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 : الكتابة التاريخية عند العرب القدماء .  المحور الثالثـ  

ــ  م   ــرب    ـــــ ــدماء العـــــ ــد  ـــــ ــة عنـــــ ــاء  التاريخيـــــ ــاري ال ـــــ ــد لمـــــ ــار لقـــــ ــ  ا   ـــــ ــا مـــــ رهـــــ

ال ـــــاء  التاريخيـــــة  ـــــ  ال اوريـــــة لتكـــــن  مـــــ   ـــــنعي : ا و  ع ـــــار  عـــــ   ال تداولـــــة   و ا ـــــي

ــار  ــ  حو ح  ـــ ــا  معهـــ ــر ا   ـــــار والرو ـــ ــيم    قرـــ » صـــــي ءونـــــ ي ودنـــــ  حو وهـــــنءب حو ملـــ

ــ  لــــروب النــــ اج  ــا النــــنج اليــــا    هــــن روا ــــاع   اعيــــة  دويــــة ال نمــ مــــ  التــــاريي الماراــــ . حمــ

ح  ـــــار ح ـــــا  العـــــرب  د  ـــــة  ـــــدا    الق رـــــ   ووـــــ  لعـــــرع بااـــــ  »ح ـــــا  العـــــربي. و   ـــــ  ح 

وؤ ــــــد ح ــــــدميتها مماألالهــــــا   ــــــد  ا  لــــــا  التاريخيــــــة  ــــــ  التــــــنرا   مــــــ  ونــــــا  قــــــد ا تمــــــرع 

ــار  ــة ح  ــ ــد ل ــــر  حو يــ ــة. و ــ ــة التاريخيــ ــص ح  لــــد ص  ــــ  القصــ ــتقرة   ــ ــا  ملــ ــا  صصــ باعت اروــ

ع ـــــر عـــــ  ا  ـــــا  عنـــــد العـــــرب  يـــــرا  و ـــــعرا ا ووـــــاا ا ءب اـــــناء حألـــــا   ـــــعرا  حو  يـــــرا    ـــــا    

 صــــــي    لــــــتند و   مــــــير ملــــــو ح ــــــر ااــــــتند ملــــــو مصــــــاءر مدو ــــــة  ور ــــــ   لــــــ   ا  ــــــا  

 .عصنر ما   ص اإلاال من نء     

ــاا   ــاء  التاريخيــــة ال تــــن ر  ا ــ ــة    هــــ    لمــــ ص ال ــ ــا  ترــــ  ا   ــــار ال تداولــ وعرــــو الــــر   مــــ  معر تنــ

 وم  ونا وت اءر ملو ح وا نا م االياع عدود  :

 ل يري ال اء  التريخية عند العرب     تر  ال اورية ؟ ي ا 

 وص  دث لغيير عرو ال اء  التريخية بعد م ئ الراالة ال م د ة ؟

 ماون منهج ال ؤر ي  القدماء ؟

 ماو  العرن  الت  حدرع عرو الكتابة التريخية عند العرب ؟

 الكتابة التاريخية ؟م  و  ح ر  مؤر   العرب و  ي ا ل يري ماهاماله      



ــا الن ـــــنع حو   ــ  منـــ ــة   و ـــ ــاو ع ال الرو ـــ ــاالياع و التلـــ ــة ا  ـــ ــو   رـــ ــة عرـــ لال ابـــ

ا   مــــــــرر  ــــــــي   تــــــــرلي  \عرــــــــو ف يعــــــــة المتــــــــر  ال درواــــــــة و  ــــــــدوءوا   م   و ــــــــ  ونــــــــا 

او  تـــــر    ـــــص اإلاـــــال    و وريـــــة   ـــــا للـــــ و عنـــــد بعـــــ  ال ـــــؤر ي     منيتـــــي     تـــــر  ال ا

 مؤدرالها .ركص  تر   صنصيالها و   تر  م ئ اإلاال     

لـــــاا اــــــنقم عرــــــو   رــــــة مان ــــــاع ال ــــــاء  التاريخيــــــة عنــــــد العــــــرب القــــــدماء   و التــــــ   

  اري الننا  ا ولو لركتابة التاريخية   و د   يري ح االها    :

»ح ــــــــا  العــــــــربي. و   ـــــــــ  ح  ح  ــــــــار ح ـــــــــا  العــــــــرب  د  ــــــــة  ـــــــــدا   وؤ ــــــــد ح ـــــــــدميتها 

تاريخيـــــة  ـــــ  التـــــنرا   مـــــ  ونـــــا  قـــــد ا تمـــــرع باعت اروـــــا  صصـــــا  مماألالهــــا   ـــــد  ا  لـــــا  ال

ملــــتقرة   ــــص ح  لــــد ص  ــــ  القصــــة التاريخيــــة. و ــــد ل ــــر  حو يــــة ح  ــــار ا  ــــا  عنــــد العــــرب 

ــتند  ــر عـــــ   صـــــي    لـــ ــا   ع ـــ ــرا    ـــ ــعرا  حو  يـــ ــا   ـــ ــناء حألـــ ــاا ا ءب اـــ ــعرا ا ووـــ ــرا  و ـــ  يـــ

 ا  ــــا  من ــــنء   ــــ  عصـــــنر و   مــــير ملــــو ح ــــر ااــــتند ملــــو مصــــاءر مدو ــــة  ور ــــ   لــــ  

  وعرــــــو الــــــر   مــــــ  ال لــــــمة الخياليــــــة و ا اــــــالنرب   ــــــا  العــــــرب   .1مــــــا   ــــــص اإلاــــــال 

 ال ــــ   ـــــ  ح هــــا  ـــــد  لـــــ ي  ــــن   ـــــنا  مــــ  ا  ـــــداث التاريخيـــــة المقيقــــة   بميـــــ    اـــــ  

اإلعت ـــــاء عريهـــــا بصعت اروـــــا مصـــــدرا مه ـــــا مـــــ  مصـــــاءر لـــــاريي العـــــرب   ـــــص اإلاـــــال     ـــــص 

  ـــــص اإلاـــــال  مـــــ   ـــــروب  ـــــ رع  ـــــي  الق ا ـــــص    لمهـــــ  مـــــا و ـــــ   ـــــي  العـــــربم هـــــا اـــــ يص 

وو ــــا    ا ــــي ال الــــن  و ا  خـــــا  و الق ا ــــص     ــــا لهـــــا لــــادير  ــــ   مـــــا  عرــــ  التــــريي بعـــــد 
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ــماوا ملــــو ا   ــــد   ــــ  لــــدوينها  ــــ  العصــــر   2اإلاــــال   و ــــد ماــــت ر لــــداو  ح ــــا  العــــرب  ــ

ة ح  ــــار العـــــرب   ــــص اإلاــــال  : ع يــــد  ـــــ  ا مــــنب   ومــــ  ال ــــؤر ي  الـــــاو  م ــــتغرنا  روا ــــ 

ــا   ــر ومــ ــا   الكر ــــ    و م نــ ــد  ــــ  اللــ ــر    مم ــ  ــــرلة ال رو ــــ  الي نــــ    وووــــ   ــــ  من ــ

ــدب   و ال ـــــدا ن    و  ــن   ا اـــ ــر الكـــ ــيم  ـــــ  ع ـــ ــم ا  ءب   واـــ ــ  مخرـــ ــ    و ح ـــ الكر ـــ

 ال لير    باار .

ــة ا  ت اعيــــــــة ــا الما ــــــ ــاء لــــــــدعن لهــــــ ــة  حمــــــــا »ا  لــــــــابي  هــــــــ  االاــــــــص ا ت ــــــ الق ريــــــ

لرتعـــــارع والت ـــــاو   ر ــــــ  ء  لهـــــا عرــــــو و ـــــنء المــــــعنر والمـــــ  التــــــاريخ  عنـــــد العــــــرب  

ــاريخ     اـــــــي ا وح  العنا ـــــــة بمـــــــ يراع  ــا اعت ـــــــرع  ـــــــاال  مـــــــ  ح ـــــــاا  التع يـــــــر التـــــ  ص هـــــ

النلــــ   ــــ  عصــــنر مــــا   ــــص اإلاــــال   لــــ  ل  ــــا بعــــي  ا عت ــــار النــــنا   التاريخيــــة  ولــــ  

ــار ع ــي  ا عت ــــ ــال  بعــــ ــا  ــــ ــن  ل  ــــ ــا نا  مم ــــ ــاب  ــــ ــي  با  لــــ ــدوي      ال هت ــــ ــة التــــ  ريــــ

ــا  ــي  لهـــ ــ   قـــ ــي  م ا لـــ ــي ل ـــ ــاب  ا ـــ ــ  ا  لـــ ــرا  مـــ ــ   و    ييـــ ــ   رـــ ــرا  عـــ ــاله   هـــ معرنمـــ

  ول ــــــا  ــــــا  عــــــرب المــــــ ا   ــــــدودب العنا ــــــة ب  لــــــا ه     ييــــــرب المخــــــر و  مــــــ   مم هــــــا

ل  ت ــــــ  العتــــــ ا  بادــــــار حاــــــال ه     قــــــد  م ــــــي ا  لــــــاب عنصــــــرا حاااــــــيا مــــــ   يــــــا  ا

ــاع  ــو مقنمـــ ــا  عرـــ ــ  الممـــ ــد  ـــ ــو لميـــ ــة ا ولـــ ــ  الدر ـــ ــة مـــ ــاء  لاريخيـــ ــا مـــ ــ    بصعت اروـــ الق رـــ

ــة التاريخيـــــة لـــــؤءب  ــ  ح  ـــــا  ال عر ـــ ــا   الـــــا مـــ ــي ا  لـــــاب  صعت اروـــ ــاا ال  ت ـــــ    و رـــ وـــ
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ــ  العرلـــــ   ــا بعـــــد ا اـــــال   ـــــ   دمـــــة ال  ت ـــ    و ـــــد لالـــــنرع ا  لـــــاب  ـــــ  صـــــدر 3ءوروـــ

ــ  ــري  النلــــ ــر  لكــــ ــال     يــــــ   ــــ ــا   ا اــــ ــص م  ا وت ــــ ــية    ــــ ــداع الليااــــ ــة ا وــــ لخدمــــ

بالنلـــــاب صـــــار مـــــ  ممـــــا ص المانمـــــة التـــــ  ماـــــتخدمي ا  لـــــاب  ـــــ  عـــــدء مـــــ  النـــــنا   

ــي  الع ــــــص  ــــــ  ءوــــــنا  العالــــــاء   و م تالــــــا  ال ــــــد  و اــــــاا ها  ا ءاريــــــة    يــــــ  لــــــ  لن ــــ

عرــــــو حاــــــاا النلــــــ      ــــــا لع ــــــي ا  لــــــاب ءورا حاااــــــيا  ــــــ  المــــــؤو  العلــــــارية مبــــــا  

ــة   المتن  ــاع العرليـــ ــة  ـــ ــة العرليـــ ومـــــ  ال عـــــروع ح  الكييـــــر مـــــ  النـــــاا  ـــــ  عصـــــنر اليقا ـــ

ــر    حو ا  ال يـــــي   حو لقـــــري   ــر و اـــ ــالن   صـــــ و و عريـــ ــره  بـــ ــ ا  صـــ ــا نا ونتمرـــــن   لـــ ألـــ

ــاأل    4عرــــــو ا  ــــــص  ــد و حلقــــ ــدح   م  حألــــــرما  عنــــ ــاء ا اــــــال  ب  ــــ ــا  ــــ ــاا 5  ول ــــ ــا وــــ     ــــ

الم ـــــاا  لمتـــــر  ممـــــدوء   ـــــ  عهـــــد الراـــــن  عريـــــر الصـــــال  و اللـــــال  و الخرمـــــاء الرا ـــــدو  

   د  ح ا    ال هنر    عصر الدولة ا منية إلعت اراع ايااية .

ــيي  ــاب ال صـــــدري  ا اااـــ ــرب وا  لـــ ــاري ح ـــــا  العـــ ــد  ـــ ــاا   قـــ ــاء  التاريخيـــــة  وواـــ لر ـــ

ــا   لريقا ــــــة اإلاــــــالمية  لــــــد  العــــــرب   ــــــص اإلاــــــال   واــــــيعال  القصــــــي ا  ــــــام  وا  لــــ

ـــ  مـــــ  بعـــــد مـــــاء   صصـــــية لرع  ـــــة الدونيـــــة مـــــ   هـــــة  ومـــــ   هـــــة ح ـــــر  مـــــاء  ايااـــــية ــــ

ا ت اعيـــــة لرممـــــا  عرـــــو صـــــنر  الق يرـــــة  ومـــــاء  لغنيـــــة ـــــــ حء يـــــة مـــــ   ـــــال  مـــــا   ـــــص مـــــ  

 . عر و ير
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مــــــ  ح ــــــا  العــــــرب و ا  لــــــاب     ــــــيم المــــــعر   ــــــاء  لاريخيــــــة و الــــــو  ا ــــــ   ــــــص 

ماــــــتره  منهــــــا العــــــرب  تابــــــاله  التاريخيــــــة   و ــــــد  ــــــا  معت ــــــاء المــــــعر لابعــــــا ل مصــــــالع 

ــة  ــة  تابــــ ــا عرــــــو معال ــــ ــدر عرــــــو  ــــــر  المــــــعر منهــــ ــة   التــــــ   ا ــــــي ح ــــ ــة ال اوريــــ العقريــــ

ــة ملــــــو ا اــــــالنر  ــة     اعــــ ــدود  التعصــــــ  لرق يرــــ ــة  ــــ ــاريي    ا ــــــي عقريــــ ــة    التــــ   و الخرا ــــ

وميـــــص وـــــاه المالـــــة   لعـــــنر  ـــــر  المـــــعر  ريرـــــة عرـــــو الصـــــ ر و ال را عـــــة و التمقيـــــق   

ــا  ممـــــ  الخيـــــا  و وييـــــر  ــا مـــ ــر       يهـــ   ـــــص  ـــــد لكـــــن  مـــــ   ناعـــــ  التمـــــ ي  عرـــــو    ـــ

 .6العافمة   ولكنها عق ة    فريق الن ج الاب للتر مر الكتابة التاريخية  

 رـــــــة التـــــــدوي  التـــــــاريخ    ـــــــص ا اـــــــال    لتكـــــــن  م    ـــــــا  وـــــــاا  الـــــــ  مـــــــا ميـــــــ  مر 

 مر رة  دود  ب اءلها و منه ها و مؤر يها   انتالرر  و  م ي الها .

 ـ التدوين التاريخي بعد اإلسالم :

لقــــــد  ــــــاري الراــــــالة ال م د ــــــة    قرــــــي   يــــــر   ــــــ  الكتابــــــة التاريخيــــــة   مــــــ   يــــــ  

ــا  ــــــ  الكتابــــــة   ــداوتها   مــــــغا   ماءلهــــــا و مناوــــــيعها و منه هــــ ولــــــ  وتلــــــنو  لــــــ   ــــــ   ــــ

ال لــــــــر ي  بــــــــالمتنز و المــــــــروب و الغــــــــ واع   لتنفيــــــــد ماا ــــــــة اإلاــــــــال  و ع لــــــــر    ــــــــ  

مخترـــــم ا مصـــــار   و ـــــد  امـــــي مراألـــــ  عر يـــــة وامـــــة    ـــــ  ا مصـــــار ا اـــــالمية   لي ـــــدح 

ال لــــر ن  وت هـــــن  ملـــــو مد ــــاع ا   ـــــار و للـــــ يص ا  ـــــداث   و  ــــص  لـــــ  معت ـــــاءا عرـــــو 
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ال دويــــد     قــــد  ا ــــي ملــــتن ا   ــــص ا مــــا لمــــددنا عــــ  ال ــــاء  لاريخيــــة  دويــــة النمــــ     مــــاء  

 م :

ـ القـــــرا  الكـــــري  :  هـــــن  تـــــاب و لعـــــالو ح  لـــــر عرـــــو راـــــنلر مم ـــــد صـــــرو و عريـــــر و 

اــــــر    و  ــــــ  القــــــرا  الكــــــري   ــــــئ مــــــ  ح  ــــــار العــــــرب   ــــــص اإلاــــــال    و   اــــــي ا   ــــــر 

ــة ميـــــــ  ــة القد  ـــــ ــص العرليـــــ ــاء و بعـــــــ  الق ا ـــــ ــ   صـــــــي ا   يـــــ ــال عـــــ ــنء     ـــــ ــاء ود ـــــ ص عـــــ

منوـــــنج اـــــيص العـــــر    و  صـــــة لق ـــــا  و حصـــــماب الميـــــص   ولعـــــ  ح  ـــــار مرـــــن  الـــــي   

ــد اء اــــنر  ال قــــر  و  ــار العــــرب  القــ ــا بعــــ  ح  ــ ــاء  يهــ ــري  التــــ   ــ   ومــــ  اــــنر القــــرا  الكــ

 7ا  ع را  و النلاء و الكهم و الما ة .

     ــــــا    امــــــا ح   ممــــــ   ــــــال  و   و ولعــــــد و ــــــا  الراــــــن  صــــــرو و عريــــــر و اــــــر

أل ـــــا  عرـــــ  ا  ال  ـــــ  ا و  لرقـــــرا  الكـــــري  بعـــــد الراـــــن  الكـــــري     ـــــا   ـــــ   يـــــا  حب باـــــر 

ــو الخريمــــة  ــاب عرــ ــ  الخالــ ــر  ــ ــنر  ع ــ ــ  بعــــد ممــ ــا   لــ ــد  ــ ــر   و ــ ــ  و عنــ ــدوق روــ الصــ

ــير ة  ــدء   يــــــر مــــــ  القــــــراء    ــــــ  المــــــرب مــــــ  ملــــ ــد مقتــــــص عــــ ــا بعــــ ح ــــــ  باــــــر    صنصــــ

  ولـــــروب ح رـــــ  الروا ـــــاع ح  ح ـــــ  باـــــر عهـــــد ملـــــو  يـــــد  ـــــ  دا ـــــي  الـــــ  الـــــن   الكـــــااب 

ــر  ــ  باــ ــختر   ــ ــو  لــ ــ    و حعالــ ــاا ال  ــ ــد وــ ــ   يــ ــد حلــ ــرا    و  ــ ــ  القــ ــري  ب  ــ ــن  الكــ لرراــ

 .8  حما ال    النها    قد ل     عهد عي ا     عما   ب الننري   

 
 . 16  15    صي 1976ايد  ما اعيص  ا م   مصاءر التاريي ا االم  و مناوج ال م   ير   القاور      7
 . 111    ص 1999مم نء المنيرب   منهج ال م     التاريي   ال ات  ال صرب لتن ي  ال ال نعاع   مصر      8



التــــــــاريي و المــــــــدو     ولمــــــــاص  تمــــــــاص رابالــــــــا  نيــــــــا  ــــــــي  امــــــــا ا  اءوــــــــ  الن نيــــــــة 

ــر   حو  ــص   الخ ـــ ــ  ا صـــ ــدو     ـــ ــة    ـــ ــ   ر ـــ ــري    و لعنـــ ــرا  الكـــ ــد القـــ ــا بعـــ ــدرا وامـــ مصـــ

ــر و  ــرو و عريـــ ــ  صـــ ــنا  الن ـــ ــ  ح ـــ ــارع لعنـــ ــاص  صـــ ــو  ـــ ــا منمـــ ــمنية   لت  ـــ ــة المـــ الروا ـــ

اــــر    و ــــد  ــــ ري اللــــنة الن نيــــة ح ــــنا  الن ــــ  الكــــري  حو ح عالــــر او مــــا ح ــــره بصــــ تر صــــرو 

 9عرير و ار  .و  

ــرة روا   ــ  ا و  وـــــــن ارلـــــ ــ لم مـــــــ   لـــــــ ي  : القلـــــ ــدو   امـــــــص وتـــــ و  ـــــــد ح   ـــــــص  ـــــ

المــــــدو  عرــــــو التــــــنال    و  لــــــ و  اإلاــــــناء   حو   اللــــــند     ــــــر وي ــــــي صــــــمة الخ ــــــر   

ــدو    و  ــر المـــ ــدر عنـــ ــو المـــــخي الـــــاب صـــ ــدرا ملـــ ــدو  و وتـــ ــا ر راو لرمـــ ــند بـــ ــدح اللـــ وي ـــ

 .10ممتنياع المدو   القل  اليا   لرمدو    ال ت    حو 

ــمهية  ــة المــ ــة عرــــو الروا ــ ــا  ــــ  ال دا ــ ــد  ــــص منه ــ ــة   م  معت ــ ــة  ييمــ ــي  عال ــ   ــــي  العر ــ

ــرة الـــــروا   ــناء  ـــــ  الروا ـــــة    ال مـــــددن  موت ـــــنا بلرلـــ     ـــــا معت ـــــد  ـــــال منه ـــــا عرـــــو ا اـــ

ــا  هــــــ     ــا  روالــــــر مندن ــــ ــن   ــــــدويا م  م ا  ــــ ــر    ــــــال  ق رــــ ــالر وصــــــدر روالــــ ــد  ملصــــ ومــــ

ــال ــدوا لـــ ــروا    و عـــ ــدوص لرـــ ــال  مـــــ   ـــــرز و لعـــ ــص  ـــ ــا وتصـــ ــص مـــ ــنا باـــ ــا  هت ـــ ــد    ـــ   القناعـــ
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و ـــــال  بمـــــ  اإل  ـــــارين  و ال ؤر ـــــن   ـــــ  الـــــروا  وعـــــ  مـــــد  صـــــد ه  و ـــــا ه   ـــــ   قـــــص 

 .  11ا   ار

و ح ـــــد  الكتـــــ  التاريخيـــــة التـــــ  ل  ـــــ   ـــــي  المـــــدو  و التـــــرا ي وـــــ   تـــــ  ال غـــــا ب و 

ــ   ــر التــــ ــر    و  رولــــ ــر و اــــ ــرو و عريــــ ــا ب  ــــــ واع الراــــــن  صــــ ــير   و لعنــــــ  ال غــــ اللــــ

ــا  مـــــ  الال يعـــــ  ح  لكـــــن   ــد   و ـــ ــدو  ال دوـــ ــد اج عـــــ  الـــ ــا  ال مـــــر ي  و الـــ ــا لقتـــ ــا   هـــ  ـــ

ــنر   ــ  ال دونـــــــة ال نـــــ ــا ب و اللـــــــير  ـــــ ــا  ال غـــــ ــ   يهـــــــا  مـــــ ــنة التـــــــ  عـــــ  نصـــــــمها ءار اللـــــ

الصـــــــمابة   و ـــــــاودوا الراـــــــن  الكـــــــري  و اـــــــ عنا ح اءويـــــــر وروووـــــــا ملـــــــو التـــــــابعي    ولـــــــ  

ــا مـــــ  ا مصـــــار م   لنتمـــــر الكتابـــــة  ـــــ  لـــــاريي ال غـــــا ب و اللـــــير مـــــ  ال دونـــــة ملـــــو  يروـــ

 ـــــــ  القـــــــر  اليـــــــا   لره ـــــــر    و ا ـــــــي  تـــــــ  ال غـــــــا ب و اللـــــــير لعت ـــــــد عرـــــــو ا  اءوـــــــ  

و التــــــ  وتمــــــر   ــــــ    عهــــــا الصــــــمة و عــــــ  الن يــــــو صــــــرو و عريــــــر و اــــــر     ال رويــــــة

ــا  ــاه  هــ ــة و ا ل ــ ــة التاريخيــ ــتن  الكتابــ ــ  ملــ ــ  ر ــ ــر  ــ ــص   يــ ــال    ــ ــا  لــ ــة   و ــ ــ   الد ــ لرــ

ــاريي  ــة التـــ ــة ا  اءوـــــ  و  تابـــ ــي  روا ـــ ــا   ـــ ــاا ا لصـــ ــا  لهـــ ــد  ـــ ــق اللـــــنب   و ـــ ملـــــو الالريـــ

 12 ن اإلاال      تابة التاريي .ادير بالغ    الالريقة الت  اار عريها مؤر \ع

ولعــــد ح   ا ــــي ال غــــا ب م عيــــر   ــــ  ءا ـــــص ا  اءوــــ  مــــ   يــــر ل نيــــ  وؤلــــم  ينهـــــا 

ــا لـــــ  لصـــــنيم المـــــدو  و لرلي ـــــر  ـــــ  ح ـــــناب و  تـــــ     حو    عهـــــا  ـــــ  بـــــاب وا ـــــد   ول ـــ
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ماـــــتقري اليلـــــر  و ال غـــــا ب بـــــ  ناب ملـــــتقرة   دـــــ  مـــــا ل يـــــي ا  م مصـــــري عنهـــــا ـ حب  تـــــ  

ـ    ـــــــ   تـــــــ  ملــــــــتقرة منمصـــــــرة   و لناـــــــ  م ــــــــا  ءرااـــــــتها لتمـــــــ ص ح  ــــــــا ا  اءوـــــــ  

الن ـــــا   و المـــــروب التـــــ   اوـــــها العـــــرب بعـــــد و ـــــا  راـــــن  و صـــــرو و عريـــــر و اـــــر    

وــــــد  يــــــرو  مــــــ  ا مــــــ  ا  ــــــر   ــــــ  اــــــ يص  مــــــر ا اــــــال    ومــــــ   لــــــ  ورءع معر ــــــة 

 13القاءاية و ال رمن     هاو د و  اع الصنارب  ...الي .

ــ  وعرــــ  ــد  تــ ــن   قــ ــروا  و الع ــ ــؤلمي  و الــ ــ  ال ــ ــة مــ ــر   اعــ ــن  و مغا يــ ــير  الراــ ــ  اــ  ــ

و ال مـــــــددي  وحو  مـــــــ  عـــــــرع بالتـــــــاليم حبـــــــا   ـــــــ  عي ـــــــا   ـــــــ  عمـــــــا    ال تـــــــن   عـــــــا  

ــر   105 ــرو   ـــــــــ  ال ليـــــــ ــد عـــــــ ــرير  مـــــــ ــد ر   و مـــــــــ  معاصـــــــ ه(   وعـــــــــرع بعر ـــــــــر و صـــــــ

ــا   ــمنية    ـــــــص94ال تـــــــن   عـــــ ــة المـــــ ــ   قتصـــــــر عـــــــ  الروا ـــــ ءو  بعـــــــ   ه(   و الـــــــاب لـــــ

ابالــــر مـــــ  ح ــــد  الكتابـــــاع ا  ــــداث    ــــن   يـــــا  الن ــــ  صـــــرو و عريــــر و اــــر    لتعـــــد  ت 

ــنة  14التاريخيــــــة العرليــــــة ــنة  ــــــر  يص  ــــــ  اــــــعد   ال تــــــن   اــــ   ومــــــ  ح ــــــهر مــــــؤر   اللــــ

ــر    و 123 ــ  وريـــ ــدرب   وح ـــ ــعد الخـــ ــ  اـــ ــ  دا ـــــي و ح ـــ ــد  ـــ ــ   يـــ ــرا عـــ ــد رو   ييـــ ه(   و ـــ

ــير    و ــ  اللـــ ــؤ ء  ـــ ــر  ملـــــو  ا ـــــ  وـــ ــ  ملـــ ــد  ـــ ــنه  مم ـــ ــا ب ومـــ ــ  ال غـــ ــنا  ـــ ــ   رعـــ ــا مـــ نـــ

ه(   و الـــــاب حلـــــم  تابـــــا عـــــ  الق ا ـــــص العرليـــــة     ـــــا حلـــــم 124ال وـــــرب   ال تـــــن   اـــــنة 

ــ   ــا ب  الــ ــة ال غــ ــ   تابــ ــر  ــ ــو  ا  ــ ــر    و ملــ ــر و اــ ــرو و عريــ ــير  الن ــــ  صــ ــ  اــ ــا  ــ ألتابــ

ل تـــــن   ا ــــر ووـــــن ع ـــــد و  ـــــ  ح ــــ  باـــــر  ـــــ  مم ـــــد  ـــــ  ع ــــرو  ـــــ   ـــــ   ا  صـــــارب   ا
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ــنة  ــر     ه(153اــــ ــر واــــ ــرو و عريــــ ــ  صــــ ــا  الن ــــ ــدء  يــــ ــق   ــــ ــار لتعرــــ ــر ح  ــــ ــي لــــ    رويــــ

 15وو نء الق ا ص ملو ران  و   و ح  ار     روب الرء  و  يروا .

ــة   و  ــة التاريخيــ ــ  الكتابــ ــتي   ــ ــا  مدراــ ــاليم و الكت ــ ــ  التــ ــة  ــ ــاه المر يــ ــي وــ ــد ح ت ــ لقــ

ــ  ل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع   التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح ـــــــ مدراـــــة ال دونـــــة: ااـــــت در ا وت ـــــا  اإلاـــــالم   هـــــاه ال دراـــــة  ولعـــــص اللـــــ    ـــــ   لـــــ  

ــ   ــده ومر ـــــــ  ل  ـــــ ــاء مـــــــ  بعـــــ ــة  ا ـــــــي عاصـــــــ ة لرراـــــــن  الكـــــــري   والخرمـــــ وـــــــن ح  ال دونـــــ

ــد ا اااــــــ   ــة الصــــــمابة وال رــــ ــ   التاريخيــــ ــد حب اإلاــــــال . ولعــــــص مالمــــــ  النمــــ ــدو  ال دوــــ لرــــ

ــا ا ولـــــوا ــاه ال دراـــــة وف قتهـــ ــا   ع  التـــــ  وـــــ ي  ل ـــــدو واوـــــمة  ـــــ  وـــ حبـــــا   ـــــ  عي ـــ

ــر  ع 105 ــ  ال ليـــ ــرو   ـــ ـــ(  وعـــ ــعد  ع 92وـــ ــ  اـــ ــر  يص  ـــ ـــ(  و ـــ ــ  123وـــ ـــ( وووـــــ   ـــ وـــ

 .16 ـــــــــ   تابـــــــــة ال غـــــــــا ب  حولـــــــــو  ـــــــــارنا ءعامـــــــــة ا رلعـــــــــة وــــــــــ( ووـــــــــؤ ء 110من ـــــــــر  ع 

ــا ب.  ــة ال غــ ــدو  وءرااــ ــة المــ ــي  ءرااــ ــا   ــ ــة ا تقــ ــا  مر رــ ــ  عمــ ــا   ــ ــ  عي ــ ــا   ــ ــص حبــ وي يــ

ــ   ــا ا ـــ ــ . وح ـــ ــ  ح اءوـــ ــر مـــ ــ  ال ليـــ ــرو   ـــ ــ  عـــ ــا   ـــ ــعد مـــ ــ  اـــ ــا  وا ـــ ــ  ومـــ ــص ا ـــ ــا  قـــ أل ـــ

ماـــــــمار والنا ـــــــدب دـــــــ  الال ـــــــرب مـــــــ  ح  ـــــــاره التـــــــ  وـــــــ ي ال غـــــــا ب وح  ـــــــار الـــــــرء   ـــــــ  

ــ   ــار عــ ــعد ح  ــ ــ  اــ ــر  يص  ــ ــن   . ولمــ ــير  مــ ــاع  صــ ــة روا ــ ــو ال دونــ ــا ر ملــ ــ  وــ ــ اء مــ حاــ

ــد ــ و  ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــتر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وـــــ( وعاصــــ   ــــ  135ويت ــــ  وــــؤ ء ف قــــة دا يــــة   يرهــــا ع ــــدو  ــــ  ح ــــ  باــــر  ــــ   ــــ    ع 
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وـــــــــ(  ولــــــــ و  124وـــــــــ(  مم ــــــــد  ــــــــ   ــــــــهاب ال وــــــــرب  ع 120ع ــــــــرو  ــــــــ   تــــــــاء   ع 

ــا ح   تابالـــــــ  ــار معت ـــــــدا  عرـــــــو روا ـــــــاع عـــــــرو     ـــــ ــا  الراـــــــن   وح  ـــــ ر للـــــــ يص ل ـــــــدء  يـــــ

ــة  ــا  ـــــــن  المتنـــــ ــية وال ـــــــد   ينهـــــ لالر ـــــــي ل نوـــــــنعاع لتصـــــــص ب هـــــــنر ا  ـــــــ اب الليااـــــ

 .والخال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ولختــــت  مدراــــة ال دونــــة بال قــــة داليــــة  يهــــا مناــــو  ــــ  عق ــــة ومع ــــر  ــــ  را ــــد  مم ــــد  ــــ  

ماـــــمارا ووــــــؤ ء لالميــــــا لر وــــــرب. وعنــــــد ماـــــمار والنا ــــــدب  ومــــــ  بعــــــدو ا  ــــــدحع مر رــــــة 

 .  العرلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مت يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي  التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

ــي  ــدو   و ا ـــــ ــر المـــــ ــاريي وريـــــ ــة التـــــ ــدر ا و  لدرااـــــ ــن ال صـــــ ــري  وـــــ ــرل  الكـــــ ــا  القـــــ وإ ا  ـــــ

 ــــــدا اع التــــــ ليم وديقــــــة الصــــــرة  هــــــاو  ال صــــــدري    ــــــص  المر ــــــة التاريخيــــــة التــــــ   مــــــ ع 

 ــــــ  ال دونــــــة اعت ــــــدع عرــــــو الروا ــــــة المــــــمنية  ــــــروا  المــــــدو . والخ ــــــر التــــــاريخ  ع دلــــــر 

الممــــا   ووــــاه وــــ  فريقــــة اإلاــــناء  و ــــص  يــــص ونهــــص مــــ  اللــــ اج مــــ  ال ندــــنر  هــــ  مــــ  

 .17الاب   رر

 :مدرسة العراق التاريخية   -ب  

ــاريخ     ــدوي  التـــ ــ  التـــ ــدب  ـــ ــمار والنا ـــ ــد ماـــ ــد  عنـــ ــة  دوـــ ــد  ـــــر ع مر رـــ م ا  ا ـــــي  ـــ

ــارين   ــة  وعــــرع اإل  ــ ــ  ال دونــ ــو  ــ ــة ا ولــ ــد لرــــي ال دراــ ــة  ــ ــرار التاريخيــ ــة العــ ــص  مدراــ  ــ

ــ   ميـــــو  ع  ــن   ـــ ــ    مخنـــــم لـــ ــر   ـــ ــة وال صـــ ــ  الكن ـــ ــص  ـــ ــارب 147ا وا ـــ ــن م  ـــ ـــ( ووـــ وـــ
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ــ ليم  ــــ  الــــرء  والمتــــنز مــــ  حوــــص الكن ــــة ولــــر لــــ ليم عــــ  مقتــــص الملــــي    وح ــــا اليــــ ر  ولــ

ــ   ع  ــة  ــــ  الماــ ــمي   وعنا ــ ــارب  ــــن    ــــا  عرــــو ءرا ــــة 147وال  ــــص وصــ ـــ(  ووــــن م  ــ وــ

ــاب ــ  بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر وا  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  عرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــار المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنز مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا   الكر ــــــ   ع  ــد  ــــــ  اللــــ ــا  مم ــــ ــة ح  ــــ ـــ( والــــــاب ا ــــــتي 146ومــــــ  م  ــــــاري  الكن ــــ وــــ

ــر  ع  ــ  ع ــ ــيم  ــ ــاب  واــ ــة ا  لــ ـــ(  180 درااــ ــة  وــ ــين  الكن ــ ــ   ــ ــا عــ ــ  ح ــ ــن عرا ــ ووــ

 .18أل ـــــــــــــــا ح ـــــــــــــــاء مـــــــــــــــ  روا ـــــــــــــــاع ال دونـــــــــــــــة  ولـــــــــــــــر  تـــــــــــــــاب عـــــــــــــــ  الـــــــــــــــرء  والمتـــــــــــــــنز

الـــــــاو  حاـــــــه نا  ـــــــ  لالـــــــنير مـــــــنهج الكتابـــــــة  ويـــــــ ل  بعـــــــد اإل  ـــــــاريي  ا وا ـــــــص ال ؤر ـــــــن  

ــة  ــ     التاريخيــــ ــاريي . دــــ ــ   اإل  ــــ ــروا   ــــ ــص الــــ ــناء وللرلــــ ــنه  باإلاــــ ــرب مــــ ــت  الال ــــ ــد اوــــ و ــــ

خيـــــة مـــــ  وـــــاه الالريقـــــة ملـــــو الكتابـــــة ال راـــــرة  و هـــــر وـــــاا واوـــــما  لمـــــررع الكتابـــــة التاري 

ــد اليعقـــــنل   ع  ــا  عنـــ ـــ( وال لـــــعنءب  ع 284 ريـــ ــار  ملـــــو 346وـــ ــا باإل ـــ ــاو  األتميـــ ـــ( الرـــ وـــ

ــا  عــــــص ال لــــــعنءب  ــــــ   ــا     ــــ ــة  ــــــ  بعــــــ  ا  يــــ ــة  قد ــــ ــاءر مــــــ  ءرااــــ ــروا   ال صــــ مــــ

 19 .الاو 

ــؤر ي  العـــــــرب  ــص ال ـــــ ــ  حوا ـــــ ــال  مـــــ ــنتعر   عـــــ ــ  اـــــ ــا ورـــــ ــ  و ي ـــــ ــهاماله   ـــــ   و ماـــــ

 لالنير الكتابة التاريخية العرلية وو  :
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ــدوننرب   -ح  ــة الــــــ ــ   تي ــــــ ـــ  213ا ــــــ ـــ   270ـــــــ ـــ  827وــــــ ــد 883ـــــــ ــن مم ــــــ ــن ح ــــــ  (: وــــــ

ــا   ــ   ـــ ــنرب التـــ ــو ءونـــ ــ ة ملـــ ــدوننرب  لـــ ــرع بالـــ ــن    وعـــ ــة الكـــ ــ   تي ـــ ــر   ـــ ــ  ملـــ ــدو  ـــ ع ـــ

 ا  ـــــة مؤلمالـــــر ملــــــو  اوـــــيا   يهـــــا.  ــــــا  عال ـــــا  بالرغـــــة والنمــــــن والقـــــرل  ومعا يـــــر. ولصــــــص 

مؤلمـــــا   لعـــــص ح ر وـــــا وـــــن:  تـــــاب »عيـــــن  ا   ـــــاري و تـــــاب »ال عـــــارعي الـــــاب    ـــــ   46

 . يـــــــر صـــــــا  ر  ـــــــي   كـــــــر  التـــــــاريي العر ـــــــ   و كـــــــر  الن ـــــــد  اليقا يـــــــة  ـــــــ  لـــــــاريي العـــــــرب

و ــــــد ل يــــــ  ا ــــــ   تي ــــــة بمــــــ   قــــــدب   عرــــــر    قتصــــــر عرــــــو  قــــــد ال صــــــاءر  قــــــ    ــــــص 

 .20نارء   م  موراء اآلراء اللا د     عصرهوتعد   ل  ملو ال عرنماع ال

ــ ال رب  ع  ـــ الــــــ ـــ   279ب ـــــــ ــ   ــــــــا ر 892وــــــ ــو  ــــــ ــر  ــــــــ   ميــــــ ــن  عمــــــ  (: وــــــــن ح ــــــ

ــا  ح ــــد  ــو ال عتــــ .  ــ ــص  تــ ــا عهــــد ال تن ــ ــ ال  الع ااــــ  منــ ــا  الــ ــن مــــ  ر ــ ــ ال رب  ووــ الــ

النقرـــــة مـــــ  الرلـــــا  الماراـــــ  ملـــــو العرليـــــة. لـــــر عـــــد  مؤلمـــــاع  يـــــر ح  ح ـــــهروا وـــــن  تـــــاب 

 .»ل رـــــــدا ي و تـــــــاب »ح لـــــــاب ا  ــــــــراعي ويلـــــــ و ح  ـــــــا  »ا   ـــــــار وا  لــــــــاب» تـــــــنز ا

و ـــــد ل يـــــ  الـــــ ال رب بان ـــــر  ـــــا  وـــــنرء لرخ ـــــر النا ـــــد حأليـــــر مـــــ  روا ـــــة وا ـــــد   وعنـــــدما 

 . صص ملو     ماءلر  ع ص عرو لصنيمها ولنليقها

ــدوننرب  ع  -ا  ــة الـــ ــن  نيمـــ ــا 282ح ـــ ــص ح ـــ ــ  ا صـــ ــ  ءاوء   اراـــ ــد  ـــ ــن ح  ـــ ـــ(: وـــ وـــ

ال صــــر  والكن ــــة   ــــا   منيــــا  ولغنيــــا  وراويــــة دقــــة  ي ــــا ورويــــر ويمايــــر. مــــ  حوــــ  عر ـــر عــــ  

ــدوا  ــ  لمدوــ ــال    اــ ــاريي العــ ــ  لــ ــراع مــ ــر  تــ ــاب ءرا  يــ ــنا ي الــ ــار الالــ ــاب »ا   ــ ــر  تــ ألت ــ
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ــال   :ألالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاء  ــ  ا   يـــــــــــــــ ــامال    يـــــــــــــــ ــا لء   ـــــــــــــــ ــاريي منـــــــــــــــ ــر التـــــــــــــــ ــاو   يـــــــــــــــ ــ  ا و : لنـــــــــــــــ  .القلـــــــــــــــ

ــا  : لنــــــــــــــــــــاو   يــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــاريي المــــــــــــــــــــرا ا  ــا يي  والــــــــــــــــــــرو القلــــــــــــــــــــ  اليــــــــــــــــــ  .للااــــــــــــــــــ

ــروب العــــــــــــــــــــــــــــرب والع ــــــــــــــــــــــــــــ   ــاو   يــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــ ــ  اليالــــــــــــــــــــــــــــ : لنــــــــــــــــــــــــــ  .القلــــــــــــــــــــــــــ

ولعـــــــص موـــــــالءه عنا ـــــــة  اصـــــــة  تـــــــاريي المـــــــرا وـــــــد ص  ـــــــ  من لـــــــة ولـــــــاب التـــــــاريي العـــــــا . 

ــر  ــ   ـــــــ   تابالـــــ ــو التلرلـــــــص ال منـــــ ــد راعـــــ ــة  ـــــ ــا  نيمـــــ ــن ح  حبـــــ ــا  وـــــ ــا ر ح  ـــــ ــدور بالـــــ وال ـــــ

ــا من  ــر. حمــــ ــا ل ؤلمالــــ ــنعاع التــــــ  ا تاروــــ ــ  ال نوــــ ــة و ــــ ــن  التاريخيــــ ــ ليم  يقــــ ــ  التــــ ــر  ــــ ه ــــ

 .21عرو مو ا  ا اا يد الالنيرة مؤدرا  اللرء الروا   الاب وتخررر الكيير م  المعر

اليعقــــنل : وــــن ح  ــــد  ـــــ  ح ــــ   عقــــنب ماــــمار  ـــــ   عمــــر  ــــ  واوــــ  اإل  ـــــارب  -ء 

ــا  ــدء  منهـــ ــ  متعـــ ــر  تـــ ــداء لـــ ــص بغـــ ــ  حوـــ ــمار مـــ ــر ا اـــ ــ   ييـــ ــؤر  و غرا ـــ ــن مـــ ــ   ووـــ الع ااـــ

اليعقــــــنل ي و تــــــاب »ال رــــــدا ي. و ــــــد لنــــــاو  ملــــــو  ا ــــــ  لــــــاريي ا   يــــــاء والمــــــرا »لــــــاريي 

ــة مــــ  ل ــــنرية ولا ر ــ  ا  ــــر  القد  ــ ــةوال اوريــــة  لــــناريي ا مــ ــناريي    يــ ــت   هــــاه التــ ولقــــد اوــ

حمـــــا مصـــــاءره  ـــــ  لاريخــــــر    الليااـــــ  بال ا ـــــ  الم ـــــارب حأليـــــر مـــــ  اوت امـــــر بال ا ــــــ 

وإءراألـــــر  و ـــــال  عروـــــر ل اءلـــــر ال نتقـــــا   ـــــراه   ـــــتعا  لقدمـــــر  ـــــ   هـــــ  ال ـــــنهج التـــــاريخ 

 .وه ص ا اا يد  لكنر وا ر مصاءره ا اااية    مالر  حبمادر
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 (: وــــــن مم ـــــــد  ـــــــ   ريــــــر  ـــــــ  و يـــــــد  922- 840وــــــــ  310-225الال ـــــــرب   -وـــــــ 

ووــــن عرــــ  معــــروع  ــــ  التــــاريي اإلاــــالم  و ــــ  التملــــير   رــــغ بــــر التــــدوي  التــــاريخ   ها ــــة 

ــ   ــني  والنمـــ ــر التكـــ ــا اء ع ـــ ــاع الـــ ــر عالمـــ ــدع عريـــ ــد  ـــ ــتا   و ـــ ــص بال راـــ ــة لمـــ ــد ب دونـــ . ولـــ

منــــــا صــــــغرها م   مــــــ  القــــــرل  ووــــــن ا ــــــ  اــــــ   اــــــنناع    ــــــا حلــــــ   بعرــــــن  القــــــرل  والنمــــــن 

والمـــــــعر والرغـــــــة والمقـــــــر. لـــــــر عـــــــد  مؤلمـــــــاع   يـــــــر ح  حوـــــــ  مـــــــا ا ـــــــتهر بـــــــر  هـــــــن  تـــــــاب 

ـــ»لاريي الراـــــــص وال رـــــــن    وح  ـــــــارو ي  »التملـــــــيري و تـــــــاب »التـــــــاريي الك يـــــــري ال لـــــــ و  ـــــ

ووـــــــن لـــــــاريي عـــــــال   اعت ـــــــد الال ـــــــرب  ـــــــ  لـــــــدوي  مـــــــا وتعرـــــــق منـــــــر بالتـــــــاريي اإلاـــــــالم   

 22. »ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنل ي حو التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريي عرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

ومــــــــ  ح  الال ـــــــــرب  مـــــــــرص عرــــــــو وـــــــــ   ا اـــــــــا يد  نــــــــنج مـــــــــ  الصـــــــــرامة وت ـــــــــاو      

واليعقـــــنل    ص ـــــر ميـــــا  ملـــــو موـــــراء اـــــالميتها حو ا تقا يتهـــــا   ـــــا عنـــــد ا ـــــ   تي ـــــة والـــــدوننرب 

ــنالر  قرهــــــــــــــا ــم  ل ــــــــــــــعمها م  لــــــــــــ ــا     مــــــــــــ ــا   تــــــــــــــو وإ   ــــــــــــ ــاع ول  يعهــــــــــــ  .الروا ــــــــــــ

م   ــــال  الال ــــرب عــــ   صنصــــية عرــــ  التــــاريي  مــــنر  ــــد اإلروــــاص ملــــو الــــنع  الناوــــ  

ــتقراء  ــتن ا   ـــــــص با اـــــ ــت  با اـــــ باـــــــن  معر ـــــــة الخ ـــــــر ولمـــــــن  المـــــــدث ملـــــــو  ـــــــدو    لـــــ

لصـــــمي  وال تصــــــص  اــــــناء لعرـــــق ا مــــــر ب   ـــــار الكــــــن  وا ولــــــي  والروا ـــــة  اع اإلاــــــناء ا

ــا ــنة و يروـــــــــــــــــــــــــــــ ــنر  واللـــــــــــــــــــــــــــــ ــنز والمـــــــــــــــــــــــــــــ ــالرء  والمتـــــــــــــــــــــــــــــ ــاع  ـــــــــــــــــــــــــــــ  .حو  نا عـــــــــــــــــــــــــــــ

و    اـــــ   هـــــ  وـــــاا الالـــــرز م  ءا ـــــص لصـــــنر ال مـــــا  عنـــــد الال ـــــرب و يـــــره مـــــ  ال ـــــؤر ي  
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تند ملـــــو والمقهـــــاء ال لـــــر ي   ووـــــن لصـــــنر  ركـــــ   قـــــن  عرـــــو ممهـــــنم  الخرـــــق والقـــــدر   لـــــ 

 23يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة( يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ح اءوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ن ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  رل

وإ ا  ــــــا  الال ــــــرب   يــــــص عرــــــ  حو  قــــــر التــــــاريي اإلاــــــالم   ــــــال منــــــا ج     ــــــر ااــــــت ر     

 ـــــــ  التـــــــ دير  ـــــــ  مـــــــؤر   القـــــــرو  الال قـــــــة مـــــــ   يـــــــ  الرويـــــــة ولمدوـــــــد ال ناوـــــــي  مـــــــ  

ا تال ــــاع فميمــــة  ــــ  ال ــــنهج والالريقــــة. و تــــو بعــــد القــــر  الرابــــ   ــــص حدــــر الال ــــرب  ينــــا  

ــا  ــاع حع ـــــ ــ  حمهـــــ ــخاوب  الكمـــــــ   ـــــ ــر  اللـــــ ــ   ييـــــ ــة  ا ـــــ ــنء التاليـــــ ــؤر   العهـــــ ــ  مـــــ ا    ا ـــــ

  (. ردو 

ــر  ــا  ت ــ ــ در  ب ــ ــتقرة  يــــر متــ ــ   ملــ ــ   مــ ــاريي اإلاــــالم     مــ ــرا   عرــــو ح  التــ ــد  القــ ولــ

حعـــــال  ال ـــــؤر ي  الين ـــــا  حو الرومـــــا  حو المـــــرا    رـــــ   عـــــرع العـــــرب حميـــــا  ويـــــروءوع و 

ميــــــــنا و لــــــــاأليتنا عنــــــــد الرومــــــــا    دين يدوــــــــدا و  ينــــــــن  عنــــــــد الين ــــــــا    و  ــــــــاا حولي 

ــ  وـــــاه  ــ ا    ولكـــ ــ  المـــ ــنب حو مـــ ــ  ال نـــ ــا نا مـــ ــناء  ـــ ــا   اـــ ــؤر ي  عرلـــ ــص ال ـــ ــا  حوا ـــ و ـــ

المر ـــــة العرليـــــة مـــــا ل يـــــي ح  لـــــ درع ب ـــــؤدراع  ار يـــــة مـــــ  حوـــــص الكتـــــاب و المـــــرا    ـــــص 

 24ه.2صار   ي  ال ؤر ي  م  ال نال     حوا ر القر  

و   تـــــــا  مع ـــــــ  ال ـــــــؤر ي  ال لـــــــر ي  بـــــــ  ه  لـــــــ   ان ـــــــنا مـــــــن مي   اـــــــنميي    ولـــــــ  

ــر  ــن روا عريـــ ــاريي و لـــ ــنا بالتـــ ــا عنـــ ــا نا ح ااـــ ــا  ـــ ــالما    و م  ـــ ــا  ي  بـــ ــر القـــ ــا  مـــ ــنا ل عـــ وؤلمـــ
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ــنا لهــــ   ــا  مرــ ــن  مــ ــدو  وؤلمــ ــال    ــ ــ    ولــ ــ  العرــ ــ   لــ ــا  ــ ــية   و  ــ ــة المخصــ ــرء الر  ــ ل  ــ

 داث .م  الكت    وع ا  مرنا له  م  ح  

وونــــا  مــــير ملــــو  هــــنر  مــــ    ــــ  الكتابــــة التاريخيــــة    ــــاء  هــــا مــــؤر  ح ــــدج  ــــ  ماءلــــر 

ومنه ــــــر    ــــــ  را لنــــــا حمهــــــاع الكتــــــ  التــــــ  لــــــ   لــــــ ق وح  ءو  اــــــابقنه ميرهــــــا   و لعــــــص 

    مقدمتر  ير ءليص و  روا    م ر ع د الر        ردو  .

  إبن خلدون و كتابة التاريخ :

مم د     ردو   اريص حار    نية عا ي    ا  دل   د  ا تقري ملو ون ع دالر           

انة   ولد  ال غرب  732لن     حر   م   ولنقص     الء  يير   عصره  عرن   ءرا  وـ  

ا  دل     ألل تر   مرن   والم ابة     ص  اللمار   منها:  عدود   مناص   ولنلو  وا  دل   

 تابر الاب  دح    ل ليمر     رعة  ن       ر  بالليااة ور الها    ا ااعدلر عرو     ماء 

االمة  د  عاء ملو لن   ولعدوا ارلمص ملو مصر  ي  ءرا    ا  ور  ولنلو الق اء 

وـ  را  اصدا  ماة لرمج  ور   ملو مصر    اللنة  789عرو ال او  ال الك . و   انة  

مقي ا   يها  ت  و    ول   التاريي   ليلتقر  ها   ل   تابر     لن   انة  ال نالية  وـ    808و 

ا  1406 حارنب  ل ي   ولقد  والم ن    (.  والد ة  باإل افة  الع را    ردو   ولم        



العر ية   ماءلر  لت ي   حورولية  يير    لغاع  ملو  مقدمتر  و قري  اإل لا ية(   ال مرب  الم ار  

 .25وء تها

التاريخ   ماص  قالة   ا    ردو   م   كر  التاريي:  ا    ردو      تابة  منه ية  ــ  ا 

اإلاالمية   قد  ا    العرلية  اإلاالن را ية  مه ة     ال قدمة لمن    ودع 

 ون م داث لغيير  ارب عرو الكتابة التاريخية عند العرب .  

ا  حو  م  ءعا ملو         (  14وـ     8وي    حألير ال ا يي  عرو ح  ا    ردو   القر   

ااتقال  عر  التاريي م  العرن  المرعية الت  ارل    ها رء ا  فنيال  م  ال م    هن حو  م   

  ..« و قرها   قن :  المرعية  اإلاالمية  العرن   و رقة ع  منونعاع  التاريي  مي  منونج 

لا     و  و    واا عر  ملتقص  نملر   ص ر  و منونج وون الع را  ال مرب وا  ت اج اإل  

لاالر وا د  بعد ح ر   وواا      ص عر    العنار  وا  نا   ملا ص وو   يا  ورمقر م  

 .  م  العرن  ووعيا   ا  حو عقريا ي 

وع    المدو   عرن   منهج  ع   وفرا قها  التاريخية  ال عر ة  منهج  ا    ردو   مي   لقد 

منه ا   ير  اع لت ميي  ا   ار المرعية وفرا قها  وع ر اعت ار منهج »ال رز والتعدوصي  

ف ا     معر ة  م    ..« العال .  قن :  ع را   ون  الاب  اإل لا    با  ت اج  ال تعرق  الخ ر 

الع را  ون ح ل  الن نه وحودقها    ل ميي ا   ار ول يي  صد ها م   ا ها.. وإ  ا  ا   
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م   لكاليم  مع  ها  المرعية      ا   ار  صمة  ال عت ر     ون  والت ري   ما ية  التعدوص 

حو   المارج الع ص  ها  تو  صص ال   بصد ها. وا يص صمة ال   اليقة بالروا  بالعدالة 

وال   . وحما ا   ار ع  النا عاع   ال د    صد ها وصمتها م  اعت ار ال الابقة  لال  

 . و   ح  ون ر    مماا  و نعر وصار  يها  ل  حو  م  التعدوص ومقدما  عرير..ي

ح   و   ل هنء    والمقيقة  ملتقص   ا   صيرة  التاريي  عر   لعر   ا    ردو   األتماع 

ايااية   مخترمة  ااتخدمي   را   الت   العرلية  التاريخية  الكتابة  لاريي  لراأل ي     أل ير  

وءونية  ول هنء منه ية     قد الروا اع وا   ار وو   ا اا يد وصن   ملو ال   ر الاب  

النقص  م   راء  الكتابة  واه  ملو    عا تر  والر ن   وعيم  بماص  اإلاناء  وااتخدا   ال ارر 

وإماا   دودها ا  ياء  لنا عية  الخ ر  مالابقة  مد   ملو  ا لتماع  ءو    .التصدوق 

وا اتقاللية ونا  الة  كرية ل او  صا  ها م  ر الكتابة التاريخية الت  ا م لي    مفار  

 قر.لكرار الخ ر ال ن م     الار الخالابة حو الليااة حو الم

الليااة والخالابة وحءب ا   ار والمقر  ون    التاريي ومنه ر ع   الت ي  ل نونج  واا 

  ر ال اوية    القم   ال نه ية الت   ققها ا    ردو   ءا ص ملار لالنر م اراة الكتابة  

ا   ار      اإلاالمية  ملر   نقد  الم ار   عرن   لالنر  مفار  و    العرلية   التاريخية 

وت ا المقهاء  »مقدمتري  عند  الخ ر  حو  المدو   روا ة  والتعدوص     ال رز  حارنب  و  

ا  ت اج   الخ ر   نا   مالابقة  م دح  عرو  حااا   بماص  ليرلك   وال مددي    واإل  اريي  

التاريخية   الكتابة  الت   هدلها  لتر  الصنر  التاريي  ال مرب    ا وت او  منونج الخ ر    



  ليتناو  ح نا  ا  ت اج ال مرب وما  عر  لهاه ا  نا   العرلية  اللير  وال غا ب والترا  

ملتن    وعرو  والدولة(   وا  تصاراع  الليااة  ال ر   ملتن   عرو  ولمن ع  ل د ع  م  

ال عاش   ا تما   الصنا   والعرن   الم ار  ولالنر لاريي ا  كار وال عارع(  وعرو ملتن  

ح   بع ار   حب  ا  ت اعية(   والعال اع  ملو  تو  ا  تصاء  التاريي  لينا   قص منونج  ر  

 . نا   الميا  ال مرية

 ال ؤر   متاا ملو مآ ا متعدء  حب مصاءر متننعة     شروط يجب توفرها في المؤرخ:  -ء  

العرن   و ل  ولعد   ر ولي ي حب  در  عرو  ومعارع متننعة  حب مفالج عرو عدء م  

ءرااة ا   ار و مصها  ا مر الاب وؤءب بال ؤر  ملو المقيقة التاريخية وي عده ع  الن نج  

وا ة   ا و  ءو  لي ي و مي( ويعن      الخال .  اعت اء ال ؤر  عرو م رء النقص  ح ا الر 

واا عد  عروها عرو حصن  العاء   العر  والنا  ( و ناعد الليااة وف يعة الع را  وا  نا   

 .   ا  ت اج اإل لا    وؤءب ملو الن نج    ال غال  وال   ع

النقدية:    -وـ   ورؤيته  خلدون  التاريي  روية  قد ة  ابن  عر   ع   ا    ردو   ا تر   دو  

ل غال  وح الاء ال ؤر ي   و   منهج ا    ردو  ح  م  ا  الاء وال آ ا ح  ح  ة النقص ل   

الما ة   ب عيار  ا رووا  و   ب   اوها   و   اانا  حصنلها  عرو  والن ا    الماا اع   عرونا 

والن نع عرو ف ا   الكا ناع ولماي  ال صر وال صير . وورب ميال     ال عد ع  النا عية  

ا ق التاريخية واإل رار    الخيا   ملو  د ل ييم الخ ر ولمنيهر. و د عر      ارء المق

ا    ردو  لرال رب وايم    ع ر والنا دب وال لعنءب وا تقد النا دب وال لعنءب  واار  



  ناء     ناود لاريخية م  ح  ار ال لعنءب  هر  يها ا عت اء عرو النقص ءو  لماي  العقص  

 .ال را ير    رومااإلااندرية  و خ ر ل يا  

التاريي عند ا    ردو  عر  منونعر ا  ت اع  اإل لا  ا  هن  ق   لعريص المناءث      

ورل  بع ها   ع  م  ل يي  الخ ر الصاءر م  الخ ر ال ا م م  التر ي   ي  ا ا اب.  

ول ار   ما  يها م  ايااة و رب وصناعة  باص  ا  ت اعية  ال يئة  التالنر     وون  صم 

حو ءونية  ا تصاء ة  كرية  ويتلاو      ه ر العر اء وال ها    وعر  و ر اع ا ت اعية عامة

وعر    ء يق   وم اء ها  لركا ناع  ولعريص  ولمقيق   بافنر   ر  لكنر     م   ي   اوره  

ب    عد      الما ة وعريق  و دور  لال  حصيص     الن ا   وحا ا ها ع يق   هن  بايمياع 

 .عرنمها و ريق

ملو ح      ردو   ا ال :    ا      Robert flintرولرع  رني  و يم ا  ا  ا مر    يمير     

    ردو  حو لكال   عالج التاريي  نصمر عر ا لر  صا صر الخاصة   وااء حألا    ا   

القن   د  ان  ممص   ا       ص  واا  التاريي  لعر   ال ؤا   الل    لهاا  معت ار     ردو  

ل قدمتر    لتالي  ح  ونكر ح ر ح ق    م تالع  ي  و هاع الن ر   و لك  حب  ار  حمي 

 26 هاا الرق  م  حب  ال  ا ر  هر   ص باليلتا  يان .   
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القا  ة   بصاتخدا   معرنمالر    وتنا      ح   لرالال   ال منر   ا   ماتماء   ن   و  ألير 

 ال ي رين را ية التالية : 

 باللغة العربية  :   أولا 

الخالاب التاريخ   ءرااة ل نه ية ا    ردو   الال عة اليا ية  الدار    عر  حومريصـ  

 .1984ال ي اء  مال عة الن از ال دود   

ـ    وع   ء.ع .العرب  ءار الكت  العر ية   ير  ال ؤر ن  والت ريي عند  مم د ح  د لر ين  ـ   

الخردو ية    ونء  رلمة التاريي  الال عة ا ولو  ءار الالريعة   يروع    اال    ي     ـ 

1998. 

 .1978التاريي العرل  وال ؤر ن ا م ردا   ءار العر  لر الوي    يروع      األر مصالمو ـ 

الكتابة التاريخية وال عر ة التاريخيةا مقدمة    حصن  صناعة الت ريي     ع ي  الع  ة ـ 

 .1995ية  ءار الالريعة   يروع   العرل   الال عة اليا 

 كر ا    ردو ا العص ية والدولة معال    رية  ردو ية    التاريي     مم د عا د ال ا رب  ـ 

 .2001اإلاالم   الال عة اللابعة  مر   ءراااع الن د  العرلية   يروع  

عرل   الدار العرب والمكر التاريخ   الال عة ا ولو  ال ر   اليقا   ال   ع دو العروب  ـ 

 .1983ال ي اء  

 .1981منه ية ا    ردو  التاريخية  ءار النمر      مم د الالال    ـ 

 .1983بم      م   عر  التاريي عند العرب  ءار ال مرر   يروع      ع دالع ي  الدورب  ـ 



 م  والتاريي  مالال  وللاو ع    صن  الت ريي وصن  التاريي        لالنالي   ريق ـ 

 .1963ولو  ءار العر  لر الوي    يروع  الال عة ا 

عر  التاريي عند ال لر ي   لر  ة صال  ح  د العر   مات ة ال ينو       را   رو  تا   ـ 

 .1963بغداء  

 .1953ءراااع    مقدمة ا    ردو   ءار ال عارع  القاور      ااف  المصرب  ـ 

 .1963اإلعال  بالتنليي ل      التاريي  ءممق    اللخاوب  ـ 

 .1963     بغداء ال ختصر    التاريي    الكما   ـ 

التملير اإلاالم  لرتاريي  الال عة اليالية  ءار العر  لر الوي    يروع      ع اء الدو   ريص  ـ 

1981. 

 .1939مصالر  التاريي  ال ات ة العصرية  صيدا      حاد رات  ـ 

 .منهج النقد عند ال لر ي  وال نهج ا ورول     منا  عي ا   ـ 

 

 



 : منهجية و تقنيات البحث التاريخي    مقياس ـ 

 : العلوم المساعدة للتاريخ .   المحور الرابع

المرء   لدى  تكون  ان  دون  ممارستها  المستحيل  فمن   ، المهن  معظم  تشبه  المؤرخ  مهنة 

و   المنهج ،  الطبيعية و ال  المواهب  تغني عنها  الفنية ، ال  المعلومات  خاصة من  بضاعة 

في كتابه : " مبحث في دراسة التاريخ " ، بأن    Mablyحول العلوم المساعدة يذكر مابلي  

ال   تحضيرية  دراسات  القانون  هناك  مثل  ن  عنها  يستغني  أن  شأنه  كان  أيا  للقارئ  يمكن 

   Daunoالطبيعي ، و القانون العام ، و العلوم اإلجتماعية و الساسية ، كما تساءل دونو  

في كتابه: " محاضرات في الدراسات التاريخية " عن ماهية الدراسات التي سيحتاج إليها من  

دراسات أدبية و فلسفية و تاريخية ، باإلضافة إلى    يكرس نفسه لكتابة التاريخ ، فقال بأنها

الفروع   تتعدد  ما  بقدر  فأنه  لهذا  و   ، الرياضيات  في  و  الفيزياء  في  معلومات  و  اللغات 

الخاصة في المعارق التي يكون المؤرخ حجة فيها ، يكون أكثر إستعدادا لعمله الذي إتخذه 

عندما أوصى بأن يحصل المؤرخ  مهنة له ، و الريب في أن بن خلدون كان أصدق نظرا  

ثقافة إجتماعية تعينه على فهم حوادث التاريخ ، وهذا هو ما دعاه إلى إنشاء " علم العمران "  

الذي يهدينا إلى معرفة قوانين كل من العمران البشري ، و الطبيعة اإلنسانية ، فغن ذلك هو  

 .1يدا إلمكان تفسيرها  نعتمد عليه لفهم الحوادث الماضية تمه المعيار الذي ينبغي أن  
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و يمكننا الجزم أن كل العلوم على إختالفها تعد علوما مساعدة للتاريخ و تفيد الدراسة 

يمكن   ال  التي  و   ، للتاريخ  المساعدة  العلوم  لمجموعة  سنتطرق  بدورنا  نحن  و   ، التاريخية 

 للباحث في التاريخ أن يغفل عنها ، وهي : 

 :  anthropology ـ علم اإلنسان ـ االنثروبولوجيا ـ

اإلنسان   علماء  أسهم  فقد   ، المؤرخ  يحتاجها  التي  العلوم  أهم  من  االنسان  علم  يعتبر 

إسهاما عظيما في فن التحليل التاريخي ، وذلك على وجه التحديد عن طريق تفسير تطور  

البشرية و شرح أوجه التشابه فيها ، فضال عن توضيح تنوعها و الفروق بين نواحيها ، و ال  

شك أن هذا االسلوب في البحث يساعد المؤرخ الذييسعى إلى عالج تاريخ لحضارة و الثقافة  

، باإلضافة الى ذلك فقد ساعد علم االنسان المؤرخ في التحرر من التعصب    2  عالجا علميا

الوطني و الفكري ، و بالخصوص حين التطرق للقضايا الدينية ، و القضايا العرقية و التي 

ردخا جوبينو    ارتبطت  نظرية  ذلك  ومن  مضللة  و  مقبولة  غير  بتفسيرات  الزمة   من 

Gobineau    علم فنده  وهوما   ، االبيض  الجنس  في  ممثلة  االرية  المجموعة  بتفوق  القائلة 

 االنسان في تفسيراته . 

 علم اإلجتماع : 

 
،  ترجمة محمود زايد ، دار النهضة للنشر ، بيروت   2هيوج إتكن ، دراسة الترايخ و عالقتها بالعلوم اإلجتماعية " ، ج   2
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و يشمل ميدان بحثه المجتمع االنساني و بنائه وو ظائفه وعملياته ، و أن المتمعن في  

على  مو  يقتصر  يعج  لم  التاريخ  علم  بأن  يدرك  يجعله   ، الحديث  العصر  في  التاريخ  اضيع 

السرد التاريخ السياسي للدول ، و أخبار الملوك و العروش ، بل تعداها لدراسة الشعوب و  

جوانب حياتهم اإلقتصادية و اإلجتماعية ، بما في ذلك العالقة بين أفراد المجتمع و طبقاته  

، ويقول المؤرخ  وف العمل و الفراغ و موقف الناس من االحداث اإلجتماعية  المختلفة ، ورط

البريطاني تريفليان حول ذلك : " بدون التاريخ اإلجتماعي يصبح التاريخ اإلقتصادي عقيما ،  

 3و يصبح التاريخ السياسي غير قابل لإلستيعاب ."  

 ـ علم السكان : 

تقديمه لمعطيات حول أحجام الشعوب و تكوينها و  وقد خدم هذا العلم علم التاريخ ، في  

الوفيات و الهجرات ، وقد   التكاثر و  التي تصيبها و أهمها  التغيرات  توزيعها الجغرافي ، و 

ربط هذا العلم الدراسات االجتماعية بعلوم أخرى تشمل علم اإلحصاء و االوبئة و الجغارافيا 

 البشرية . 

 ـ علم النفس : 

م الضرو وهو  العلوم  و  ن  النفس  علم  بمبادئ  الدراية  طريق  فعن   ، التاريخ  لدراسة  رية 

تقنيته ، يستطيع المؤرخ الوقوف على الشخصيات المدروسة و دوافع قيامها بأحداث تاريخية  

التصرفات  ضوابط  و  أنماط  و  دوافع  طبيعة  على  المؤرخ  يقف  العلم   هذا  خالل  فمن   ،
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ال على  يستحيل  أنه  نتفق  أن  ينبغي  و   ، في  البشرية  االنسان  سلوك  انماط  يفهم  أن  مؤرخ 

من تطور    الماضي دون أن يكون مزودا يقدر كاف من المعرفة السيكولوجية  ، وهو مايمكنه 

مدركاته حول مفهوم عقدة النقص عند القادة و الشعوب و االنطواء و الكبت و غيرها من  

ا بعض  أسهمت   : ذلك  عن  وكمثال   ، معين  مجتمع  في  تنتشر  التي  لدراسات االمراض 

السيكولوجية عن الوقوف حول دواقع هتلر العالن الحرب الشاملة ، و التي أرجعتها لعقدة 

 نقص خلقية نشأة عنده و أنعكست على تصرفاته فيما بعد . 

 ـ العلوم السياسية : 

التاريخ   مادة  هو  العلم  هذا  علم  يعتبر  هو  التاريخ   ": الفالسفة  بعض  فيقول  البحثية 

السياسة في الماضي ." ، و يتضمن هذا العلم في جوانبه العالقات الدولية أو الديبلوماسية ،   

يدرس   االخير  فهذا   ، المعاصر  التاريخ  و  السياسة  بين   التمييز  الصعب  من  أصبح  فقد 

الق التحالفات  و   ، معاهداتها  الدول و  بين  القائمة  العالقات  العسكرية  و  االقتصادية  و  ومية 

 بينها ، و التي تشكل في مضمونها المادة االولى التي يصنع منها المؤرخ مادته التاريخية . 

 ـ علم الجغرافيا : 

حدثت عليه   الذي  المسرح  فاألرض هي  التاريخ ،   و  الجغرافيا  بين  وثيق  إرتباط  هناك 

ه مصائر البشر ، و للظواهر الجغرافية المختلفة  وقائع التاريخ ، وهي ذات أثر كبير في توجي 

اإلنسان حياة  في  كبير  نظمه    أثر  في  و   ، شرائعه  و  قوانينه  في  و   ، النفسي  تكوينه  و 



في  الحضارات  ظهور  في  الجغرافيا  تحكمت  وقد   ، االقتصادية  و  االجتماعية  و  السياسية 

إتصالها و صدامها و    مواقع محددة ، كما منعتها الظهور في مواقع أخرى ، وتحكمت في

التي كان   للدرجة  التاريخ و ال اإلنسان ،  لم يخترها  و  الجغرافيا  أقاليم إختارتها  تفاعلها في 

فيها بعض من أعظم النظريات في تفسير التاريخ ذا أساس جغرافي ، مثل : نظرية التحدي  

الفراغ ، و التاريخ في  المكان الجغرافي يقف  لتوينبي ، فبدون  ليس من حدث    و اإلستجابة 

 4يجري في فراغ. 

 ـ علم اإلقتصاد :  

يعتبر هذا العلم من أهم عوامل تدوير عجلة التاريخ ، و قد إنبثق عنه تخصص التاريخ  

نوع   تحدد  ما  بلد  ثروة  أن  فيه  شك  ال  ومما   ، االخرى  التاريخ  فروع  من  كفرع  االقتصادي 

تم تحديد  و   ، تجاري  حتى  و  إقتصادي  أو  كان  زراعيا  يد  إنتاجه  في  تنوعها  و  الثروة  ركز 

طبقة معينة او عائالت ، و إن هذا الوضع له مؤثراته داخليا و حتى مع العالم الخارجي ،  

الدولي ، وكمثال :   الدولية و تحالفاته االقتصادية و مركزه في المجتمع  مما يحدد عالقاته 

ور االسالم من  يرى العض أن العامل اإلقتصادي هو ما دفع العرب إلى االندفاع عند ظه

شبه الجزيرة العربية ، التي يغلب على أكثرها الصحراء القاحلة ، إلى سهول العراق الفسيحة  

، ونفس الشئ إذا ما تعمقنا في مسببات الحربين الكونيتين االولى و    5و ربوع الشام المورقة .
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  2019حظناه في اواخر سنة  الثانية ، وكذا للمشاكل البادية بين البلدان و خالفاتها مثل مال  

 في الصراع االقتصادي االمريكي الذي كاد يتازم و يتحول الى صدام عسكري بين البلدين. 

 ـ اللغات : 

وهو ما نعيب عليه الدراسين في حقل التاريخ ، وكثيرا ما ندعوهم إليه ، فهي من العلوم 

باحث رحلته دون أن يكون  الواجب التزود بها في حقل البحث و غماره ، فال يعقل ان يبدأ ال

عارفا باللغة االصلية الخاصة بالموضوع التاريخي الذي يدرسه ، سواء اللغات القديمة مثل :  

لغات   إتسعت  كلما  و   ، غيرها  و   ، الكالسيكية  الالتينية  و  اليونانية  أو   ، القديمة  المصرية 

تعلم اللغات أمرا عسيرا، الباحث التي يلم بها إال و إتسع أفق البحث أمامه ، وقد تبدو مسألة  

، وقد يعتقد البعض أن    6و لكنها دراسة أساسية لمن يرغب جديا في دراسة التاريخ و كتابته 

الترجمات تكفي للوقوف على الوثائق و المصادر االرشيفية ، زاعمين أنه ال داعي للوقوف  

على النص األصلي مادام هناك مترجمون ، و هو عين الخطا ، فإن وجدت الترجمات في  

المترجمين كل  إلمام  عدم  عن  ناهيك   ، اخر  في  توجد  فال  معين  بحث  بمواضيع    مجال 

أن  الترجم و   ، غيره  رحمة  تحت  نفسه  الباحث  يضح  أن  يصح  ال  أنه  يقال  الحق  و   ، ة 

يستجدي عطف و إحسان االخرين ، وكمثال عن اهمية اللغة : هي ما توصلت إليه دراسة 

اللغات المصرية التي كادت تكون طي النسيان و االهمال ، فالعناية بها و االلمام بها مكننا  
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ايا الحضرية الفرعونية ، و نفس الشئ بالنسية للحضارة من الكشف على جزء كبير من خب 

 السومرية و غيرها . 

 

 : philologyـ فقه اللغة ـ الفيلولوجيا  

العلوم اللغة كائن حي    من  التاريخ ، ذلك أن  الضرورية في دراسة فروع كثيرة من علم 

ينمو و يتطور تبعا لظروف الزمان و المكان ، و تمازج الثقافات ، و في بعض االحيان قد  

معان   على  اللغوي  اللفظ  يدل  أن  يمكن  كما   ، تماما  محدد  معنى  على  اللغوي  اللفظ  يدل 

اتب بعينه ، و لذلك فال بد من معرفة اللغة التي يقرأ فيها  مختلفة بإختالف إستخدامها عند ك

دراس التاريخ ، فضال عن الدراية بمانال ألفاظها من المعاني المتفاوتة أو المختلفة ، حتى ال  

يفسر ما يقرأ على غير حقيقة  ، وقد سبب عدم الفقه باللغة  للوقوع في دالالت خاطئة أدى  

وم  ، خاطئة  لتفسيرات  االحداث  بالمؤرخين  من  كثير  شفرة  فك  من  التمكن  عدم  ذلك  ن 

  7التاريخية . 

 :  paleographyـ علم قراءة الخطوط : الباليوجرافيا 

مكمل   هو  حقب و  دراسة  في  الضروريات  من  الخطوط  علم  فيعتبر   ، اللغات  لدراسة 

و   الهيراطيقية  الفرعونية  كاللغة  القديمة  اللغات  قراءة  في  ستخدم  و   ، معينة  تاريخية 
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الهيروغليفية ، و االغريقية اليوناينة ..الخ ، فااللمام بلغة العصر المدروس تساعد على فهم  

فسيرها ، و كمثال ال يستطيع دارس ان يقف على تاريخ  االحداث و ربطها و القدرة على ت 

اللغة   ان  كما   ، الفارسية  باللغة  إلمامه  دون  العباسية  الدولة  تفكك  عن  المنبثقة  الدويالت 

العربية نمت و تطورت و كتبت بأشكال مختلفة فمنها خط الطومار ، و النسخي و الرقعة و  

، ومن ثم فان لهذا العلم أهمية بالغة للوقوف   الثلث و الكوفي و الفارسي و المغربي و الغبار

 على أمهات الوثائق و الخزائن االرشفية . 

 ـ علم األختام : 

ارتبط علم التاريخ إرتباطا وثيقا بالوثائق و مدى صحتها ، فهو ما يحتم على الباحث أن  

عصر و    يلم بنوعية االختام التي كانت تمهر بها الوثائق ، و أنواعها و أشكالها ، وفي أي

دولة بدأ إستخدمه و إنتهى ،  ومن االختام التي شاع إستخدامها أختام الشمع و التي التوال  

حكم   فترة  طبعت  التي  و  الرصاص  أختام  نجد  جانبها  الى  و   ، هذا  يومنا  الى  مستخدمة 

الباباوات و الملوك في اوروربا ،  و كل ذلك يساعد الباحث من الوقوف على صحة الوثيقة  

  8مما يسهل عملية البناء التاريخي الصحيح .   أو زيفها

 : Heraldryعلم الرنوك 

و يشمل هذا العلم في دراسته العالمات المميزة التي تظهر على االختام ، و الدروع او  

الفرسان و الجند و كذا رايات الجيوش ، و من أشكال الرنوك نجد   النبالء و  على مالبس 
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الكأس و السيف و الدواة و النسر و الهالل و الصليب وذيل الحصان وزهرة الزئبق ، و يقول  

ه( : " و من عادة كل امير كبير أو صغير أن يكون له رنك يخصه ،  861القلقشندي )ت  

بيوتهم   أبواب  ذلك دهانا على  يجعل  و  يؤثره ،  و  يختاره  المنسوبة  بحسب ما  األماكن  و   ،

ال المراكب و غير ذلك ، و على  إليهم ، كمطابخ  سكر ، و شؤون الغالل ، و األمالك و 

ثم على قماش جمالهم من خيوط صوف ملونة   قماش خيولهم من جوخ ملون مقصوص ، 

تنقش على العبي و البالسات و نحوها ، و ربما جعلت على السيوف و غيرها . " و معرفة  

كم ومجريات االحداث فيها كدعامة لما  الباحث بهذه النوك تجعله قادرا على تمييز فترة الح 

 بين يديه من مصادر حول موضوع بحثه . 

 : Numismaticsعلم النميات أو النومات 

وبقصد به علم النقود أو المسكوكات ، فيتناول هذا العلم القطع النقدية القديمة التي بطل  

وكما نعلم  تداولها ، و التي صدرت عن جهة حكم معينة في زمن معين و مجتمع معين ،  

تحمل العملة النقدية على جه من وجهيها رسما أو نقشا بارزا ذا طراز خاص عن موضوع  

معين ، و هناك عمالت تحمل صور لاللهة كما هو حال العملة اليونانية القديمة ، و صور  

الملوك و االمراء و أسمائهم ، وذكرى الحوادث التاريخية ، و سنوات ضربها ، و تقدم هذه  

المادة   العمالت ينعكس في  ذلك ما  و  الدولة  إقتصاد  قوة  و  القديم  العصر  عن  حية  صورة 

التي صنعت منها العملة ذهبا كانت أو فضة ، و هو ما يدل على قوة الدولة اقتصاديا و  



كل   في  تقريبا  نجدها  التي  الرومانية  للعملة  بالنسبة  الحال  هو  كما   ، عملتها  إنتشار  مدى 

 . 9إنتشارها و تداولها في العهد القديم   متحاف العالم ما يعكس مدى

 

 

 ـ علم االثار: 

فإن علم التاريخ هو علم الشواهد ومنها الوثائق ، و تنقسم هذه األخيرة   كما ذكرنا سابقا

إلى اثار أو مخلفات خطية أو روايات أو نقوش ، و لذا على المؤرخ في خطوته االولى التي  

يتصمنها المنهج التاريخي ، جمع الوثائق المتعلقة بموضوعه ، و يمكننا في هذا المقام ان  

المكتب بما قدمته  التي  نستشهد  الشخصية ،  المكتبات  المحفوظات و  و دور  المتاحف  ات و 

البحث   خطوات  بتطبيق  الباحث  يستطيع  وبهذا   ، التاريخ  علم  بنهضة  الدفع  في  أسهمت 

التارخي على وثائقه من نقد و تمحيص داخلي و خارجي للوثائق أن يقف على حقائق جديدة  

 لنا حقائق مغايرة.تبقى نسبية على ضوء الوصول إلى أصول جديدة ، تكشف 

 ـ الرحالت :  

لقد أثبت لنا التاريخ ، مدى أهمية الرحلة في التحقق من المعلومات الواردة في الوثائق ،  

و التأكد من صدقيتها ، وقد سطر لنا التاريخ شواهد عن كبار الرحالة و أهمية رحالتهم في  

 
 .  16، 15الرومانية ، صص محمود الحويري ، رؤية في سقوط االمبراطورية   9



لدون ، و المسعودي  كسب العلم و كشف الحقائق ، و لعل من أبرزهم هيرودوت ، و بن خ 

الذي الف كتابه " مروج الذهب و معادن الجوهر " بعد رحلة طويلة جاب بها أصقاع العالم  

 10االسالمي ، مما جعل الكتاب يطلقون على المسعودي إسم " هيرودوت العرب ". 

التاريح   في  الباحث  إعداد  في  الباحث  تساعد  التي  العلوم  بعض  هذه   / حال  أية  وعلى 

نيا ، و ينبغي عليه أن يكون متسلحا بها ، و ليس المقصود هنا التعمق في دراسة ثقافيا و مه 

بها إجماال ، دون   يكفيه أن يكون عارفا  المؤرخ ، ولكن  يفوق قدرة  أمر  العلوم ، فهذا  تلك 

 الخوض في تفاصيلها . 

للطلبة يمكن  يوسع  و  بحوثهممدركاته  واأن  إنجاز  أو  البيبليوغرافية    م  للقائمة  بالرجوع 

 التالية وهي المرفقة بروابط تحميل الكتب إلكترونيا :

 
 :نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس  -1

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900224436
970247/ 

 :نحو رؤية جديدة للتاريخ اإلسالمي -2
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900222560

303768/ 
 :موجز تاريخ علم اآلثار -3

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900173710
308653/ 
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https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900224436970247/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900224436970247/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900222560303768/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900222560303768/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900173710308653/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900173710308653/


 :منهج كتابة التاريخ اإلسالمي  -4
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900168640

309160/ 
 :لماذا وكيف؟  –مي منهج كتابة التاريخ اإلسال -5

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900129290
313095/ 

 :منهج البحث في التاريخ -6
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900124086

980282/ 
 :منهج المسعودي في كتابة التاريخ -7

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900117243
647633/ 

 :منهج البحث التاريخي -8
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900114546

981236/ 
 :منهج البحث األثري ومشكالته  -9

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900108733
648484/ 

 :منهج البحث األثري والتاريخي  -10
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900106326

982058/ 
 :مقدمة في منهج البحث العلمي  -11

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900105116
982179/ 

 :مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي -12
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900104333

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900168640309160/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900168640309160/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900129290313095/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900129290313095/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900124086980282/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900124086980282/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900117243647633/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900117243647633/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900114546981236/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900114546981236/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900108733648484/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900108733648484/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900106326982058/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900106326982058/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900105116982179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900105116982179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900104333648924/


648924/ 
 :مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية -13

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900096036
983087/ 

 :خل إلى دراسة التاريخمد  -14
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900095496

983141/ 
 :محطات في التاريخ والتراث -15

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900091346
983556/ 

 :كيف نكتب التاريخ اإلسالمي  -16
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899709180

355106/ 
 :كيف نفهم التاريخ -17

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899702597
022431/ 

 :كتب لها تاريخ -18
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899644033

694954/ 
 :كتابة التاريخ الوطني -19

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899643063
695051/ 

 :قيمة التاريخ -20
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899640993

695258/ 
 :في محكمة التاريخ  -21

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900104333648924/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900096036983087/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900096036983087/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900095496983141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900095496983141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900091346983556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1900091346983556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899709180355106/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899709180355106/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899702597022431/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899702597022431/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899644033694954/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899644033694954/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899643063695051/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899643063695051/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899640993695258/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899640993695258/


https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899638013
695556/ 

 :في التاريخ فكرة ومنهاج -22
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899636357

029055/ 
 :اريخ عند فيكوفلسفة الت  -23

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899635260
362498/ 

 :فلسفة التاريخ -24
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899633270

362697/ 
 :فقه التاريخ -25

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899632050
362819/ 

 :علم اآلثار بين النظرية والتطبيق  -26
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899631087

029582/ 
 :علم التاريخ -27

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899625503
696807/ 

 :صناعة المؤرخ -28
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899617617

030929/ 
 :دروس التاريخ  -29

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899609000
365124/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899638013695556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899638013695556/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899636357029055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899636357029055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899635260362498/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899635260362498/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899633270362697/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899633270362697/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899632050362819/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899632050362819/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899631087029582/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899631087029582/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899625503696807/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899625503696807/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899617617030929/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899617617030929/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899609000365124/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899609000365124/


 :دراسة التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية  -30
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899606637

032027/ 
 :للتاريخدراسة  -31

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899603737
032317/ 

 :دراسات أثرية وتاريخية  -32
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899601997

032491/ 
 :حول التاريخ والتقدم في الوطن العربي -33

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899599190
366105/ 

 :حكمة التاريخ -34
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899595490

366475/ 
 :المعرفة والتاريخ -35

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899449160
381108/ 

 :تفسير مسار التاريخ -36
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899439930

382031/ 
 :تفسير التاريخ -37

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899438320
382192/ 

 :تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية -38
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899437607

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899606637032027/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899606637032027/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899603737032317/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899603737032317/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899601997032491/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899601997032491/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899599190366105/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899599190366105/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899595490366475/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899595490366475/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899449160381108/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899449160381108/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899439930382031/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899439930382031/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899438320382192/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899438320382192/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899437607048930/


048930/ 
 :تاريخ الكتابة التاريخية  -39

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899436153
715742/ 

 :بين التاريخ واآلثار  -40
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899274273

731930/ 
 :مدخل للدراسات –النقد التاريخي  -41

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899268943
732463/ 

 :المؤرخون والتاريخ عند العرب -42
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899267423

732615/ 
 :التاريخ والمؤرخون في العراق -43

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908992929
426731/ 

 :التاريخ والمؤرخون  -44
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908993466

093344/ 
 :كيف تكتب بحثا   -45

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908479882
811369/ 

 :علم اآلثار بين النظرية والتطبيق  -46
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1906385613

020796/ 
 :التفسير الديني للتاريخ -47

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899437607048930/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899436153715742/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899436153715742/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899274273731930/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899274273731930/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899268943732463/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899268943732463/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899267423732615/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899267423732615/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908992929426731/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908992929426731/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908993466093344/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908993466093344/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908479882811369/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1908479882811369/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1906385613020796/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1906385613020796/


https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899139860
412038/ 

 :التاريخ والمؤرخون بمكة -48
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899133300

412694/ 
 :يخي التاريخ ومنهج البحث التار  -49

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899123703
746987/ 

 :التاريخ وكيف يفسرونه -50
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899122867

080404/ 
 :دراسة في علم التاريخ -51

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899120417
080649/ 

 :التاريخ والسير -52
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899119690

414055/ 
 :دراسة في تطور علم التاريخ -53

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899118050
414219/ 

 :أصول تدريس التاريخ -54
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899110960

414928/ 
 :أعيدوا كتابة التاريخ -55

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899109360
415088/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899139860412038/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899139860412038/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899133300412694/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899133300412694/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899123703746987/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899123703746987/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899122867080404/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899122867080404/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899120417080649/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899120417080649/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899119690414055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899119690414055/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899118050414219/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899118050414219/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899110960414928/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899110960414928/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899109360415088/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899109360415088/


 :استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ االسالمي العام -56
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899108830

415141/ 
 :أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ  -57

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899105737
082117/ 

 :اتجاهات الكتابة التاريخية في مصر الحديثة -58
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899100570

415967/ 
 :ابن حزم وجهوده في البحث التاريخي  -59

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899099417
082749/ 

 :1اعالم التاريخ ج -60
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898214760

504548/ 
 :2أعالم التاريخ ج -61

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898219630
504061/ 

 :3أعالم التاريخ ج -62
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220083

837349/ 
 :4أعالم التاريخ ج -63

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220317
170659/ 

 :5أعالم التاريخ ج -64
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220477

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899108830415141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899108830415141/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899105737082117/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899105737082117/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899100570415967/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899100570415967/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899099417082749/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1899099417082749/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898214760504548/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898214760504548/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898219630504061/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898219630504061/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220083837349/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220083837349/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220317170659/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220317170659/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220477170643/


170643/ 
 :عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب -65

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897673900
558634/ 

 :زيارة جديدة للتاريخ  -66
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897602910

565733/ 
 :تاريخ علم اآلثار  -67

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897469220
579102/ 

 :نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم -68
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891766431

149381/ 
 :الفلسفة القرآنية -69

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891763057
816385/ 

 :1تاريخ الكتاب ج -70
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474184

711939/ 
 :2تاريخ الكتاب ج -71

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474261
378598/ 

 :منهج البحث التاريخي  -72
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1884780251

847999/ 
 :منهج البحث األثري والتاريخي  -73

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1898220477170643/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897673900558634/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897673900558634/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897602910565733/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897602910565733/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897469220579102/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1897469220579102/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891766431149381/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891766431149381/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891763057816385/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1891763057816385/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474184711939/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474184711939/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474261378598/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1889474261378598/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1884780251847999/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1884780251847999/


https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764318137
227545/ 

 :منهج كتابة التاريخ  -74
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764316507

227708/ 
 :منهج كتابة التاريخ  -75

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764314873
894538/ 

 :مسائل المنهج في الكتابة التاريخية العربية -76
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753533004

972725/ 
 :منهج البحث في التاريخ -77

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753532344
972791/ 

 :ق البحث فيه فن كتابة التاريخ وطر  -78
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753361798

323179/ 
 :دراسة التاريخ وعالقتها بالعلوم االجتماعية  -79

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753358364
990189/ 

 :الوعي بالتاريخ وصناعة التاريخ -80
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753356244

990401/ 
 :التاريخ ومنهج البحث التاريخي  -81

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753354024
990623/ 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764318137227545/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764318137227545/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764316507227708/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764316507227708/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764314873894538/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1764314873894538/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753533004972725/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753533004972725/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753532344972791/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753532344972791/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753361798323179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753361798323179/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753358364990189/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753358364990189/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753356244990401/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753356244990401/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753354024990623/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753354024990623/


 :ماهية التاريخ وموضوعاته ومذاهبه -82
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753343521

658340/ 
 

https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753343521658340/
https://www.facebook.com/groups/1641873026138724/1753343521658340/

