة هذا العلم وفائدته ومنهجه
ته ومرجعينهج كتابة التاريخ االسالمي وجاءت هذه الورقة لتجيب عن أسئلة متعلقة مب

يعاجل  .التدوين التارخييت إىل بعض اإلحنراف عن املوضوعية يف واملشكالت املنهجية اليت أد  
، مقارنة مبنهج يةوحتليل يةنقدمن خالل رؤية منهج كتابة التاريخ عند املؤرخني املسلمني البحث 

 التاريخ. احلوادث التارخيية التعامل مع  يفالقرآن والسنة 

 : التاريخي حول منهجية التدوين .1
هذا  ، ومرد  هي العربة سة التاريخاتفق علماء التاريخ اإلسالمي قدميا وحديثا أن الغاية من درا

واسرتجاع  1.(111يوسف:) ﴾َكاِن يف َقَصَصِهْم َلِعب ْرًَة أل وِل األَْلَبابِ َلَقْد  ﴿تعاىل  اهلل االتفاق قول
، عند للمسلمني علم التاريخنسب بدايات وت  القرآن الكرمي قصص السابقني يف سياق االعتبار، 

كما شهدته   هملنهج التارخيي من مولده إىل قمة التأليف فيا فقد أثبتت مؤلفات كثرية بنائيةَ 
 فإنعلم التاريخ، براعة وريادة املسلمني يف العصور الذهبية على يد ابن خلدون، لكن بالرغم 

                                                           
ك ومن إليهم األمر والنهي، إذا وقفوا على ما فيه من سرية "من فوائد التاريخ أن امللو : ابن األثرييقول   -  1

استقبحوها وأعرضوا عنها واطرحوها، وإذا رأوا ، ورأوها مدونة يف الكتب يتناقلها الناس ،أهل اجلور والعدوان
سرية الوالة العادلني وحسنها، وما يتبعهم من الذكر اجلميل بعد ذهاهبم، وأن ممالكهم وعمرت استحسنوا ذلك 

احلوادث وما تصري إليه عواقبها، فإنه ال حيدث أمر  ومعرفةومنها ما حيصل لالنسان من التجارب  ،رغبوا فبهو 
 ،ابن األثري، الكامل يف التاريخانظر  داد بذلك عقال، ويصح ألن يقتدى به أهال"ئز إال قد تقدم هو أو نظريه، في

 .7 : ص1ج (،1691)بريوت،  
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م املادة التارخيية ك  حيو  ،ائق جمتمعةقاحل النضج العلمي الذي يرىتفاوتت من حيث جهودهم 
أن حيتفظ بذاكرة الشعوب،  يالتارخيغاية من الدرس ال تانإذا كف .إىل معايري ومقاييس ثابتة

وتفسري األسئلة املصريية جمموعة عن  اإلجابة يإضافة إىل ذلك همن التاريخ االسالمي غاية فال
اذا أخفق مل:ومن ضمن تلك األسئلة النكبات املتكررة اليت حدثت يف التاريخ االسالمي، 

ومن املسؤول عن تدمري  ؟ئزو الصلييب يف بيت املقدساستفحل الغكيف و  ؟املسلمون يف األندلس
األثر البالغ  وعدم اإلجابة عن هذه األسئلة كان له اخلالفة؟كثرية وضياع   مكتسبات تارخيية

تتجاهل تاريخ أقطار إسالمية  ية  تارخي مركئزية  إضافة إىل تكريس  ،على واقع الثقافة اإلسالمية
 رافية بشرية وزمنية حمدودة، ال تتجاوز العامل العريبغج  التاريخ اإلسالمي إىلرتبكاملها، وختص

نهج صورا بسبب املق، والتعامل مع الرواية أكثر يبدو النقد التارخيي ضعيفا، و يف الغالب
آثار غموض ، و عند الكثري من املؤرخني التجئزيئي، وعدم وضوح التصور اإلسالمي حلركة التاريخ

شبه  وهو أمر    ؛قانون السببية والربط بني املقدمات والنتائجالعالقة اجلدلية بني القدر واحلرية و 
غائب يف الروايات التارخيية القدمية اليت ال متدنا مبنحى واضح يف التحليل والتصور بسبب 

املؤرخ يف القدمي إىل القوانني والنواميس يشري ونادرا ما  .اعتمادها على سرد الروايات فقط
أن القرآن لفت النظر إىل ذلك، لكن املؤرخني املسلمني لرغم من هذا با ؛والقوانني اإلجتماعية

ومل جيمعوا صورة نظرية متكاملة اجلوانب، ميكن  ،مل حياولوا صياغة النظرة القرآنية للتاريخ
ت بعض الطفرات و حماوالت وقعتسميتها املنهج االسالمي أو القرآين يف تدوين التاريخ ، 

  2ابن خلدون.ء بعضها متأخرا جدا مثل ما هو احلال عند ميكن أو توصف بالعبقرية، لكن جا

حممود يرى يف هذا السياق، النقص احلاصل يف كتابة التاريخ االسالمي متعدد الصور، و إن 
، بسبب مهئزوزةبل اخللفية اليت لدينا عن كثري من اخللفاء غري صحيحة،  أن  شاكر
وا م  الذين تسل   غرضة معادية للمسلمني، وك تبت بأيٍد مأخذناها من كتب ليست بذات ثقة أننا

إلينا حياة اخللفاء من  وكثريًا ما وصلت ،سواء أكانوا راشدين أم أمويني أم عباسيني ،اخلالفة
فقط جيلس يف مركئز اخلالفة ي عطي األوامر،  احكمً  ليس رجالمثال فاخلليفة  ،..جانب واحد

إن هذا اجلانب  ؛شعراء يكيلون له الثناءيتلّقى التهاين، ويستمع إىل الو  وجييب على الرسائل،
                                                           

 ص، مركئز حبوث السنة والسرية، جامعة قطر، 1، ط 1ة النبوية الصحيحة، ج أكرم ضياء العمري، السري   -  2
14 
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اخلليفة إماَم املسلمني يف الصالة،  لقدكانفق.نت مشوهةً من ضمن الكثري من اجلوانب اليت دو  
واألعياد، وقائدهم يف اجلهاد، واملفيت للخاصة، واملسؤول من العامة،  وخطيبهم يف اجلمع

 .هذا اجلانب مل يرد إلينا ؛ لكنالعلماء األحكام، وي ناقش الفقهاء، ويتداول الرأي مع يستنبط
3 

 اإلسالمي:  التاريخ الخلفية المنهجية لتدوين  .2
مواقف القرآن الكرمي اسرتجع تدوين التاريخ اإلسالمي. فقد لمنهجية  الوحي مرجعيةشك ل ي

أسباب ازدهار العمران وسقوط كما اسرتجع  ،والرساالتتعاىل األقوام والشعوب من اهلل 
األنبياء  وشخص   .كنماذج جمردة تتكرر بغض النظر عن األمكنة واألزمنة املختلفة  ،اجملتمعات

وهامان وقارون منوذج شخص فرعون يف حني ميثل  يف القرآن الكرمي ميثل احلق ويدافع عنه
املواقف ديد أثر له يف حت الومراوغ، مبني  عدو  فالشيطان أما  .االنسان الذي يظلم ويطغى

الواعية خياراته من خالهلا تثبت الكاملة مسؤولية االنسان ها، ألن حركة التاريخ وجيهوتالتارخيية 
مبا سنن يف العمران واألنفس المن  هاالقرآن لالنسانية واسرتجع رصيد خقد أر  و وسريه العاقل. 

يتفادى االنسان يتم ذلك حني  وأرقى؛ سلميكفي لتسديد احلياة وتوجيه البشريه إىل مستقبل أ
السابقني وعرب  صبقص استعانقد  (النيب )إننا جند أن . الغابرة القرونسابقني يف الأخطاء 

( )كما يف قول النيب اهلالكني يف تربية األمة وإرساء منوذج القدوة  
ذلك يصرفه ما ،عصبأو  حلم من عظامه دون ما ، احلديد مبشاط ليمشط قبلكم من كان لقد)
، وليتمن اهلل دينه عن ذلك يصرفه مارأسه، فيشق باثنين مفرق على املنشار ويوضع ،دينه عن 

خياف إال اهلل(، زاد بيان:  ما صنعاء إىل حضرموت من هذا األمر حىت يسري الركاب
   .4(غنمه على )والذئب

ا متكامال يري يف كل سورة تشكل إذا ما مجعت نسقا تفس الرؤية التارخيية يف القرآن حاضرة  و 
 لرتف الذهين واإلثارةجملرد اومل تأت قصصه  ،من التأريخالغاية القرآن فقد حدد . يةتارخيدورة اللل

                                                           
3
 http://www.fustat.com/I_hist/muntalaq.shtml 

حمب ه، ت. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل وسننه وأيام ،حممد بن إمساعيل البخاري -  4
 3852، ص ، ه 1400 ،األوىل الطبعة، املكتبة السلفية. القاهرة: الدين اخلطيب

http://www.fustat.com/I_hist/muntalaq.shtml
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به جتن  و غاية الوجود، يف العمران البشري هتدي االنسان إىل  وسنن   تارخيية   بل معطيات   ؛العاطفية
غاية،  بال االتاريخ يف القرآن مرتبطمنطق بدو يمطاب األمم واجلماعات البشرية منذ بدأ اخلليقة. و 

. ذهب (111يوسف:) ﴾َكاِن يِف َقَصَصِهْم َلِعب ْرًَة أل وِل األَْلَبابِ َلَقْد  ﴿ هو ظاهر يف قوله تعاىلكما 
سيجعل منهم عربة أن الذي جعل إخوة يوسف يعلمهم  ،الطربي إىل أن الكالم ملشركي قريش

مث يظهره وميكن له يف البالد، ويؤيده هم ، فيخرجه من بني أظهر () عربة من أجل حممد 
، ففي اآلياتحول هذه ختتلف التفاسري تكاد وال  5كما فعل بيوسف عليه السالم.باجلند  

 ،هذه اآلية يف أخبار املرسلني مع أممهم حممد األمني الشنقيطي أناألضواء مثال، يرى الشيخ 
األمر يف تفاسري هو وكذلك  .6ألهل العقول عظةً و  الكافرين عربةً  ك  هلِ يملؤمنني و ا يج  وأن اهلل ين

والقلوب، وتدعو إىل  حترك العقول عربة   صَ صَ القَ املفسرون واملؤرخون أن واليت فيها يتفق ، أخرى
غاية يؤكد لاملاضي باحلاضر  افيهبط تر يصورة يعرض التاريخ بالكرمي القرآن أن و  التفكري والتأمل،

يف لكن  ،بالقوة وكثرة العمرانويعرتف هلم باجنازات األمم السابقة، أيضا ينوه لخ، و م التاريتعل  
بذلك واستحقوا  ،الرسلعن  ملا أعرضوارهتم، يذكر آفاهتم اليت قضت عليهم ودم  نفس الوقت 

كما  ،مستقبلهامصريها و سؤولية الشعوب عن مل تأكيد   يف ذلكو  ؛هناية بائسة من صنع أيديهم
 غافر:) ﴾مْ هِ لِ بْ ق َ  نْ مِ  ينَ ذِ ال   ة  بَ اقِ عَ  انَ كَ   فَ يْ كَ   وار  ظ  نْ ي َ ف َ  ضِ رْ األَ  يف واري  سِ يَ  مْ لَ ف َ أَ ﴿: وجلعئز يف قوله 

 .7خياطب األمم لتتعلم من األمم اخلالية وتعترب مبا حل هبا الطربي إىل أن اهلل فريى . (22

اخل بني الظاهرة الفكرية تدال ، ليحصلقراءة تأملية ة قصص األولني قراءيدعو القرآن الكرمي و 
موضوع الكون والقرآن  :والعامل املشرتك هو االنسان؛ يف القرآنالتارخيية والعمرانية الظاهرة و 

 ،متكاملة   لئزمن يف القرآن وحدة  ومن معامل املنهج االقرآين يف التاريخ الوحدة الئزمنية، فا والتاريخ.
املاضي، عني هذا األساس، فالتاريخ ليس  علىيتعاملون معه  ني املسلمنيخاملؤر  هو ما جعل و 

يف مستقبليته يدعو إىل تأمل املاضي القرآن و  يف آن واحد؛املاضي واحلاضر واملستقبل هو بل 
 يِف  وم  الر   تْ بَ لِ غ   ملَْ أَ ﴿أنه تنبأ باملستقبل مثل قوله تعاىل  بالرغم منوالتعلم من دروسه، وتدب ره 

                                                           
 313الطربي تفسري الطربي، تفسري سورة يوسف ص  -  1
 ، تفسري سورة يوسف  1661أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي، ط  - 9

 7  -   190ص  2002تفسري ابن كثري، دار طيبة، ط

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1950&idto=1955&bk_no=46&ID=1947#docu
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 ﴾نينِ سِ  عِ ضْ بِ  يف  ونَ ب  لَ غْ ي   سَ  مْ هِ بِ لَ غَ  دِ عْ ب َ  نَ مِ  مْ ه  وَ  ضِ رْ األَ  نَ دْ أَ 
البعد كما يشك ل . (1-4سورة الروم: )

الغيب، بعدا زمنيا عامل صيل احلياة بتفا باقيالغييب الذي يربط بني احلاضر واملاضي واملستقبل و 
من خالل العرض القرآين لتاريخ البشرية  ميكنناالتارخيية؛ إذ أنه  ا يف التعامل مع األحداثمهم  
من املعايري واملقاييس املنهجية يف التعامل مع احلادثة التارخيية بأبعادها كتشف مناذج أن ن

 الئزماين واملكاين.العقدية واخللقية وبسياقها 

، لكنها يف الوقت لتاريخ االسالمييف دراسة اادة دمسة مبغازي املو والسري كتب احلديث دنا  تئزو  و 
كتابات السرية عند الواقدي تتميئز  فمثال املنهجية.  اوحيثياهت ةالقرآنيلفلسفة نفسه تعئزز ا
اث يف  اية برتتيب األحداث ترتيبا زمنيا موضوعيا يف حني تظهر التجئزئة لألحدنوالبالذري بالع
جوا بعضها ا قطعوا الرواية فخر  رمبثني الذين التئزموا بقواعد الرواية ومتييئز األسانيد، و كتابات احملد  
ورة أخف يف صالبخاري، وب عنديف املغازي هو احلال يف مكان آخر كما بقيتها يف مكان و 

د بن اسحاق من مجع بني صفة املؤرخ واحملدث مثل حمم وقليل   8صحيح مسلم لعنايته باملتون.
من يف السرية مجع ما أمكنه من الروايات ودّوهنا  بَ من كتسائر فالطربي،  رحممد بن جري وأ

دون اشرتاط الصحة، ما عدا البخاري ومسلم الشرتاطهما الصحة فيما روياه من السرية يف  
 9كتابيهما.

س القرآنية، املادية املعايري واملقايي اعتبارئزهد يف بعض الخالل قراءة التاريخ اإلسالمي نلمس 
ه املشكلة، وقع يف هذمثال فالطربي اسرتجاع احلوادث وتسجيلها. عملية يف  ،منها واملعنوية

دت اتصلت بغئزوة بدر وحد   اليت ع إىل سورة األنفالو رجدون الكتب عن غئزوة بدر  حني
الطربي فعل وكذلك  احلدث، القليل من السورة مبا مل يغط  مثال اقتبس الطربي فقد  .مشكالهتا
فلم يكلف نفسه زيادة أو مراجعة، وكل ما فعله هو ابن كثري وجاء  .(النيب )غئزوات بباقي 

 ،()نيب أن خيلو من أحاديث ال هروايات الطربي، فأوشك كتابو اآليات القرآنية أنه اختصر 
للقرآن رأسا فيه واملصداقية املرجعية تكون دث يف موضوع التارخيية يف بناء احلادة على املمعتمدا 

                                                           
ص  ، مركئز حبوث السنة والسرية، جامعة قطر،1، ط 1أكرم ضياء العمري، السرية النبوية الصحيحة، ج   -  2

11 . 
 :11ص املرجع السابق،   -  6
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ال  املصادر التارخيية لكن مع أن كل املؤرخني املسلمني حرصوا على حتقيق العربة،  10واحلديث.
ميكن كتابة وال الئزمانية واملكانية والروحية. ها حتتكم إىل منهج القرآن يف اسرتجاع التاريخ بأبعاد

القرآن واحلديث يثيات منهج حلاعتبار دون  احلضارة االسالميةمسرية ن التاريخ االسالمي وتدوي
 .التدوين التارخييتكم إليها قرآنية حمكمة حيمعايري منهجية أجل من ، التارخيي التدوينعملية يف 

  قضايا منهجية في تدوين التاريخ االسالمي: .3
دوين التاريخ االسالمي ال  و من أجل أن نقف على حقيقة املشكالت املنهجية اليت عىن منها ت

بد أن نقف على أهم املشكالت و القضايا املنهجية اليت أثرت سلبا على تدوين التاريخ 
االسالمي، من أجل أن تكون يف دائرة وعي الباحثني ومدوين التاريخ االسالمي يف العصر 

والعربة من  الراهن، ألن عدم تسليط الضوء على تلك القضايا جيعل خطر الوقوع فيها يتكرر،
 الدراسة هي االعتبار من أخطاء السابقني يف تدوين التاريخ االسالمي. 

 
 : التاريخي سردال . أ

يتعلق  اثنني: إىل نوعنيه 656قبل سقوط اخلالفة يف بغداد سنة  التدوين التارخييشليب  م  يقس  
القريبة أو أو البحث عن دوافعها ونتائجها  ،و حتليلأسرد احلوليات من غري تعليق باألول 

، فيحني حداث تارخييةاألفوا كتبا ضخمة لسرد  القدامى الذين أل  نيالبعيدة، وهو طريق املؤرخ
دون االهتمام بسرد األحداث التارخيية متتابعة، من  ةتارخييلرواية الالتحليل لب الثاينأما يتعلق 

صية واحدة. شخحول  الذين اهتموا بكتابة حدث واحد أو ني احملدثنيوهو أسلوب املؤرخ
دون من األحداث التارخيية ف ،التدوين التارخييال غىن للمنهجني عن اآلخر يف يعتقد شليب أنه و 

احلدث الواحد عن جمموع األحداث التارخيية فصل أما حمدود النفع،  ساذج   حتليل وفهم عمل  
دون االهتمام  من، وتدوين التاريخ على نسق تدوين احلديث بذكر الرواية والرواة منقوصة   صورة  

 11.يف العصر احلديث صعبة املنال ثقيلة على النفس يةدراسة التارخيالباألسلوب جعل 

                                                           
، 14أمحد شليب، موسوعة التاريخ االسالمي واحلضارة االسالمية، )القاهرة: مكتبة النهضة، ط  -  10

 12م(، ص 1669
 .57-56ص  عة التاريخ االسالمي واحلضارة االسالمية،شليب، موسو   -  11
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النصوص واملتون  توتفاقم ،توارثها املؤخرون من قرون خلت ،السرد عويصة  إن  مشكلة 
ي السرد على حساب املنهج العلممنطق ها االيت ورثت تارخيا مييل إىل القصة اليت اقتضالتارخيية 
من املؤرخني يكررون نفس املادة  ارت ضخامة املروايات على النوعية لدرجة أن كثري ، وأث  التارخيي

األخبار التارخيية على شكل أسانيد ومرويات  د  ، فرتَِ ال عالقه هلم هبا هكأنو وال يتفاعلون معها، 
 يف القرون الثالثة اهتمام املؤرخني التسليم بأن  من األمانة العلمية و  .نقصان وأزيادة من دون 

 على صدق همحرصيدل على ا واألسانيد إمن  والرتاجم األوىل بتدوين األحداث وذكر األمساء 
يف لكن اتباع هذا املنهج ؛ و تعليلأ خلرب من غري تفسرييف نقل ا همواخالص هم، وجتردالرواية

أريخ، وعدم مراعاة سائر الكتب التارخيية وعدم اعتبار الفرق بني املنهج احلديثي ومنهج الت
وتدوين أدى إىل مشكلة يف قراءة  ة، واحلاجة إىل تطوير أساليب العرض،التارخييالتطورات 

 نقل  المهمة املؤرخ لتصبح ، ا مرويات  اليت تعامل معها املؤرخون على أساس أهن   األخبار التارخيية
فرتات وفق  التارخييةتقسيم األحداث ووقع املؤرخون يف . ا مسع ولو كان متناقضااجملرد مل

أو موت  ىل أخرى كان يعين سقوط سلطة أو دولةإسياسية، واالنتقال من مرحلة تارخية 
الوحدة يفتقر إىل  وهو تصنيف   ،العباسيةو الدولة األموية أو اخللفاء، كما يف تاريخ ،  حاكم
  قراءة علمية. عقبة يف قراءة األحداث التارخييةويشكل ، التارخيية

 اضافات:الهوامش واإل . ب
صحاب الكتب وهي ممارسة تبناها أ تدوين التاريخ االسالمي،منها يسلم أخرى مل  هناك آفة  

أو يف أواخر الفصول واألبواب أخبارا وآراء واحلواشي كانوا يضيفون على اهلامش الذين  ية اخلط  
لشرح ا األصل، ويثبت  ضمن الئزيادة تدخل لنسخ بعض هذه الكتب، تاأليام و  جديدة، مث متر  

و ية املتأخرة إىل املؤلف، وهيف املنت، وخيتلط األمر على املتأخرين، فينسب ما يف النسخة اخلط  
ية املتأخرة ما ينسب يف النسخة اخلط   عادةً  ،املقصود وغري املقصود دليس،من الت نوع  

 مما أدى إىل اختالط النصوص األصلية بالئزيادات، وهو ال شك من املثالب اليت 12.للمؤلف
 تؤخذ على تدوين التاريخ االسالمي.

 

                                                           
  .294منهج البحث يف التاريخ، ص  ،حممود حممد احلويري  -  12
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 وعالقته بالعلوم اإلسالمية: التاريخ . ت
ه من ، لكن  ةموضوعيبصورة االسالمية والفنون قي العلوم اببوثيف الصلة التاريخ االسالمي  ظل  

ال يوجد ما يربر جهل لكن  13.عن بقية الدراسات االسالميةه ميكن فصلجهة التخصص 
سالمية، وقد اكتملت ثقافة املؤرخني األوائل، ومجعوا بني علوم الشريعة املؤرخ ببقية العلوم اال

أننا من املؤسف و مجيعا، ومل يهملوا احلديث أو الفقه، ومل يستغنوا عن منهج األوصولييني، لكن 
العلوم االسالمية وتكامل املعارف بملاما إأكثر  أن كثريا من املستشرقنيفيه جند فصرنا إىل زمن 

بغض النظر  ،بالدراسات االسالمية همملامإسالمي إال بعد فلم يكتبوا يف التاريخ اإلاالسالمية، 
املشروع االستعماري وطبيعة  همئز شدة حتي  لاليت وقعوا فيها اجلسيمة عن النوايا السيئة واألخطاء 

عملوا حلضارة االسالمية، واستة اقوا يف دراسكتبوا وتعم  واقع  اليف  هملكن، منوالهيف الذين ساروا 
تكاد تفتقد هذه املئزية عند املتخصصني يف يف حني  ،املنهج احلديث يف معاجلة األحداث

املستشرقني منهج النقد  لكن أيضا من اجلور والظلم أن ينسب إىل. التاريخ االسالمي حديثا
وائل سلمني األاملعلماء الرفض قد لنقد املتون التارخيية، و  كثرية  ألن عند املؤرخني األوائل مناذج  

و التطرف احلاصل باسم منهج نقد   14واملتأخرين روايات حديثية ألهنا ختالف املنطق والعقل.
نتيجة األهواء الدينية و تالمذهتم و هو فهم النصوص من طرق املستشرقني النص ، تعسف يف 

هذا لكن  15 سوء فهم اللغة وأحكام اإلسالم ونظامه ومقاصده.ليس فقط بسبب والعنصرية، و 
 بل ال ، ول للمؤرخني املسلمني رفض النقد واملوضوعية تقتضيه وهو منهج إسالمي أصيلال خي

 ميكن جتاهل املنهجني يف تدوين التاريخ االسالمي.

خلوا من متييئز الروايات جاءت أهنا املسلمني اب واملؤرخني كتابات الكت  على كثري من  الحظ ي و
املؤرخني املعاصرين تتسم باملنهج تابات كأن  هذا بالرغم من وفق قواعد مصطلح احلديث، 
لتكييف الرواية التارخيية  هناك حاجة  فالقرنني األخريين؛  النقدي تأثرا باملنهج الغريب يف

ال يستطيع أحد  .د السند، ومكتبة ضخمة لرتاجم الرواةو جو خصوصياهتا من اليت و اإلسالمية 
ت املؤسف أهنا ن لكأن ينكر القيمة العلمية والتارخيية لتلك املرويات  َّ ّّ ثروة من ظّل

                                                           
 .90شليب، نفس املصدر، ص   -  13
 وما بعدها.  15انظر ضياء العمري، ص  - 14
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 وما بعدها.  15ص املرجع السابق،  - 
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و  قد املتون. أما ناملعلومات مبعئزل عن الكتابات التارخيية املتعلقة بتاريخ اإلسالم ودراسة السرية
السند متاما كنقد  له أمهيته؛ ف يالذي يلتئزمه املنهج التارخي متحيصها و مقارنتها و حتقيقيها و

و النقلية على  العقلية و مع املقاييس النقدية تتفق املتون، وال بد أن أمهيته الذي ال ختفى 
ما حكم الذي ال غىن لنا فيه عن منهجية السند و ؛ در االسالمصة يف تاريخ خاص  ، السواء

التارخيية املتعلقة بصدر اإلسالم إن مل يستعمل الباحث منهج احملدثني يف  تفاصيل األحداث
 تستغين عن املنهجني. والكتابة التارخيية املوضوعية ال 16نقد األسانيد.

 غياب البعد الواقعي: . ث
جّرد القرآن الكرمي األحداث التارخيية من الئزمان واملكان من أجل صالح مستقبل االنسانية، 

جتيب عن يث أن تكتب  بطريقة جتد هلا عالقة مباشرة بالواقع، حبنبغي فاحلوادث التارخيية ي
معرفة األخطاء اخلفية ل خلال و وتعل  أدث، وجتد تفسريا للحواأتشرح لبسا،  وأسئلة مصريية، أ

ذلك  ؛اوفساد جمتمعاهت تهاوراء ضعف األمة وتدهور ثقاف ، واكتشاف أسرار املاضي وماواجللية
 ،تاريخ االسالم حيمل أخبار املد واجلئزرغري أن  حضارة.من يسأل عن سقوط ل أو  التاريخ أن 

ل وكاالت كما تسج    هعلى صفحاتالتاريخ ل ج  ، سالشيخ الغئزاِلبتعبري  وأ ،واهلئزمية والنصر
ر أن يتصو  اإلسالمي لتاريخ املطلوب من اف 17األنباء خربا عن عارضة أزياء أو مباراة شطرنج.

كيف و  ،واومن أي طينة كان ،كيف اختار رجالهو يفسرها،، خطوةً  خطوةً  (خطوات النيب )
وأرسى  ،دولته () وكيف بىن ، حاطت بنشأة هذه األمةوما طبيعة الظروف اليت أ ،همأعد  

ورجاهلا وبيوهتا وعشائرها وعالقاهتا االجتماعية ومالبساهتا االقتصادية واجلغرافية واحليوية ا نظامه
املؤرخني بعض جتاوز حني حدث كما ل أو يهمل،  وليس للمؤرخ أن يقرر ما يسج  ؟ وغريها

 ةروحي تالها من حتوّ بَ مل يدونوا ما صحِ و ية بالغة أو مر وا عليها مرورا تسجيليا، أحداثا ذات أمه
تلك املرحلة وما  تاريخ اإلسالمي حتليلكان على   كتاب ال .18ةعسكريو  ةواجتماعي ةوفكري
مع األفكار نظام اإلسالم  وتفاعل ،اليت قام هبا االسالمتغيري والبناء وتتبع أعمال ال ،قبلها

والظروف االقتصادية واملخلفات التارخيية  ،السائدةالثقافية واإلجتماعية لنظم او  والعقائد
                                                           

 .12ص  املرجع السابق،  - 19
 .  37-39تراثنا الفكري يف ميئزان العقل والشرع، صحممد الغئزاِل،   - 17
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لكن جاءت كتبة التاريخ االسالمي منقطعة عن الواقع، ويف   19؟الكثرية واملالبسات االنسانية
 كثري من األحيان، هتول من األحداث، وتضخم األرقام، وكأهنا ال حتتكم إىل منطق الواقع.

 
 الثقافي واالجتماعي:إهمال البعد  . ج
ل ياالجتماعي وتفاصلتاريخ ل المهمع إاسة، يحول امللوك والسنات التارخيية دارت معظم املدو  و 

وقع  فادح   خطأ   ووه ،العامة اليت جاءت يف الدرجة الثانية بعد امللك والعسكراحلضارية احلياة 
ضمور على  مما أث ر ،خ السياسيوراء التاري واانساق نيحوغريهم  فيه الطربي وابن كثري والذهيب
أثار وقد  .العلمية والثقافية واالجتماعية والفنيةيادين املال غفوإ ،التاريخ الثقايف واالجتماعي

ن مقاله "هل كان تارخينا ظالما وَ يتعلق بذلك الغموض عندما عن ْ  حرجاحممد عمارة سؤاال 
وهو األمر ، األدبية مقارنة باحلياة السياسيةة االهتمام باحلياة العلمية و قل   فيه عن عرب   دامسا؟"
ى إىل غياب واقع الدواوين واملؤسسات والعمارة واألمصار واألسواق واخلانات أد  الذي 

 : حممد عمارةيقول  ،20 واملدارس واملساجد واملكتبات والتكايا واملئزارات والبيمارستانات.. إخل
ب تِ نا األسلوب اخلاط  والقاصر الذي ك  أن وراء هذه الصورة الئزائفة لتارخي "لقد أدركت  

به هذا التاريخ. ذلك أن أغلب مدونات التاريخ اإلسالمي القدمي منه واحلديث قد 
السلطة والسلطان. ولقد غاب عن مدونات هذا التاريخ  ىطت كل األضواء علسل  

الذي ظلت مادته حبيسة كتب الطبقات، طبقات الفقهاء والفالسفة -تاريخ األمة
تكلمني واملفسرين واحملدثني والقراء واألطباء واألدباء والشعراء والصوفية والئزهاد وامل

 والعلماء التجريبيني واجملاهدين املرابطني والصناع واحلرفيني والتجار والئزراعيني.. وحىت
   21ني واملوسيقيني.. إخل."املغن  

 :  غياب المواضوعية . ح
خ الطريق األقصر للمصداقية العلمية والتارخيية حيث االلتئزام باملوضوعية يف تدوين التارييعترب 

ِّ ل وأتنتفي احلاجة إىل الدفاع  دعاوى  ب يف رد  تربير األخطاء التارخيية، وما أكثر ما كت 
تابة التاريخ . وكحقيقيةً  ا أو يرسم صورةً ضني دون أن يثبت حقيقة أو يئزيل لبسً اخلصوم واملغرِ 

                                                           
   14ص املرجع السابق،  - 16
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كثري من العلوم واملعارف واحلقائق العلمية والتارخيية، آليات منهجية وإحاطة بالهي استعمال 
منها االهتمام باألسلوب والوسيلة اليت تستعمل يف تثبيت األحداث التارخيية القدمية مع 

لكن الذي حدث هو أن جمموعة من املؤرخني . رباخلومصداقية لتأكد من صحة ل ،واجلديدة
حملاباة والتلفيق والتغين خبصال امللوك والقادة، امئزالق التجميل والتمجيد والتفخيم و وقعوا يف 

جعلوا ف .تاريخ املمالك وامللوكء الساسة وامللوك كما هو واضح يف ف عن أخطاوا الطرْ وغض  
 ب. ألعدائهم التجريح دون حساوجهوا منهم العظماء و 

 خيتلف عن أخيه عبد الرمحن ابن خلدون يفوالذي ، 22حيي بن خلدونومن عجيب الفوارق أن 
دون نشاط السلطان أيب محو الثاين و عن غية الرّواد" "ب   منهج كتابة التاريخ، قد كتب يف كتابه

الكثري من الوقائع واألحداث التارخيية اليت جنمت ل يسج  من دون أن  ،انتصارات جيوشه سببا
من ضعف نفوذ جيوشه، واستيالء  ذلك عن صراع السلطان مع ابنه األكرب أيب تشفني وما تال

لتاريخ الدولة أسهب  شاملة   اجلئزء األّول منه مقدمة  و  .العرب البدو على بعض أراضي اإلمارة
، وأثر بعض الصحابة النبويةاألحاديث يف مكانة تلمسان و ،وصف بالد الئزيانيني يف  ه املؤرخفي

 وفيه .أمهية الكتاب فيما جاء فيه من تراجم ملعظم علماء عصرهو فضل علمائها و والصاحلني، 
العبارات يف وصف وتنميق سجع يف الهنج من عاصره  ههنجو ، الوالة واألمراء يف مدح  ابسهإ

يف احلياة السياسية والعسكرية  لتاليت ختل  ئزائم اهلذكر يال  ؛البالط، واحلديث عن السالطني
 السياسية اليت أحلقها املرينيون باهلئزائمابن خلدون الشهري ه و أخيف حني اهتم ان بين زي   عهد

 ، وذلك يرجع الختالف يف فهم األخوين للتاريخ.23ديةابالدولة العب

يورد حبيث ، قليلة التساؤل والنقد تمحيصالالتحليل و  نات التارخيية قليلةَ املدو  من  كثري  ظهرت  و 
من ما يريده منها  ختاريلحتليل، نقد أو دون من الروايات املتناقضة متتالية جمموعة من املؤرخ 

أن التاريخ اإلسالمي كِتَب  يعتقد الغئزاِل الشيخ حممد ما جعل  ذلكولعل  .دليل دونمن آلراء ا
                                                           

22
وهو شقيق املؤرخ  .عريب مؤرخ هوو  تلمسان 1379 ، وتويف يف بتونس 1332 من مواليد حيىي ابن خلدون- 
 .ابن خلدون الشهري

عبد احلميد حاجيات، اجلئزء . ابن خلدون )حيي( ، بغية الرّواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، ت  - 23
 .16ص ، 1620األّول، املكتبة الوطنية، اجلئزائر، 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1379
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86


Jurnal Al-Tamaddun Bil. 7(2) 2012, 163-188 

176 

 

 ضارةاحلال أحد يعرف حقيقة اهنيار ف 24كتابًة طائشًة العالقة هلا باإلسالم مكانا وال زمانا.
املعطيات واملفاتيح والسنن قق يف حيدون أن ا، فيً مرورا وصْ  مير  كثريا ما املؤرخ  ألن ، ًّ  االسالمية

 جلها يدرس التاريخ. ألالتارخيية اليت 

رواية يف كتابه فتوح البلدان ذري الأورد البفقد . حريق الكعبة ة  قص   لى ذلك ومن األمثلة ع
أخبار كتاب  ويف .طارت هبا الريح من خيمة أحد رجال الئزبري شرارةً  أن  ، مفادها اعتمدها

طارت هبا الريح،  ن سبب احلريق شرارة  تني تؤكدان أرواييت الطربي الل   أورد األزرقي ،مكة
 يفروايتني متناقضتني أورد مث تشري إىل جيش بين أمية، تؤكدها من دون أن  روايات أخرىو 

إحدامها إىل أن احلريق كان بسبب ضرب الكعبة من قبل تشري الكامل يف التاريخ البن األثري 
 ،من نار أوقدها أحد رجال ابن الئزبريشرارًة طارت هبا الريح  أن  فالثانية أما اجليش األموي، 

املصدر اخلامس فهو مروج الذهب أما  واختار الرواية الثانية دون ذكرأسباب منطقية وموضوعية.
سبب يف الكان اجليش األموي  أن روايًة واحدًة تشري إىل أن فيه أورد والذي للمسعودي، 

 .25احلريق

 التعصب المذهبي: . خ
عتئزال اال د  ميج  مثال فاملعتئزِل  ؛املذهبية، وامليل مع الطوائف من املؤرخني يف فخكثري  من وقع  
، إضافة إىل التعصب ويشو ه تارخيهم الشيعي السنةيف حني يلعن  ويؤرخ هلم، عتئزلةوامل

مثل  عامل فاضلومثل ذلك جنده عند . إىل درجة البهتان والتكفري للمذاهب، واهتام املخالفني
 أيب نفيقول ع ،هه ويرفع  د  طبقات الشافعية يأيت بالرجل من الشافعية فيمج  كتابه  ، ففيالسبكي

 املئزين قطرة من مئزنه       واألشعري شعرة يف صدره    مثال: املعاِل اجلويين
 
يف دركات النار، لشدة التعصب ئزهلم نوي ،ينتقص من قدر ابن تيمية والربازِل والذهيب وغريهمو 

وهي ؛ لرجال أو السقوط هبماوضوعية أو دليل على رفعه مأسباب أن يذكر أي دون من 

                                                           
 .109، صالغئزاِل، املرجع السابق  - 24
جملة الداعي الشهرية، دار العلوم ديوبند، مجادى عبد الرمحن العشماوي، التاريخ والعوطف اهلوجاء،   - 21
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ناجتة عن غياب منهج مثبت يف تناول احلادثة وكثريا ما يكون املنهج عفويا عند أخطاء 
يف العهد الذي دو ن تاريخ الدولة األموية وجاء تاريخ دول بأكملها مشو ًها، ف 26املؤرخني.

من اخلالفات السياسية يف بالط بين  كثري  فاء، و والتلفيق والكيل للخل العباسي دخله التحريف
سياسية أو مذهبية جهة نظر أفراد كتبوا وهم يقفون يف صف أو جهة و كتب من قد   العباس،

يستدعي أيضا  27وتاريخ عصر املماليك مبصر .بالطرف اآلخراملوضوعية اإلحاطة مع فقدان 
عناصر هناك ته إن يب يف موسوعيقول أمحد شل .ملا طاله من الصفحات السوداءتدوين إعادة 

فدراسة  .املؤرخ أن يلتقط هذه العناصر وجيعلها أساس حبثهتستدعي  ،صدق تفرض نفسها
والفكر والعمران  ،الدولة األموية ال ميكن أن تغفل املكاسب واالنتصارات والدواوين

  28.واالصالحات

 السياسي:التأثير  . د
ة ؛ فقص  عاجال عليها املؤرخ مرورا مير  مما سي تذكركتب التاريخ قصصا عجيبة عن الفساد السيا

أنه توقف على إىل درجة ه للمال وحب  ف بشرهه رِ الذي ع   اخلليفة العباسي املستعصم باهلل 
صرف رواتب اجلند حىت صاروا يلتوون من اجلوع ويتسولون على أبواب املساجد يف ذات 

والسؤال هو ماذا كتب املؤرخون . القتيعيث فيها الوقت الذي كان هوالكو يغري على بغداد و 
اسي ومن حتم ل مسؤولية سقوط بغداد؟ أما ابن كثري فقد أر خ للخليفة العب  ، عن هذه احلادثة

لكنه مل يذكر احلالة االجتماعية  ،29يف اإلنفاق على اخلدم خالبذ وخبله باملال على اجلند، و 
ب كيف الذي تعج  ر هوالكو للخليفة باستناج احتقامكتفيا اء ذلك التقتري للعلماء من جر  

يكون للخليفة كل هذه الكنوز مث يبخل على اجلند بأرزاقهم، وكتب إىل حاكم دمشق ينذره 
وسألناه  ،نص رسالته: "واستحضرنا خليفتهاجئزء  من فه من مصري اخلليفة، وهذا بالتسليم وخيو  

ه ذخائر نفيسة وكانت نفسه عن كلمات فَكِذَب، فواقعه الندم واستوجب منا العدم، وكان ل

                                                           
 طبقات الشافعية، ترمجة األمساء املذكورة.السبكي، انظر   -  29

 .17-7/11سالمي، العهد اململوكي مود شاكر: موسوعة التاريخ اإلحم  -م 27  
 .93شليب، املرجع السابق، ص   -  22
26

 .110الغئزاِل، تراثنا الفكري يف ميئزان العقل والشرع،  ص  -  
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كثريا من  ، لكن  لسؤالإن سياق القصة حتما يثري ا  30خسيسة، فجمع املال ومل يعبأ بالرجال."
ل التتار ى إىل حتم  ما أد  وهو رور الكرام، اكتفت مبكتب التاريخ اليت اسرتجعت هذه احلادثة 

 ية واجلامعية.املسئولية الكاملة لسقوط بغداد، أو على األقل يف الكتب املدرس

ائع بؤرخ عاملا بطأن يكون امليشرتط الذي ن خلدون، بمة اد  قيف مكما  وقد نضج علم التاريخ 
ع، ومتييئز احلق من الباطل، والصدق من متحيص األخبار، وعدم التشي  حىت يتيس ر له العمران، 
ما يعرض له من عمران العامل و ، و خرب عن االجتماع االنساينوفهم التاريخ على أنه الكذب، 
املعيار عند ابن . ف31، وسائر ما حيدث يف العمران بطبيعته من أحوالالبشرتقلبات و  أحوال

خلدون هو النظر يف العمران وما يعرض له من أحوال، والتمييئز يف ما يلحه من األحوال لذاته 
ي معرفة ، مما يستدع32ومبقتضى طبعه، وما يكون عارضا ال يعتد به، وما ال ميكن أن يعرض له

وال ينظر إىل  ،الفرق بني األحوال واألعراض متاما كالطبيب الذي يشخص حالة املرض
ال وال يعرف ذلك إال د يكون بعضها مضل  قو  ،على احلال ة  األعراض إال من حيث أهنا دال  

لقد عين  ؛حوادثلل ريخ ليس تسجيالاانطلق ابن خلدون من قناعة أن الت. وقد الطبيب املاهر
والحظ أن تغري أحوال األمم وعاداهتم، واعترب من  ،و التطور التارخيي يف املقدمةأورة بالصري 

الغلط اخلفي يف التاريخ الذهول عن تبدل األحوال يف األمم واألجيال بتبدل األعصار ومرور 
كما أدرك ابن خلدون   .رى إال بعد أحقاب طويلةاأليام وهو داء يف نظره شديد اخلفاء ال ي  

األخبار فإىل معارف متعددة وحسن نظر وتثبت ليتقي املئزالق والغلط، يف حاجة املؤرخ أن أيضا 
طبيعة العمران وأحوال اإلجتماع االنساين واعتبار لل دون اعتبار قال يعتمد فيها على جمرد الن

يف تواريخ الشعوب الفروق يف البيئة والطبيعة أيضا ن خلدون بومل يغفل ا ،املاضي يف احلاضر
 ، وتعليل  وحتقيق   ويف باطنه نظر  : "ىل منهج التاريخ يف مقدمتهإأول من أشار وهو  ،ائعوالطب

                                                           
 .112املرجع السابق، ص  -  30
 406، ص 1ج 1691ابن خلدون، املقدمة، حتقيق علي عبد الواحد وايف، القاهرة،  -  31
 413ص املرجع السابق،  -  32
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يف احلكمة  ، فهو أصيل  بكيفيات الوقائع وأسباهبا عميق   ، وعلم  ها دقيق  ئللكائنات ومباد
  .33"عريق

 كتابة التاريخ االسالمي:و  ستعماراالستررا  و اال .4
نتيجة األهواء الدينية والعنصرية، التارخيية لنصوص لهم لاملستشرقني وتأوي فهم يف ف  هناك تعس  

 أن سببسيد قطب يرى هبذه املناسبة و  34وسوء فهم اللغة وأحكام اإلسالم ونظامه ومقاصده.
 -أو عناصر عنصرنقص  القصور يف الكتابات التارخيية عن التاريخ اإلسالمي عند املستشرقني

وهو عنصر الروحية  ،ية واحلياة االسالمية على األخصيف إدراك الكتابات الغربية للحياة الشرق
و البعد الروحي أوسوء فهم للطبيعية الروحية  ،والغيبية، وفيه يكمن االختالف بني طبيعتني

ة بعد انتشار وغلبة النظريات املادية واملنهج خاص   ،دراكهإالذي يعجئز الغريب عن  للحدث
لنا طبيعة األخطاء اليت يقع فيها املستشرقون ا تأم  وهي وجهة نظر هلا قيمتها، إذا م 35.التجريي
لتاريخ االسالمي، وتلك التفاصيل اليت ميليها عليهم اخليال، عن تفرغ اخللفاء للهو ل هميف نظر 
، وخلفاء املسلمني وزوجاته ()اليت ألفوها عن رسول اهلل املختلقة واجملون، واألساطري والعبث 

 ، وما تومهوه من أحوال وعالقات ال وجود هلا وال دليل عليها.وسالطينهم

 التطرف احلاصل يف فهم التاريخ اإلسالمي من زاوية فس ر جئزءا من وإذا كان هذا ما ي
األب  ب  ت  ك  ف. حتصىتكاد ال كثرية  األمثلة   و حتتاج إىل وضوح الرؤية،واليت  بعيدة املستشرق ال

 (Geatani) وجايتاين(  Goldziher Ignaz) د تسيهرجولو  (La Manse Henri) المانس
مل تتعامل كتاباهتم مع حبيث  هو أقرب إىل اخلرافة، امم تطفح بالنظرة االستعالئية االستعمارية
من األحئزاب والقبائل  خليط  على أساس أنه بل  ،ةالتاريخ االسالمي على أنه تاريخ أم  

 األحكام والتفاسري اخلارجة عن روح أصدرواو  كالوا التهمف ،والطبقات واألقليات واألعراق
احلالة تفسري  (Watt Montgomery )وات مونتغمري كما أوعئز ،  36التاريخ االسالمي

                                                           
   413ص السابق، املرجع -  33
34

 118ص أكرم ضياء العمري،  -  
  32سيد قطب، ص   -  31
 21ص  ،)1626دمشق ( ،صناعة تئزييف التاريخ ،مسري عبده  -  39
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التباين والصراع بني تطلعات مكة البدوية ووجهات نظرها إىل األساسية اليت نشأ عنها االسالم 
أسواق مكة إال مل يرى  هوكأن  من جهة، والبيئة املادية اجلديدة اليت وجدت نفسها فيها، 

ر وإذا كان مونتغمري قد فس   37جئزئية قاصرة للتاريخ االسالمي.مادية وجتارهتا، وهي قراءة 
تدور حول املصلحة  ()وجعل قرارات الرسول  ،التاريخ االسالمي واألحداث تفسريا ماديا
دح منه أن جيال كامال من تالمذة املستشرقني من االقتصادية واحللفاء االقتصاديني، فإن  األف
شعبان حممد عبد  كما هو احلال مع،  والدفاع عنهاالعرب قد جتاوز املعقول يف تبين هذه اآلراء 

ليسو د دي للتاريخ يقع يف فخ التفسري املا  حني احلي يف كتابه صدر االسالم والدولة األموية، 
كانت   ()التأكيد على أن اسرتاتيجية النيب  مائيت صفحة من دون أن يضيف شيئا سوى

نوه ليحل مشكالهتم تدور حول املصلحة االقتصادية وكسب احللفاء، وأن أهل املدينة عي  
32وال حديث عن امياهنم به وبرسالته. ،االقتصادية وخالفاهتم السياسية

  

 
لتشويه التاريخ االسالمي باسم  ية وسيلةً ت املؤسسة االستعمارية من البحوث العلملقد اختذ  

ض احلكومات عالبحث العلمي، واختذت من بعض التصرحيات والوثائق اليت صدرت من ب
ن العرب عن جهالة و وردد الباحث ،العربية جماال الذاعة ما راق هلا عن دولة حتامل عليها العامل
الذهنية العربية على االقل بالضرائب  آراء جاحدة للتاريخ العثماين، واقرتن تاريخ هذه الدولة يف

امرباطورية يف حني متثل ، إىل العئزلة والفقر واجلهل وحىت ضعف اللغة العربية، والتعسفوالظلم 
البطولة  (Waterloo)نابلوين اليت ولدت وماتت يف عامها احلادي عشر ودفنت يف واترلو 

أمجل النعوت والشعارات هلم  بالنسبةمحلة نابلوين االستعمارية للشرق حتمل و  ،املطلقة
انقاذ اجلئزيرة من تسلل اجليوش كما يف   لكن هل كتب تاريخ اجنازات الدولة العثمانية. االنسانية

ة والئزحف ملكة واملدينة، وانتشارها يف مناطق الربتغالية ودخول البحر األمحر لالستيالء على جد  
الث قارات، وكان هلا جيوش مل من قبل، وهي دولة حكمت ثإسالمي شاسعة مل ختضع حلكم 

تضاهى إىل بداية القرن التاسع عشر، تنظيما وقوة وثقافة، ونشرت هذه الدولة االسالم يف بقاع  
                                                           
37

 W. Montogomery Watt, Muhammed, Prophet and Statesman, London, 1961, p. 48. 
 32-21ص   م،1627موية، بريوت، شعبان، حممد عبد احلي، صدر األسالم والدولة األ  - 32
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كثرية يف أوربا، وكان والء العثمانيني لالسالم شديدا، واعتناقهم لالسالم طوعا ال غبار عليه، 
املختلفة األديان والثقافات يش عع مهذه الدولة جدارا أمام املد الصلييب قرونا، و مع وقوف 

طوعا حتت احلكم  ااحلجاز والشام دخلت . أما العرب فإن  ووئام يف سالم داخل الدولة العثمانية
، وتلق ى العرب احلماية من اجليش الربتغاِل (1120–1491)العثماين يف عهد سليم األول 

اف على املسجد األقصى وأقامت ، ورصدت الدولة العثمانية األوق39املرتبص يف البحر األمحر
عوا العلماء وأكرموهم، وكان للمفيت حوله األسوار. واجتهد العثمانيون يف تطبيق الشريعة، وشج  

  40أو شيخ االسالم مكانته وكلمته يف كل إقليم.

، ومحل اللواء أحد مستشاري عبد الناصر ا واحتالال  العثماين استعمارً  احلكم   يَ لكن مع ذلك مس  
باسم الدين، والدليل هو بعض احلركات  ع  مقن   م، وإدعى أن احلكم العثماين احتالل  1692عام 

مها أصحاب وهي جمرد حركات تئزع   ،على الدولة العثمانية هااالنفصالية اليت أعلنت مترد
 ،ومل تكن تعرب عن األقاليم العربية مثل حركة علي بك يف مصر ،عصبيات أو قو اد عسكريون

فهل هذا دليل كاف  ؛41والباشوات األتراك، واحلركة الئزيدية يف اليمن ،األكراد واملمرتدون
 واحلكم على امرباطورية عظيمة بأهنا جمرد استعمار؟ العمران،لطمس سبعة قرون من احلضارة و 

املستشرقني  غاليطالتاريخ االسالمي من أه مل تتم تصفية ملشكلة أنانعم ذلك ما حدث ألن 
ن من املؤسسة اإلستشراقية التاريخ االسالمي املدو   مادةالكثري من ئزال يال و  ؛وخرافات املسلمني
ظهر على شكل تناقضات تالثقافة االسالمية،  امنهاليت تعاين وهو أحد العلل واالستعمارية، 

قد أهال ل لألمة. اب االستعمار لئزرع الفوضى الفكرية والسياسية ها املستشرقون وكت  استغل  
ومأل  ،الرتاث اإلسالميالكثري من  بذلكوطمس شعوب  ماضياب على الرت  ستعماراال

                                                           
دولة اسالمية مفرتى عليها، القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، -الشناوي عبد العئزيئز حممد، الدولة العثمانية  - 36
  .20، ص 1620، 1ج
 .22املرجع  السابق، ص   - 40
 .27املرجع  السابق، ص  - 41



Jurnal Al-Tamaddun Bil. 7(2) 2012, 163-188 

182 

 

وجلب الفرنسيون للجئزائر واليهود . 42ليفصل األقطار االسالميةكتب األذهان بتاريخ  
ودعم  ،واليهود إىل فلسطني ،إىل اجلئزائرل التاريخ ليدعم اهلجرة االستعمارية لفلسطني، وتعد  

اليو، وأصبحت سنغافورة أغلبية من املسلمني أكثرية من هجرة الصينيني واهلنود إىل جئزر امل
  43اهلنود والصينيني.

وهو  ،هل حبقيقة اآلخر والقصور عن إدراك أحوالهاجل التدوين التارخيييعكس ومن جهة أخرى 
يرى  .آخر يف تدوين التاريخ االسالمي، خاصة وأن هذا الغري قد يكون خصما مرتبصاعيب  

ات اليت قَ و ضت البنيان احلضاري لألمة كانت تشبه الئزالزل املباغتة لعدم أكثر الغار الغئزاِل أن 
زالت  سقطت عواصم وضاعت أقطار وراحت األندلس وماقد فالتفطن ملا يدور يف اجلوار. 
 44أن اآلخرين يدرسون أحوال املسلمني وتارخيهم بإمعان.، يف حني دراسة الغري قريبة من الصفر

 سطحي  ال يصل إىل درجة املعرفةيف الغالب إن اهتمامهم ف ،باآلخر نيم املسلمماهتمع اوحىت 
أصبح  يف الوقت الذيدرجة العمى باآلخر، إىل يصل وهذا اجلهل قد ، املستفيضة احملكمة

ال يئزال التاريخ اإلسالمية يكتب لكن . واملعطيات العلمية والتارخيية يف متناول اجلميع العامل قريةً 
لعاملية، وما زالت القصص التارخيية اإلسالمية على هامش التاريخ معئزوال عن األحداث ا

التخلف يف مستوى النتاج الفكري االسالمي لن يؤدي إال إىل رضاع األجيال  العاملي. كما أن 
من ألبان العقول الغربية اليت تشبعت عرب قرون طويلة جبفاف املادية القاتلة والتمرد على القيم 

 45فكر الوضعي احلائر.الروحية واالنقياد لل
 
 الدعوة إلى مراجعة التاريخ االسالمي:  .5

نقائص ، إضافة إىل اجعة أو إعادة تدوين التاريخ االسالمي، كل تلك الر إن مما أدى إىل دعوة م
من خمتلفة البشري لألمة، فاملسلمون أجناس الثقايف و اجلغرايف و متداد الاعتبار اعدم اعتبار 

                                                           
 .131املرجع السابق، ص  - 42
 .131املرجع السابق، ص  - 43
 .  37-39الغئزاِل، تراثنا الفكري يف ميئزان العقل والشرع، ص  - 44
 .21ص العمري،  - 41
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أوربا مسلمون يف والصني وأوروبا الشرقية، وهناك  املالوية،العرب والرتك والفرس وجئزر 
ألنه يف يئزال يسمي التاريخ االسالمي تاريخ الشرق األوسط، ذلك كله ال واألمريكيتني، ورغم 

تاريخ غياب  هو ما يدل علىو  ،بأخبار العرب، وما ميت إليهم بصلة قريبة يهتم  الغالب 
وما  46.وهو ما ذهب إليه الشيخ حممد الغئزاِل رمحه اهلل، الشعوب والثقافات االسالمية األخرى

زالت املقررات املدرسية يف أحناء العامل اإلسالمي ال تدرس تاريخ األمة، وهناك جهل فضيع 
بتاريخ املسلم اآلخر، وال تعرف شعوب إسالمية أخرى تاريخ بعضها، ألنه مل يكتب جمتمعا بل 

خرج من النظر اجلئزئي ألحداث الصدر األول وامل 47اهتم كل شعب بتارخيه احمللي أو الوطين.
، وعناصر الئزمان واملكان، ودروسها استيعاب املادة التارخييةيستدعي وَسْرِد نصوصه وممارساته، 

لتعود  ،والربط بني اجلئزئيات والغايات والسياقات التارخيية الكلية وحتليلها لفهم ووعي داللتها
غريبة وأكثرها ألن بعض األحداث التارخيية  ث معانيهاولألحدا ةيااحلللمشاهد التارخيية 

 املنهج اإلسالمي مئزيج  إن   48منفصل عن سياقاته ومالبساته والعناصر اليت سامهت يف صنعه.
ثني، ومعطيات من مدرسة أصول الفقه ومنهجهم العقلي املنطقي، من معطيات مدرسة احملد  

وهذا هو اخليط الذي  ؛يببهجها التجريومعطيات من مدرسة الطب والفلك والرياضيات ومن
 49ف لوبون يف كتابه "حضارة الغرب".اارتبط يف تاريخ الغرب باإلسالم كما صر ح به غوست

لكن هذا املنهج الشامل ال يوجد يف منهجية تدوين التاريخ االسالمي عند املتقدمني 
أيضا اخلرب التارخيي خيضع و  ،يف الرواية التارخيية ن منهج اجلرح والتعديل ضروري  إواملتأخرين. 

 ،وبذلك يكون ابن خلدون رائدا يف النقد التارخيي ،مبعطيات كثريةيتأثر لعوامل احمليطة و ل
ر البن خلدون ما توفر لنا اليوم من لتحكيمه العقل وسنن العمران يف الرواية التارخيية، ولو توف  
 .تارخيي ملا تردد يف األخذ هبا مجيعاوسائل البحث العلمي واملناهج اجلديدة يف متحيص اخلرب ال

 

                                                           
 .101، صيالغئزاِل، تراثنا الفكر   - 49
47
 .  211 -214املرجع السابق، ص - 
عبد احلميد أبو سليمان، "اإلسالم ومستقبل اإلنسانية،" طرق إحكام الرقابة على وسائل الغئزو الفكري   - 42

 .143ص  :2واخللقي، ج 
 13ص  العمري،  - 46
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دعوة مراجعة التاريخ التاريخ اإلسالمي إىل الأعالم  إن هذه الظروف هي اليت دعت بعض
الشيخ حممد و سيد قطب، و عماد الدين خليل، و حممود شاكر، و االسالمي مثل أمحد شليب، 

ة فعل طبيعية رد  يف الغالب  هتمالغئزاِل، ومفكرون آخرون يصعب حصرهم. لقد جاءت دعو 
التبس على الدراسني، ، الذي للمشكالت الكثرية اليت يعاين منها تدوين التاريخ االسالمني

ل خلفية موضوعية هلوية واختلط فيه الغث بالسمني، يف فوضى التفاصيل والسرد، ومل يعد يشك  
يف طبيعة التأمل مع بعض أمة. واختلفت مصطلحات دعاة إعادة كتابة التاريخ ومراجعته لكن 

وأي ا كان فإن طبيعة العصر تدعو إىل مراجعة التدوين ، الدعوة جيد أن الباعث واهلدف واحد
الوثائق املبعثرة، ووجهات النظر التارخيي، لتسهيله على الدارسني، وتيسريه لألجيال جبمع 

  وضوعية.العلمية واملاملعاجلة ها من يعطى لكل حادثة حق  حبيث املتفرقة، 

 تائج:ونخاتمة 
تعني باملعطيات اجلديدة وما  وفق املعطيات املتاحة، فقدقراءة متجددة لألحداث هو التاريخ 
من حقائق علمية التحقق من كثري مما كتب يف املاضي بآليات وإمكانات حمدودة اكتشف 

حيث أصبح من السهل حتليل البقايا البشرية واألدوات والورق إلثبات العمر احلقيقي للدول 
هائل من الرتاث التارخيي وال جدوى من اإلصرار على االحتفاظ بكم ، ارات واألشخاصواحلض

وباإلمكان إثبات أصالته وما دخل عليه من خالئط، إضافة إىل أن خدمة احلاسوب اآلِل 
جعلت من املمكن مجع موسوعات تارخيية إسالمية ختضع ملراجعة ماليني العلماء أون الين 

أحدثه االسالم من املسلمون مبا توصلوا إليه نتيجة ألحباثهم. إن ما  حيث يشارك فيها العلماء
 معارف ومفاهيم وثقافات ثرية أقل ما يقال عنها أهنا انسانية  وما تراكم من  ،تغيري يف األمم

لكن الذي حدث أن موضوع التاريخ االسالمي أصبح تعين كل إنسان على سطح األرض. 
حياة الرسول اخلرافة، واحلقيقة مع اخليال، و والوقع مع ، املاضي وما حيمله إلينا من القصص

بط لرت  ما تئزال حبسية تنتظر القراءة املنهجية العلمية، الثروة التارخيية الرتبويةاليت هي ( )
ربز الدروس الكامنة يف مراحلها وأدوارها، أو يشرح طبيعة األسوة املطلوبة تو  ،أجئزاءها وفصوهلا

، املبعوث رمحة للعاملني، غري معروف ()إىل ذلك احلني ال يئزال رسولنا األكرم و  50ا.منه

                                                           
  .112 املرجع السابق، ص  - 10
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بالقدر الكايف الذي يتحقق بكتابة تارخيية حصيفة، وإبراز احلصيلة الثرية من مرياث النبوة 
  للقارئ العاملي، وباملنهج العلمي الذي هو نفسه املنهج القرآين.
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 (.1661، النشرو 

 (.1691)القاهرة  ،علم التاريخ عند العرب ،حممد عبد لغين حسن  .20

)نسخة إلكرتونية(، مت محلها من ، هل كان تاريخنا ظالما دامسا؟حممد عمارة،  .21
 .2012مارس   24  بتاريخ http://www.altareekh.com املوقع:

 : دار الشروق،القاهرة) ،تراثنا الفكري في ميزان العقل والررعحممد الغئزاِل،  .22
1991).   

 : دار الشروق، الطبعة الثانية،القاهرة) ،الغزو الثقافي يمتد في فراغنا ،حممد الغئزاِل .23
2005).    
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املكتب  :بريوت) ،موسوعة التاريخ اإلسالمي، العهد المملوكيمود شاكر: حم .24
 .(ه  1405 سنة الطبع ،األوىل الطبعة ،اإلسالمي

 ،املكتب املصري، ،)القاهرة ،منهج البحث في التاريخ .حممود حممد احلويري .21
2001.) 

 ، ترمجة د. حممد عبد الرمحن برج،ة التاريخيةبتاريخ الكتا .هاري إملر بارنئز .29
 (.1627، د. ط ،)القاهرة

 الرقابة إحكام طرق" اإلنسانية، ومستقبل سالماإل" سليمان، أبو احلميد عبد .27
 (.م 1627األمنية،  للعلوم العربية نايف جامعة)  واخللقي الفكري الغئزو وسائل على

28. W.  Montgomery Watt, Muhammed, Prophet and Statesman. London, 

1961 


