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 :الممخص
ُيعد الدكتور جواد عمي مف المؤرخيف الذيف إمتازوا بالتفّرد في مجاؿ 
إختصاصِو ، وكاف شاماًل وموسوعيًا في بحثِو ، وناقدًا ومناقشًا لروايات 
المؤرخيف األوائؿ والمتأخريف عربًا ومستشرقيف ، ومف الذيف ساىموا في 

قبؿ االسالـ  ، و كوف فكرتو  بعصر ما البحث التأريخي عف العرب
التأريخية في المدارس الغربية التي قفزت نوعيتيا عمى مستوى المنيج 

المؤرخيف  والرؤية في التعاطي مع عمـ التأريخ .السيما ألنفتاحِو عمى
األلماف .إاّل إف أعمالِو األكاديمية كانت محكومة بالتثبت بالغريب 

ة . وقد إستمد مكانتُو مف آرائِو العممية والغامض مف األخبار التأريخي
الموضوعية التي تبتعد عف الّسرد والسطحية والتّطرؼ والغمو والتأثر 
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Abstract: 

Dr. Jawad Ali is considered one of the historians who 

distinguished himself in his field of specialization, and 

he was comprehensive and encyclopedic in his research, 

and critic and discusser of the accounts of early and late 

historians Arabs and Orientalists, and who contributed to 

the historical research on the Arabs in the pre-Islamic 

era, and he formed his historical idea in western schools 

whose quality has jumped At the level of the curriculum 

and vision in dealing with the science of history. 

Especially because of his openness to German historians. 

However, his academic work was bound by a strange 

and mysterious corroboration of historical news. His 

position was derived from his objective scientific views 

that depart from narrative, superficiality, extremism, 

exaggeration and dogmatic influence. 
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 المقدمة
لقى عمـ التاريخ ونظرياتِو إىتمامًا خاصًا مف المؤرخيف ، وذلؾ ألىميتِو الكبيرة في 

 البحث التاريخي وفي إتجاىاتِو .
التاريخ عند العرب جزءًا مف التطور الثقافي العاـ . وصمتِو بعمـ الحديث وعمـ 

 وباألدب بصورة خاصة وثيقة تستحؽ األىتماـ بيا .
وحدوث التصادـ بيف اآلراء والتيارات الحضارية وتطور األمة  االسالـ فظيور 

ف ظ يور عمـ التاريخ عند وخبراتيا ، كؿ ىذِه حيوية لفيـ التطورات األولى لمكتابة التأريخية .وا 
 االسالـ  قبؿ  إلى تراث ما االلتفات، ماىو إال إستمرار ثقافي يوجب  االسالـ العرب في صدر 

ف بدايات عمـ التاريخ عند العرب سارت في إتجاىيف أساسيف ػ األتجاه  ي االسالـ وا 
قبمي ، والتيار أو األتجاه الذي ظير عند أىؿ الحديث ، واألتجاه القبمي الذي ُيمثؿ التراث ال

 ية .االسالـ ي الذي يتمثؿ في المبادىء والفعاليات االسالـ 
لذا كاف األىتماـ بأقواؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وأفعالِو ، ومغازيو وغزوات 
عتزاز لدى المسمميف وكانت مواضيع محببة في مجالس  أصحابِو كانت مصدر إىتماـ وا 

تسع األىتماـ خالؿ القرف األوؿ  السمر ، واألىتماـ بالتنظيـ األداري وفي شؤوف الحياة ، وا 
 اليجري ليشمؿ فعاليات األمة بكامميا وقد ظيرت ىذه النواحي في الدراسات التاريخية .

يمكف فيمِو إال باألشارة إلى  وعمـ التاريخ عند العرب جزء مف الثقافة العربية وال
 الفعاليات والتطورات الثقافية اآلخرى .

تور جواد عمي مع ثمة قميمة مف المؤرخيف التأسيسات األولى لبروز مدرسة وشكؿ الدك
التاريخ العراقي التي بارت المدارس التأريخية العربية والسيما المصرية منيا بؿ تفوقت عمييا 
وأجتازتيا أحيانًا في الثالثية األنموذجية " جواد عمي ، عبد العزيز الدوري ، صالح أحمد 

ور جواد عمي أحد أبرز أضالع مثمث مدرسة التاريخ العراقية وربما أخذ فييا العمي" وكاف الدكت
 دور الضمع األبرز .

 أواًل  : توطئة :
في نياية القرف األوؿ اليجري إستقرت الخطوط العامة لمسيرة وجمعت الروايات 
األساسية عنيا فتحولت مف رواية أخبار بسيطة واقعية إلى روايات فييا التمجيد وبعض 

لمبالغة . وظيرت فكرة كتابة الروايات في فترة مبكرة نسبيًا ، وبعد إنتياء القرف االوؿ اليجري ا
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إستقر إستعماؿ الكتابة عمى يد الزىري ومنُذ ذلؾ الوقت صارت الروايات تؤخذ شفاىًا أو مف 
 (5مصادر مكتوبة)

ستقرار القبائؿ في األمصار ، جمع القبائؿ في منطقة واحدة ،  االسالـ وبظيور  وا 
أوجد نواحي إىتماـ جديد لدى القبائؿ ، وأدخؿ أوليات الكتابة والقراءة . وىناؾ أدلة وافية عمى 
إستعماؿ الكتابة إلعانة الذاكرة أو لحفظ الروايات قبؿ نياية القرف األوؿ اليجري وخالؿ 

( 2ي اليجري .  بدأت ظيور روايات مسجمة جنب الروايات الشفوية)النصؼ األوؿ لمقرف الثان
. ويشير المؤرخ جواد عمي عمى تشابو الرواية بيف الحديث والتاريخ بقولِو " مف خالؿ دراستنا 
لمصادر تأريخ الطبري أف ىذا الرأي اليستند إلى حجة ، وأف تشابو الحديث والتأريخ في 

لياًل عمى تفرع التأريخ مف الحديث ، وسنرى أف التاريخ كاف طريقة الرواية اليمكف أف يكوف د
قديمًا قدـ الحديث ، وأف الناس كانوا يدونوف الحوادث ويعنوف بتأريخ الماضيف ، وأف الخمفاء 
كانوا يعنوف بو عنايتيـ بالحديث ، وأف كتبًا ألفت في ىذا الباب فقدت مأسوفًا عمييا كما فقدت 

 (3الحديث في العيد األموي ...")أكثر الكتب التي ألفت في 
وفي مطمع القرف الثاني لميجرة وجود أشياخ ورواة متضمعيف بأنساب ومآثر قبائميـ ، 
ف ىذه الكتب ُجمعت مف قبؿ  ووجود كتب تحوي أنسابًا وشعرًا وربما أخبارًا لبعض القبائؿ . وا 

 الرواة ولكنيا كانت تعتبر ُممكًامشتركًا لمقبيمة .
السيما ىؤالء الرواة كانت في كتبيـ تتوفر مادة تاريخية لممؤرخيف فيما بعد . وحوالي 
منتصؼ القرف الثاني لميجرة يوجد رواة " إخبارييف " و " نسابييف " و " لغوييف " عممًا خمفوا 

ىػ 554تاريخية أو ثروة مف الروايات التاريخية . فقد جمع أبو عمرو إبف العالء " ت4مؤلفات 
ـ" الشعر واألخبار ومواد عف األنساب العربية قبؿ 774ىػ ػ 556ـ " وحماد الراوي " ت770ػ 

ستعانوا بالكتابة لحفظ بعض  االسالـ  مف رواة القبائؿ ومف كتبيا بالدرجة األولى ، وا 
( . ففي مطمع القرف الثالث اليجري وصمت الدراسات التاريخية مرحمة أدت إلى 5نتاجيـ)

بار في ذلؾ القرف . إذ إف األخبارييف والمغوييف والنسابييف رسموا في ظيور المؤرخيف الك
الكتب التي ألفوىا ، نطاؽ الدراسة التاريخية وشممت دراساتيـ مختمؼ جوانب حقوليا . وفي 

ي ، وشيد القرف الثالث اليجري مرحمة جديدة االسالـ فكرة وحدة التاريخ  ىذِه الدراسات ظيرت
تجمعت مادة ضخمة مف الروايات التاريخية التي رويت أو كتبت في  عف التطور الثقافي فقد

 (.6أمصار مختمفة )
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فالتاريخ وليد عمـ الحديث ودفع جماعة آخريف إلى أف يقولوا " إف التاريخ وليد عمـ 
السيرة والمغازي " وقد ظيرت كتب السيرة والمغازي بعد كتب الحديث ، وىي باب مف أبواب 

مـ التاريخ وليد عمـ الحديث وحجتيـ في ذلؾ إف كتب التاريخ إنما الحديث، ولذلؾ كاف ع
ف العرب كانوا في حاؿ مف البداوة ال تسمح ليـ باألنتباه إلى  ظيرت بعد كتب الحديث ، وا 

 ( .7تدويف مدونات في التاريخ)
إاّل إف الظاىرة البارزة عمى المؤرخيف القدماء أف أغمبيـ كانوا مف أصحاب الحديث 

يتبعوف في تدوينيـ وفي معالجتيـ لمتاريخ أسموب المحدثيف المبني عمى اإلسناد  ، وقد فكانوا 
جرح جماعة مف المحدثيف قسمًا مف أصحاب التواريخ مثؿ أبف إسحاؽ ألنُو تساىؿ في 

( . ولتعريؼ المنيج وأنواعِو نستطيع القوؿ : ىو مجموعة العمميات األستداللية 8األسانيد)
مشكالت العمـ ، وبناء العمـ نفسو في مرحمة ما مف تاريخِو .وىو مايعنى  التي تستخدـ في حؿ

بالنسبة ليذا البحث أف مناىج البحث التاريخي تتطور في كؿ مرحمة مف مراحؿ تطور عمـ 
التاريخ نفسو ، ومف ثـ فإف ىناؾ عالقة جدلية بيف بنية العمـ المعرفية ومناىج البحث في ىذا 

البحث المرحمة التاريخية في تطور العمـ مف جية ، كما إنيا تساعد  العمـ بحيث تناسب مناىج
 ( .9عمى األنتقاؿ لمرحمة أخرى بمناىج جديدة مف ناحية ثانية)

والمنيج التاريخي أو مايسمى بالمنيج الوثائقي ػ ىو دراسة ماتركُو لنا الماضي مف 
، والمراسالت المستخرجة مف  آثار أيًا كاف نوع ىذِه اآلثار كالنقوش ، واألصوؿ ، والوثائؽ

 الدواويف ودور األرشيؼ .
والمنيج الذي سمكُو المؤرخ العربي يمتاز بالدقة والحذر ، في نقد الروايات مف خالؿ 

 ( .50السند " المورد " وتدويف االحداث في ضوء المنيج ، والمنيج العمودي)
قة في العمـو وفضاًل عف ذلؾ فالمنيج ىو الطريؽ المؤدي إلى الكشؼ عف الحقي

النظرية . وتبعًا ألختالؼ ىذِه العمـو ، تختمؼ المناىج ، وترد إلى ثالثة أنواع مف المناىج 
 وىي : منيج

األستدالؿ ، ومنيج التجريب ، ومنيج األسترداد الخاص بالعموـ األخالقية أو 
لذي يتكوف مف (فالنسبة لممنيج األستردادي وىو يتعمؽ بعمـ التاريخ ، فالتاريخ  ا55التاريخية)

لى األبد ، بينما يتكوف العمـ مف حقائؽ قابمة دائمًا ألف تعود ،  وقائع حدثت مرة واحدة وا 
وماذلؾ إال ألف التاريخ يقوـ عمى الزماف ، وأوؿ خاصية مف خصائص الزماف عدـ قابمية 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2893 ) 
 

راجع أو اإلعادة ألف الصفة الرئيسية لمزماف ىي األتجاه ، واألتجاه يقتضي السير قدمًا دوف ت
 ( .52تخمؼ أو تكرار)

وكما ذكرنا اليمكف أف يقوـ التاريخ إال عمى أساس الوثائؽ أي إف الخطوة األولى في 
المنيج التاريخي ىي خطوة البحث عف الوثائؽ .وبعدىا تتـ الخطوة الحقيقية في المنيج 

 ( .53نقد الباطني)التاريخي وىي خطوة النقد .فالنقد التاريخي ينقسـ إلى : النقد الخارجي ، وال
والمنيج البحث التاريخي ُيعرؼ بأنُو الطريقة التاريخية التي تعمؿ عمى تحميؿ وتفسير 

 ( .54الحوادث التأريخية ، كأساس لفيـ المشاكؿ المعاصرة والتنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ)
 إاّل إنُو ظير المنيج في نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف ، فسمي
بالمنيج التاريخي ، ويعتمد ىذا المنيج في تعاممِو مع العممية األدبية وىي " النص ، المبدع ، 
المتمقي " عمى فيمِو ىذِه العممية عمى إنيا واقعة تاريخية ليا ظروفيا وأسبابيا وعالقتيا مع 

 (55المحيط الذي ولدت فيِو.)
 ثانيا :  جواد عمي ومدرسة التاريخ العراقية

لمنيجية التاريخية في العراؽ مف الموضوعات ذات األىمية ليس لمباحثيف إف دراسة ا
والدارسيف فحسب بؿ لمجميور عمى حِد سواء ، فالمعرفة التأريخية ضرورة مف ضرورات 

 ( .56الثقافة الجماىيرية)
إف مدرسة العراؽ التاريخية جزء اليتجزأ عف الكتابة التاريخية لألمة ، تؤثر فييا 

( . فكاف ضمف عناصر ىذِه 57بؿ ىي النواة الحقيقية ليذِه المدرسة القومية)وتتأثر بيا ، 
المدرسة ىـ المؤرخيف واألكاديمييف الذيف حازوا عمى شيادات عميا متخصصة في مجاؿ 
التاريخ ، ناليا أغمبيـ مف الغرب " أوربا وأمريكا " وىذِه شكمت النواة الرئيسة لمدرسة التاريخ 

نفاتيا المتنوعة أو تأسيسيا في ميداف تأىيؿ جيؿ مف الباحثيف العراقييف العراقية سواء عبر مص
( . لذا صنؼ جيؿ الدكتور جواد عمي إنُو ينتمي إلى حقبة 58واألشراؼ عمييـ في الداخؿ)

التاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية األولى فأف الجيؿ السابؽ لُو ينتمي إلى العيد العثماني 
عة بيف منتصؼ القرف التاسع عشر حتى أوائؿ القرف العشريف ، فالتقارب األخير في المدة الواق

الزماني وتداخؿ شخصياتِو عبر إشتراؾ بعضيـ في تأثيرات البيئة المحيطة ، واألىـ مف ذلؾ 
أنيـ مثموا التقاليد التأريخية المحمية قبؿ إمتزاجيا أو تأثرىا بالمناىج الغربية التي كثيرًا ما 
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ىذا الجيؿ مف األكاديمييف ىذِه كميا عوامؿ تسيـ في التعرؼ عمى  تأطرت بيا أعماؿ
 ( .59التحوالت الحادثة في الكتابة التأريخية العراقية)

وقد تمقى جيؿ الدكتور جواد عمي تعميمُو وكوف فكرتو التاريخية في المدارس الغربية 
ع عمـ التاريخ . نفسيا التي قفزت قفزات نوعية عمى مستوى المنيج والرؤية في التعاطي م

فالفارؽ يبدو عميقًا في مديات األستيعاب والتشرب بالحداثة التاريخية فالمحيط والوسط قد آثر 
كثيرًا عمى تمؾ األساليب وجعؿ منيا مطابقة إلى حٍد كبير عند إنتقاؿ شخوصيا وتأسيسيـ 

 (20الرسمي لدراسة التاريخ وفروعِو المتشعبة)
نوعية المؤلفات والكتابات التاريخية التي أخذت يبدو إف التطور األىـ تمثؿ في 

مدرسة التاريخ العراقية في تداوليا وتعاطييا مقارنة بمدرسة التاريخ المصرية التي ُتعد أولى 
 المدارس العربية التي أخذت بالتقاليد الحديثة العصرية في الكتابة التاريخية .

ى الرغـ مف موازنتيا وتماثميا إف المدرسة العراقية المعاصرة عند شروعيا األوؿ عم
لممدرسة المصرية كانت أكبر تخصصًا وتقيدًا مف سابقتيا والسيما بيف ثالث مؤرخيف متزامنيف 
مرحميًا وىـ " جواد عمي ، وعبد العزيز الدوري ، وصالح أحمد العمي " وىـ شكموا أركاف 

ي عمى أساس االسالـ اريخ المدرسة العراقية المعاصرة . فأف مشروعيـ يسير بأتجاه كتابة الت
ي ، ويبدو إف السياؽ التاريخي لممرحمة االسالـ التخصص والمعاينة الدقيقة لمراحؿ التاريخ 

والتراكـ الذي إستقتُو مف المدرسة المصرية في التجارب السابقة كانت عونًا في إبراز ىذا 
 (25التخصص)

موب " الدكتور جواد عمي " لذا إف مالمح المدرسة التاريخية األلمانية واضحة عمى أس
في الكتابة التاريخية ، وىذا مرتبط بأنفتاحِو األوؿ عمى المؤرخيف األلماف وتتممذه وتأثره في 

 ( .22كثير مف معاني التاريخ بمدرستيـ)
بينما أسموب الدكتوريف " عبد العزيز الدوري وصالح أحمد العمي " إنموذجيف أكثر 

البريطاني بفعؿ إكماليـ لمدراسة العميا أو إطالعيـ عمى  تقاربًا وذلؾ يرجع إلى األستشراؽ
( . لذا تعيش المدرسة العراقية 23منجزىا وخصوصية طريقتيا وتوجو في البحث التاريخي)

نما في الرؤية وتحديد المسار ذي النبرة  تمايز داخميًا ليس عمى مستوى الموضوعات فحسب وا 
اه ليؤالء األعمدة االكاديمييف فموضوع التخصصية العميقة ، مف خالؿ مواضيع الدكتور 

الدكتور  جواد عمي " األماـ الميدي والسفراء األربعة عند الشيعة األثنى عشرية " و " تاريخ 
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العراؽ األقتصادي في القرف الرابع اليجري " لمدكتورعبد العزيز الدوري و " الحياة األجتماعية 
لعمي . فالمشترؾ العاـ بينيـ ىو " العراؽ " إال واألقتصادية في البصرة " لمدكتور صالح أحمد ا

إف ىذِه الدراسات المتكونة مف دراسة التاريخ لمجانب " الديني واألقتصادي واألجتماعي " شكؿ 
 ( .24مجتمعًا مدرسة تكاممية عمودية)

السيما الدراسات الالحقة التي أنجزوىا ىؤالء األكاديمييف أصبح أكثر تخصصية في 
ؿ األضافات التي أضافوىا فالدكتور عبد العزيز الدوري إختص بالتاريخ المعالجة مف خال

ي والعربي في مجمؿ ماأنجزُه مف الدراسات والبحوث منُذ االسالـ الثقافي واألقتصادي لمتاريخ 
منتصؼ األربعينيات في القرف المنصـر . بينما كاف منحى الدكتور " صالح أحمد العمي " 

ية الرئيسة وأفرد لكؿ منيا دراسة مستقمة مف أجؿ االسالـ ؿ المدف ُمخالفًا لذلؾ الذي تناو 
 ( .25ي)االسالـ إستيعاب التاريخ العربي و 

لكف يبدو أف المشروع األكثر طموحًا لمدرسة التاريخ العراقية ىو ماخاض بو الدكتور 
ىو  االسالـ جواد عمي مف خالؿ العمميف المتكامميف الشامميف . فكانت موسوعة التاريخ قبؿ 

ستشراقيًا فكاف تاريخ العرب قبؿ   االسالـ العمؿ األضخـ في مجالِو وطريقة طرحِو عربيًا وا 
ي ، فالطموح في ىذا االسالـ ىي المقدمة األولى النطالقة الباحثيف عند دراستيـ التاريخ 

ف شأف ي وذلؾ ألجؿ رفع ماالسالـ يسعى إلى تدويف دراسة تستوعب التاريخ العربي القديـ و 
 ( .26المدرسة العراقية التاريخية)

وزيادًة إلى ذلؾ كاف منظور الدكتور جواد عمي لعمؿ بعض مف المستشرقيف تكوف 
محكومة بالتثبيت بالغريب والغامض مف األخبار التأريخية ، والسيما عند دراسة السيرة النبوية 

ة أو مسندة إسنادًا متواصاًل ، فقد إعتمدوا في مواضيع مفصمية فييا روايات متأخرة غير موثوق
 ( .27يرجعيا إلى الروايات المبكرة)

وقد ركز عمى الجيود السمبية الالموضوعية وىذا واضح مف خالؿ كتابِو " تاريخ 
" أي إف جيد الدكتور جواد عمي منصبًا نحو نقد األستشراؽ السمبي لكنُو  االسالـ العرب قبؿ 

 بيف تضاعيؼ
يامات العممية المحايدة التي يرشح مف خالليا إنُو قد ذلؾ النقد إستعراض بعض األس

( . وقد كانت ىذِه قراءة الدكتور 28ثمف تمؾ الجيود وأستعاف بيا عمى نقد االرآء األستشراقية)
 ي .االسالـ جواد عمي لألستشراؽ في تناوؿ التاريخ العربي القديـ و 
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 ثالثًا ـ    سيرة الدكتور جواد عمي
ة األكاديمية العراقية المعروفة البارزة ، و مؤرخ مشيور ىو مف الشخصيات العممي

 .  االسالـ كاف لُو مساىمة ميمة في البحث التاريخي عف العرب في عصر ماقبؿ 
 ػ إسمُو :      جواد بف محمد عمي العقيمي .
ـ ،لـ ينحدر إلى أسرة أرستقراطية ، 5907ولد المؤرخ في مدينة الكاظمية ببغداد سنة 

ينتمي إلى العامة مف أىالي الكاظمية ، في مدينة بغداد وىي مدينة ذات طابع وأنما كاف 
عممي وديني معروؼ ، ولـ توجد إشارة إلى أف أحد مف أفراد أسرتِو ، أو حتى أبيِو كاف بارزًا 

( . نشأ مؤرخنا في مدينة الكاظمية فمحيطيا 29في ميداف مف المياديف الفكرية أو األجتماعية)
ي التي لُو اآلثر الكبير عمى شخصيتِو ، واألكثر أىمية في ذلؾ قد ترافؽ مع الديني والعمم

دعوات إصالحية مؤثرة إنطمقت مف عمماء ومفكري تمؾ المدينة قصدت إصالح النظاـ 
التعميمي والدراسي سعيًا إلى جعمِو أكثر قابمية عمى مواكبة التطورات العصرية ، والسيما في 

صدار مجمة عصرية فكرية  جيود ىبة الديف الشيرستاني ، لتأسيس بعض المدارس الحديثة ،وا 
ىي ػ مجمة المعمـ ػ فكاف المؤرخ جواد عمي في مستيؿ حياتِو العممية واقعًا تحت ظؿ ذلؾ 
ف تأثيرُه بالدعوات  التغيير والتحوؿ الفكري الميـ التي كانت تمور بِو تمؾ المدينة ، وا 

ي . االسالـ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في التاريخ  األصالحية تجسد عند سفرِه إلى المانيا
فقد ظؿ يتبادؿ الرسائؿ والمشورات العممية مع بعض األصالحييف والمتنوريف في موضوعات 
إرتبطت بمادتِو التاريخية والمنيج الواجب إتباعِو عند الخوض في مثؿ ىذِه الموضوعات . 

ا الذيف ساىموا في بنائِو الفكري والمعرفي مف فضاًل عف أساتذتِو في جامعة ىامبورغ في الماني
 (30خالؿ المشورات العممية)

درس في األعظمية في كمية اإلماـ األعظـ أبي حنيفة ثـ أكمؿ دراستُو في دار 
ـ فعيف مدرسًا في إحدى المدارس الثانوية ، حصؿ 5935المعمميف العالية ، تخرج منيا سنة 
التحؽ بجامعة " ىامبورغ" لدراسة العموـ التاريخية ، وذلؾ بعدىا عمى بعثة دراسية في المانيا ف

إف وزارة المعارؼ أنذاؾ ليا برنامج طموح ومنيج في تأسيس قاعدة عممية رصينة في عمـ 
 التاريخ ،

ي وطرائؽ تدوينو وبحثو ، فقد االسالـ تعتمد عمى المنجزات الغربية في مجاؿ التأريخ 
(،وقد ناؿ عمى شيادة 35ـ )5939ػ  5933سنة  قضى مدة طويمة في ألمانيا أمتدت مف
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آخرى أثناء مدة إقامتِو في المانيا وىي دراسة الفمسفة في جامعة برليف ، ويظيرذلؾ في جوابو 
لمجمس الخدمة العامة المعني بمعادلة الشيادات وتقديميا فيذكر عف نفسِو أني نمت " شيادة 

باعتباري طالبًا رسميًا مثبتًا في قسـ الفمسفة المستمعًا بالمغة الالتينية صادرة مف جامعة برليف 
( ثـ عاد بعدىا إلى العراؽ ، وقد وافؽ عودتِو قياـ ثورة 32أو طالبًا غير رسمي وغير مثبت ")

ـ ونشوب الحرب العراقية البريطانية فانضـ إلى الثورة ، وبعد فشميا تـ إعتقالِو 5945مايس 
 ( .33في معتقؿ الفاو)

كرة التجديد والتواصؿ ، والبحث العممي مع المحافؿ والجامعات العالمية ويبدو أف ف
المرموقة فبقيت فاعمة عند جواد عمي ، بعد عودتو مف ألمانيا ، التي أسيـ فييا إلى حٍد كبير 
رؤية وخمفية المدرسة األلمانية في الكتابة التاريخية وقد ساىـ في المتغيرات المفصمية في 

 ( .34وتحوؿ مراكز القوى بعد الحرب العالمية الثانية)السياسة العالمية 
ـ مف السيدة " زىرة 5942كانوف الثاني سنة  8تزوج الدكتور جواد في المانيا  بتاريخ 

طاىر محمد عارؼ العبيدي " وقد أنجبت لُو ولد وأبنتاف ورافقتُو في جميع سفراتِو العممية إلى 
لى المممكة المتحدة في بريطانيا لمعيد  5957رد الواليات المتحدة األمريكية لجامعة ىارفو  ، وا 

( . أي إنُو تمقى دعوة مف مركزيف ميميف في بريطانيا 35ـ)5965الدراسات الشرقية سنة 
لقضاء سنة بحثية فييا ، األولى مف إدارة المتحؼ البريطاني ، وعبر المجمس الثقافي 

(  ، والثانية كاف قد 36اريع مشتركة)أغسطس ُيعمف فييا رغبتِو في إقامة مش 23البريطاني في 
وقد  5965/ حزيراف / 55تمقاىا مف مدرسة الدراسات الشرقية في جامعة لندف ، بتاريخ في 

أوضح األغراض والدوافع الكامنة وراء تمؾ الرغبة بقولِو "  ذلؾ تمكينًا لي مف دراسة 
تى اآلف والتي أقرأىا أنا النصوص الجاىمية الكثيرة التي عثر عمييا حديثًا والتي لـ تنشر ح

وتخصصت بيا . وتمكينًا لي مف مراجعة الموارد التأريخية اليونانية ، والسريانية ، والنبطية ، 
 (37والحبشية ، وىي موارد نادرة غير موجودة في العراؽ ")

وقد كاف الدكتور جواد عمي يشخص عدـ مقدرة الكثير مف المستشرقيف مع عمميـ 
ستيعاب التأريخ الشرقي وىضمِو ، فيذكر وقد " أدرؾ المستشرقوف ىذا وباعيـ الطويؿ عمى إ

النقص فأشاروا إلى ضرورة مبادرة العرب أنفسيـ لمتأليؼ في تأريخيـ ونشرِه بالمغات الغربية 
اإلنكميزية ، كما أشاروا إلى إرساؿ محاضريف عرب إلى الجامعات الغربية إللقاء  والسيما

 (38... ") االسالـ رب و محاضرات فييا عف تأريخ الع



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)2898 ) 
 

 رابعًا ـ  الوظائف التي تقمدها .
 تقمد الدكتور جواد عمي مناصب عدة :

ػ  بعد عودة الدكتور جواد عمي مف الدراسة في ألمانيا أدى خدمة األحتياط بوصفِو 
مدرسًا عمى المالؾ الثانوي  5940ضابطًا في الجيش العراقي ، ثـُ ُأعيد تعينو في نياية سنة 

حامؿ الدكتوراه ومنُذ ذلؾ الحيف تدرج في بعض المناصب داخؿ وزارة المعارؼ ، ، وىو 
ووزارة التعميـ العالي والبحث العممي مجتمعتيف . وُعيف مديرًا لألمتحانات بمديرية التعميـ 

 (.39الثانوي والميني العامة )
، " أميف ػ  ُعيف قبؿ إطالؽ سراحِو مف السجف ويعود إلى وظيفتِو في وزارة المعارؼ 

سر لجنة التأليؼ والترجمة والنشر " وىي كانت النواة لممجمع العممي العراقي سنة 
 ( .40ـ)5947

ػ تقمد منصب السكرتير " األميف العاـ " لممجمع العممي العراقي الذي كاف أبرز 
 74مؤسسيو وعناصرِه الفاعمة قاطبًة ،جاء ذلؾ إثر صدور أمر اإلرادة الممكية المرقمة 

وىي الوظيفة األكثر أىمية وتأثيرًا في مسيرة الدكتور جواد  5948/  5/  58خة في والمؤر 
(ويقوؿ حوؿ ذلؾ " إختمرت فكرة إيجاد مجمع عممي أوكموا إلى لجنة وضع مشروع 45عمي)

قانونو تتألؼ مني ويترأس المرحوـ محمد رضا الشبيبي والعالمة اآلثري وأنا فوضعنا قانونو 
( ، ولعممِو 42لمجمعي دمشؽ والقاىرة وأختير الشبيبي رئيسًا لُو ")عمى أف يكوف مشابيًا 

الغزير أختير عضوًا مراساًل ومؤازرًا في مجاميع آخرى عربية وعالمية .كعضوية مجمع القاىرة 
، ومجمع المغة العربية في دمشؽ ، والمجمع الممكي األردني ، وعضويتِو في متحؼ  5952

كانة العممية والشيرة الواسعة التي ناليا الدكتور جواد عمي في برليف المعني بالتأريخ  . ولمم
داخؿ العراؽ وخارجِو ، منُذ مطمع الخمسينيات ، رشحُو المجمع العممي العراقي بعد طمب 
وزارة الخارجية في ترشيح أبرز الشخصيات العممية األكاديمية العراقية مف أجؿ إشتراكيا في 

ي تقيميا وزارة الخارجية مع السمؾ الدبموماسي والشخصيات الدعوات والمناسبات الرسمية الت
 ( .43األجنبية الميمة الوافدة إلى العراؽ)

ػ مارس الدكتور جواد التدريس في قسـ التاريخ بكمية التربية بجامعة بغداد منُذ 
الخمسينات مف القرف العشريف ، وقد تدرج في المناصب العممية في كمية التربية مف مدرس ، 

 وأستاذ مساعد ، فأستاذ .
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ُعيف أستاذًا زائرًا في جامعة ىارفارد األمريكية ، أما  5958ػ 5957ػ وفي سنة 
/  4/  4عضويتِو في المجمع العممي العراقي وسكرتاريتو تـ فصمِو عف عضويتِو بتاريخ 

بحجة تغيبِو عف الجمسات بشكؿ متناوب إال السبب الرئيسي ىي طبيعة التحوالت  5962
نتشار األفكار الثورية " الريديكالية " والتقدمية ، المعادية لكؿ ماىو الس ياسية في العراؽ وا 

في العراؽ مما أثر عمى طبيعة المراكز البحثية وطبيعة األشخاص 5958عربي بعد حوادث 
 ( .44القائميف عمييا)

رس " ػ  عندما تقاعد  الدكتور جواد عمي منحتُو جامعة بغداد لقب فخري " أستاذ متم
(.وذلؾ لمكانتِو ومنزلتِو العممية 45وىو أعمى لقب ُيمنح لمفكر عراقي)5973/  5/  2بتاريخ 

 التي تمتع بيا.
كاف مؤرخنا الدكتور جواد عمي يتقف لغات عدة وىي " العربية ، واألنكميزية ، 

ف السنوات التي قضاىا كانت حافمة بالتكريمات ، فقد منح في سنة 46واأللمانية ")  5953( وا 
وساـ الرافديف مع كوكبة  5953/  7/ 8، والمؤرخة في 642وبحسب اإلرادة الممكية المرقمة 

مف منتسبي المراكز العممية والبحثية العراقية مثؿ الدكتور محمد ميدي البصير ، وطو باقر ، 
 ( .47وفؤاد سفر ، وكوركيس عواد)
 خامسًا   ـ مؤلفاتِه :

خنا إشتير بمؤلفات عممية رصينة وأبحاث قيمة التي لممكانة العممية التي تمتع بيا مؤر 
" بحث في مجمة  50إكسبتُو شيرة ومنزلة رفيعة ، فقد نشر العديد مف البحوث قاربت " 

المجمع العممي العراقي ، ولُو مقاالت عدة في مجالت آخرى . ونتيجة لذلؾ فقد ُكـر وحصؿ 
 العربي " . عمى أوسمة " كوساـ المعارؼ المبناني ، ووساـ المؤرخ

شارؾ في العديد مف الندوات والمؤتمرات العممية ومنيا مؤتمرات المستشرقيف التي 
 ( .48كانت ُتعقد في المانيا)

 (:49أما مؤلفاتِو مف الكتب ىي )
 .5927ػ  كتاب التاريخ العاـ  : نشر عاـ 

:  ناؿ الدكتور جواد عمي ُشيرة   االسالـ ػ كتاب المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ 
ومعرفة واسعة بيف أوساط الباحثيف وصارت عالمة فارقة ُعرؼ بوساطتيا ، ترجع إلى 

" المكونة مف " عشرة أجزاء " وعند االسالـ موسوعتُو الشييرة "المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ 
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إتمامِو ليذِه الموسوعة يقوؿ " وبعد فإني أحمد اهلل الذي مكنني مف تحقيؽ الفكرة التي تعشقتيا 
 االسالـ وع الذي وضعت أسسُو وتفاصيمُو منُذ أمد ، مشروع تدويف تاريخ العرب قبؿ والمشر 

ني ألشعر واهلل بسعادة عظيمة ألني قد أديت بعض ما عمّي وساىمت في ىذا الواجب  .. وا 
 5947(  وطبعت ىذِه الموسوعة في بيروت ، 50القومي ىو في رأيي مف أعظـ الواجبات ")

بعة األولى لمموسوعة في مطبعة دار العمـ لممالييف في عاـ ، بينما كانت الط 5968و 
في بيروت . وقد القى كتاب المفصؿ تثمينًا لجيدِه مف قبؿ مستشرؽ ألماني بقولِو "  5975

إف أكبر اإلفادات مف بحوث األلماف في التاريخ العربي القديـ تمت عمى يد الدكتور جواد 
في عشر مجمدات ، فقد رجع الرجؿ إلى  سالـ االعمي صاحب المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ 

ستة وعشريف كتابًا ألمانيًا ، وحوالي األربعمائة مقاؿ لمباحثيف األلماف مف يوركيارت وغالزر 
لى ىومؿ وماريا ىوفنر ورود دوكاناكس والتيايـ ، وما يزاؿ الذيف يؤلفوف الكتب المدرسية  وا 

ى دراسات ىؤالء العمماء وعبر كتاب جواد عمي لمجامعات عف تاريخ العرب القديـ ػ يرجعوف إل
 (55دونما ذكر لُو في كثير مف األحياف ")

 .5967ػ كتاب أصناـ العرب ، طبع في بغداد  .5
ػ كتاب تاريخ العرب قبؿ االسالـ  " ثمانية مجمدات " طبعيا المجمع العممي العراقي ،  .2

5956  ،5960. 
 .5968بغداد ، ػ كتاب تاريخ الصالة في االسالـ  ، طبع في  .3
 . 5969ػ كتاب تاريخ العرب في االسالـ  ، طبع في بيروت .4
ػ خارطة االدريسي المعروفة " بصورة االرض" مع الدكتور أحمد سوسة ، والدكتور  .5

 .5955بيجت اآلثري ، طبعت سنة 
 .5938ػ كتاب الميدي وسفراؤُه االربعة وىي إطروحة الدكتوراه في جامعة ىامبورغ  .6
 الكتب لـ تكف منشورة منيا :وىناؾ بعض  .7
 ػ كتاب معجـ ألفاظ المسند . .8
 ػ كتاب المفصؿ في تاريخ العرب في االسالـ  . .9
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 سادسًا  :  وفاتهِ 
بعد مرض  5987/ 9/ 26توفي العالمة والمؤرخ الدكتور جواد عمي ظير السبت 

يزة مف دعائمِو عضاؿ وبوفاتِو خسر البحث العممي عممًا مف أعالميا األجالء وفقد المجمع رك
 (.52بما أسيـ مف أعماؿ عممية رصينة ) 
 سابعًا  :   منهجُه التاريخي

ُيعد الدكتور جواد عمي أحد أىـ المؤرخيف العرب في العصر الحديث ، وكأىـ مؤرخ 
والذي إستمد مكانتُو مف آرائِو العممية الموضوعية التي تبتعد عف  االسالـ لتاريخ العرب قبؿ 

الّسرد والسطحية والتطرؼ والغمو ، فمـ يكف منحازًا إلى مذىب أو مائاًل إلى طائفة ، ولـ 
نُو مؤرخًا  يرضخ لمدرسة معينة مف المدارس التي تُفّسر التاريخ وفقًا لمذىبيا وعقيدتيا ، وا 

 ( .53سة األلمانية تأثرًا كبيرًا)متميزًا متأثرًا بالمدر 
حوؿ رأي مؤرخنا في التاريخ يقوؿ " التاريخ إنُو عبارة عف وجية نظر إنساف ليذا فكؿ 
يفسر الحادث حسب رأيِو إف التاريخ ليس رياضيات . التاريخ آراء التاريخ ليس حقيقة رياضية 

أيضًا فأف التاريخ ليس بعمـ ،  ألف كاًل يرى في التاريخ مايريد أف يراُه ويبحث عنُو ، ومف ىنا
العمـ يختمؼ . إنُو قائـ عمى تجربة ولُو قواعد ولُو منطؽ وقوانيف ، وليس فيِو إختالؼ . لكف 
في التاريخ ىناؾ وجية نظر ، ولذلؾ اليمكف أف نسميِو عممًا نستطيع أف نقوؿ إنُو مثؿ األدب 

فة األنسانية " ىذا أحسف ماُنعرؼ بِو الشعر ، إنُو مف ىذِه الفصيمة المسماة " بالمعر  ، ومثؿ
 .(54التاريخ")

والكالـ عف التأريخ ومنيجيتِو اليأخذ جدية فعمية ، مالـ تسبقُو تجربة واقعية ومخاض 
طالع عميؽ عمى صنوؼ المؤرخيف وميوليـ المختمفة ، فمف غير  فعمي في الكتابة وأشكاليا وا 

ي ىذا الميداف مالـ يقع مرحمة ويتعاطى مع المتوقع أف يكوف لممرء وجية نظر راسخة وثابتة ف
تجارب متنوعة ، ويتجمى ىذا الوضوح عف آخر المشاريع الميمة التي قدميا جواد عمي ، 

 (.55)االسالـ وعمى الخصوص في كتابة تاريخ العرب قبؿ 
ومف حيث نظرة المؤرخ لمحدث التاريخي يؤكد الدكتور جواد عمي " إف وظيفة المؤرخ 

تشكيؿ الحدث التاريخي كما وقع بالضبط ومف ثـ كاف يدرؾ أف تدخؿ  الحؽ ىو إعادة
( ويقوؿ أيضًا " 56العواطؼ وتحكـ المذىبية العقائدية مف أخطر اآلفات التي تواجو المؤرخ ")

يقتضي عمى المؤرخ ليكوف تاريخو عمميًا منزىًا تجنيب نفسو المذىبية المتزمتة وعميو نقد 
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ًا ... ثـ يقوـ بربط األخبار بعضيا ببعض وشد أجزائيا شدًا محكمًا الروايات نقدًا عمميًا محايد
بأسموب يتناوؿ كؿ الوجود وأعتبار التاريخ تاريخ بشر ، وىو حكـ سياسة والسياسة في كؿ 

 (57وقت ومكاف ولف يختمؼ فييا إنساف عف إنساف ")
تِو وعممِو ومف رأيِو أيضًا " أف يكوف المؤرخ كالمصور يحاوؿ جيد إمكانِو وقدر طاق

وصؼ الشيء الذي يريد أف يحكيِو ويدونُو وصفًا صادقًا مستمدًا مف المنابع والموارد األساسية 
وأف يبذؿ أقصى مالديِو مف جيد لموصوؿ إلى الحادث الذي يبحث فيِو ، وأف يصؿ إلى روحِو 
وسببو وأف يجعؿ نفسو كأنو واحد مف حضوره وشيوده ومف رجالو وعندئذ يحكى ماوصؿ 

دراكو إليو وما إستنتجو  منو ")و   (58جده وا 
ويسعى جواد عمي إلى تشخيصِو" أف عمى الميتـ بصناعة التاريخ ىو أف يقترب في 
عممِو وأدواتِو البحثية مف طرائؽ أصحاب العموـ الصرفة ، في بحثيـ وتحققيـ القائـ عمى 

مايتطمب فطنة عالية  أسس رياضية ومعادالت محكمة في نتائجيا ، ومآالتيا النيائية ، وىذا
وقدرة كبيرة عمى األستشراؽ والتمييز والفصؿ بيف المتالبسات مف الروايات واألحداث التأريخية 
المتشابكة لذا يرى عمى المؤرخ يجب أنُو كرجؿ المختبر ، ذو إستعداد عظيـ في التحميؿ ، 

مكنو مف األستنباط وذو حظ عظيـ في العمـ في المواد التي يريد تحميميا ، وذو ذكاء خارؽ ي
 واألستنتاج ، ومف إجراء المقابالت والمطابقات والمفارقات والمقارنات لتكوف أحكامو منطقية

ال صار قاصًا مف القصاص ، ومؤرخًا مف الطراز  سميمة وآراء معقولة مقبولة ، وا 
ُو القديـ الذي يرى أف التاريخ حفظ ورواية وتسجيؿ مايرويو الناس ، فيو يسجؿ كؿ مايسمع

 (59ويدوف كؿ ما يقرأ ويعثر عميِو مف الموارد ")
وعند جواد عمي يجب أف تتوفر في المؤرخ أبعاد ثالثية تكاممية تركز عمى عناصر 
اإلحاطة بالموارد والسير والحيادية النسبية ىذِه العناصر تشكؿ لديِو مقومًا رئيسيًا مف مقومات 

 ( .60التأريخ)
اطيو لُو تأثير عميؽ عند جواد عمي ، فتحديد لذا إف موضع المؤرخ مف الحدث وتع

ميؿ المؤرخ وتوجيو بأنُو جزء مف الحدث مشارؾ فيو أو إنُو خصـ صاحب رأي وفكرة إستقرت 
في رأيِو ، فيجد جواد عمي مف األسباب مايؤيدىا ويقوييا ويجعؿ مف ذلؾ سببًا رئيسيًا مف 

خيف فتؤثر عمى نظرتيـ وتوجييـ أسباب القصدية أو القبمية التي تحكـ أعماؿ بعض المؤر 
العممي ، ومف ىنا نجد بعض المؤرخيف والُكتاب يرسموف القصد في أدمغتيـ ويضعوف 
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األىداؼ في رؤيتيـ قبؿ الشروع في الكتاب . فإذا كتبوا عمدوا إلى مايروقيـ مف خبر أو 
ذلؾ ، وىو في أخبار ومايالئـ قصدىـ مف رواية أو روايات إستندوا إلييا ، وبنوا حكميـ عمى 

 ( .65نظري توجيو ودعاية يراد منُو ىدؼ خاص البحث غايتُو البحث)
وقد كاف رأي جواد عمي بخالؼ كثير مف المختصيف أف يمارس المؤرخ دور القاضي 
في إصدار األحكاـ واآلراء لنقص األدلة ، وعدـ إكتماليا ، إعتمادًا عمى مقايسة الحاضر 

إشكاليات حقيقة ، في تفسير الحدث المعاصر وتحميمو ، وأكره عمى الماضي وما فيِو مف 
شيء عندي أف ينصب المؤرخ نفسو قاضيًا في الماضيف وىو يعمـ إف التأريخ اليستند إلى 
ف الحادث ليقع في الحاضر ثـ  بديييات ُمسمـ ليا ، وال إلى أرقاـ اليمكف أف ُيجادؿ عمييا وا 

، فإذا كاف ىذا شأف الحاضر ، فكيؼ يكوف شأف  ترى الناس ذاىب في تفسيرِه وفي وصفوِ 
 ( .62الماضيف)

" ... أاّلأنصب نفسي  االسالـ لذا ذكر في مقدمة كتابِو المفصؿ تاريخ العرب قبؿ 
بداء آراء في حوادث تاريخية مضى زمف طويؿ  حاكمًا تكوف وظيفة إصدار أحكاـ قاطعة ، وا 

و لي . وقد التعجب طريقتي ىذِه كثيرًا مف عمييا ، بؿ أكتفي بوصؼ الحادث وتحميمو كما يبد
نما أكتب ماأعتقدهُ  القراء . وعذري أني الأكتب إلرضاء الناس . وال أدوف لشراء العواطؼ . وا 
وآراُه بحسب عممي وتحقيقي ، والرأي عندي أف التأريخ تحميؿ ووصؼ لِما وقع ويقع ، وعمى 

التفتيش مف كؿ ماورد عنُو ومناقشة ذلؾ المؤرخ أف يجيد نفسُو كؿ اإلجياد لإلحاطة بِو . ب
جتيادِه تدوينًا صادقًا عمى  مناقشة تمحيص ونقد عميقيف ، ثُـ تدويف مايتوصؿ إليِو بجدِه وا 
نحو ما ظير لُو وماشعر بِو ، متجنبًا إبداء األحكاـ واآلراء الشخصية القاطعة عمى قدر 

 ( .63األستطاعة)
ؿ إعتقادِه بأف العمؿ الفردي أفضؿ مف وقد أشار في مقدمة كتاب " المفصؿ " حو 

نظيرِه المؤسسي  بأف العمؿ الفردي في تاليؼ الكتاب وما يالقيو المؤلؼ مف معانات دوف أف 
يمتفت إليو أحدفأف الولع بالتأليؼ ىو الذي يتحكـ باألنساف لالقباؿ عميو فيقوؿ حوؿ موسوعيتِو 

ي تحريرىا ، وعميو األنفاؽ مف مالِو " ىما عمؿ فرد عميو جمع المادة بنفسِو ، والسير ف
الخاص عمى شراء موارد غير متيّسرة في بالدِه أو ليس في إستطاعتِو مراجعتيا بسبب القيود 
المفروضة عمى إعارة الكتب أو ألعتبارات آخرى ، ثـ البحث عمى ناشر يوافؽ عمى نشر 

ى ناشر إلى غير ذلؾ كتاب ، ثـ عميو تصحيح المسودات بنفسِو بعد نجاحِو في الحصوؿ عم
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(  وعمى الرغـ مف مشاؽ الدكتور جواد عمي بالعمؿ الفردي إاّل إنُو ُيدرؾ دورُه ويرى إف 64")
تاريخنا العربي يجب أف ُنعنى بدراستِو ألف مع األسؼ أف نرى الغربييف ُيعنوف بتأريخ عصر 

باطف األرض ، ويحّدوف في البحث عنُو والكشؼ عف مخمفاتِو وتركاتو في  االسالـ ماقبؿ 
 (65ونشره بمغاتيـ ، وال نرى حكوماتنا العربية والسيما حكومات الجزيرة العربية  إال منصرفة ")

ويبدو أف مف جممة األىداؼ التي كاف جواد عمي قد سعى إلييا ضمف فكرة التفصيؿ 
، إنُو بعد إطالعِو عمى المنجز العربي واألستشراقي في ميداف دراسات تاريخ العرب قبؿ 

، رأى أف يكوف كتابُو مستوفيًا لمعطيات تمؾ األبحاث مع تحقيؽ مبدأ أف يكوف  االسالـ 
أوسعيا حتى ظيور مادة أولية جديدة ، ويبدو أف الكتاب وحتى المنظور القريب قد إستوعب 

 (66)االسالـ بمطالبِو ومادتِو العممية مجمؿ الدراسات في ميداف العرب قبؿ 
جواد عمي تأثر بالمؤرخ األلماني ليوبولد فوف رانكو الذي أسس أي إف المؤرخ الدكتور 

مدرسة التاريخ الحديث المدعوـ بمصادر التاريخ ، تقوؿ بأف عمى المؤرخ أف يعيد تشكيؿ 
التاريخ كما حدث بالضبط . أي إنُو يتجاوز التأثير باليويات الفرعية القائمة عمى ُأسس 

، األمر الذي دفعُو عندما كاف طالبًا في ألمانيا إلى  مذىبية ، أو عرقية ، أو ألي نزعة آخرى
معارضة المنطؽ النازي في تفسير وقراءة التأريخ الذي يقوـ عمى تفوؽ العرؽ الجرماني عمى 

( . لقد إستطاع الدكتور أف 67ماسواه ، إذ إف عقيدة النازي التي التؤمف إال باقواليا فقط)
ستحقاؽ إلتباعِو منيج المدرسة األلمانية في البحث يمتمؾ ناصية البحث العممي بكؿ جدارة وا  

العممي أواًل ولتمكنِو مف المغات اآلخرى ثانيًا وىذا مكنُو مف إستيعاب جميع الدراسات السابقة 
وىي كثيرة  االسالـ في المغتيف االلمانية واالنكميزية والسيما في مايتصؿ بتاريخ العرب قبؿ 

 ( .68جدًا)
ِه لمتاريخ عدـ الرضوخ لمدرسة مف مدارس تفسير التاريخ ويؤكد أيضًا  في تفسير 

بعينيا ، ألف كؿ مدرسة البد أف تكوف متأثرة بديانتيا ومذىبيتيا العقائدية أو السياسية في 
 ( .69التفسير ، ويقوؿ عمى المؤرخ أف يكوف وصافًا عالمًا عاداًل)

نا مف النظرة القسرية وفضاًل عف ذلؾ حوؿ أىمية وأعتزاز بالتاريخ العربي يحذر مؤرخ
إلى تاريخنا ، ويؤكد أف العرب يمتمكوف تاريخًا ثريًا وىـ في غنى عف الزيادة في تاريخيـ 
وتحميمو ماليس منُو ، ويحذر التحذير كمو مف تزوير الدوؿ التاريخ ألجؿ غايات سياسية أو 
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وقيمتِو العممية  عقائدية أو مذىبية وىو مايؤدي إلى شكوؾ تنتاب الناس في صحة ىذا التاريخ
 . ومف ذلؾ :

فكرة مايسمى بإعادة كتابة التاريخ التي نادت بيا بعض الدوؿ والييئات ، فيقرر 
نما مف ميوؿ  الدكتور جواد عمي إف مثؿ ىذِه الدعوات لـ تنبع مف فمسفة أصيمة مدروسة ، وا 

خضاعاً  ليا . وىو أمر  ومحاكاة ومحاباة وىي ػ في مجمميا ػ تمثؿ إنعكاسًا لتوجيات العصر وا 
( ، وقولِو أيضًا " مازاؿ التمفيؽ 70يتنافى مع البحث العممي الرصيف والخبرة العميقة الشاممة)

والتنميؽ جارييف في التاريخ والسيما في السياسات المذىبية ، وفي األمور الشخصية وفي 
 (75الحروب ")

لمتيـ وكذلؾ يسعى الموسوعي الدكتور جواد عمي إلى تشخيصِو ىو أف عمى ا
بصناعة التاريخ ىو أف يقترب في عممِو وأدواتِو البحثية مف طرائؽ أصحاب العمـو الصرفة ، 
في بحثيـ وتحققيـ القائـ عمى أسس رياضية ومعادالت محكمة في نتائجيا ، ومآالتيا النيائية 

ت مف ، وىذا مايتطمب فطنة عالية وقدرة كبيرة عمى األستشراؽ والتمييز والفصؿ بيف المتالبسا
الروايات واألحداث التاريخية المتشابكة لذا يرى أف عمى المؤرخ يجب أف يكوف كرجؿ المختبر 
، ذو إستعداد عظيـ في التحميؿ ، وذو حظ عظيـ في العمـ في المواد التي يريد تحميميا ، وذو 

رقات ذكاء خارؽ يمكنُو مف األستنباط واألستنتاج ، ومف إجراء المقابالت والمطابقات والمفا
ال صار قاصًا مف القصاص  والمقارنات لتكوف أحكامِو منطقية سميمة وآراء معقولة مقبولة ، وا 
، ومؤرخًا مف الطراز القديـ الذي يرى أف التاريخ حفظ ورواية وتسجيؿ مايرويو الناس ، فيو 

 ( .72يسجؿ كؿ مايسمعُو ويدوف كؿ ما يقرأه ويعثر عميِو مف الموارده)
لي التي شكميا الدكتور جواد عمي تأخذ نمطيف مختمفيف مف حيث وحوؿ المؤرخ المثا

التأثير الفعمي والجدي عمى صياغة رؤيتِو الخاصة ، فبدأ بالمحيط الخارجي وتأثيراتِو الممحة 
عميِو "ويجب عمينا األعتراؼ أف ىناؾ سمطانًا آخر يخضع المؤرخ في كثير مف األحياف إليِو ، 

ال وىو سمطاف الرأي العاـ ، فا لمؤرخ مضطر يحكـ مقامِو بيف مواطنيو أف ُيراعي تصورىـ وا 
عرض نفسِو لممكروه مف قوؿ أو أذى وليذا يضطر أف يمر بالقضايا الحساسة مرًا خفيفًا ، أو 

 (73دوف نقد وال إبداء رأي ")
وحوؿ النيج التاريخي الذي إتبعُو الدكتور جواد عمي كاف نيجًا كما إتبعُو المؤرخيف 

ي ذكر المنيجية التي إتبعوىا في كتاباتيـ ، وذلؾ في مقدمة كتبِو الشييرة "كالمفصؿ" األوائؿ ف
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" و" الميدي المنتظر "  فيوضح عمى إف طريقتِو في كتابة كتبِو  االسالـ و " تاريخ العرب في 
ىي طريقة واحدة وىي " رصد الماضي كما رسخ في ذىني وأستقر في عقمي ونبت في فكري 

يح جيد األمكاف مف غير زيادة عميِو أو نقصاف عميِو وتجنب شديد مف إبداء مع تقريب وتوض
اآلراء الشخصية ، وعرضو مف غير تحزب أو تعصب ، أو إبداء رأي وحكـ تاركًا أمر 
األحكاـ إلى القراء ، يكونوف آراىـ كما يريدوف ويشتيوف وعمى النحو الذي توصؿ إليِو 

ف المنيج الذي إختطُو لنفسِو في كتابة التاريخ في  ( 74إجتيادىـ مف قراءتيـ لمموضوع ") وا 
مف رأي توصمت إليِو  االسالـ كؿ مؤلفاتِو يقوؿ " أخذُت منيجيتي في تدويف تاريخ العرب قبؿ 

وعف نتائج  االسالـ مف خالؿ مراجعتي لما كتبُو العمماء والسياح عف جزيرة العرب قبؿ 
كتشافاتيـ فييا ..")  (75بحوثيـ وا 

إلى ذلؾ إمتاز منيج جواد عمي بتفردِه في مجاؿ إختصاصِو إنُو كاف شاماًل وزيادًة 
وموسوعيًا في بحثِو ، وناقدًا ومناقشًا لروايات المؤرخيف األوائؿ منيـ والمتأخريف ، عربًا 

 ومستشرقيف .
وقد كاف مؤرخنا الدكتور جواد عمي يتنبو إلى مسألة ميمة لتناولِو التأريخ ، فيو 

لبحث مباشرًة ، دوف تعريؼ المصطمحات ، وما يتعمؽ بيا كمصطمح " العرب " الُيشرع في ا
و " السامية " و" الجاىمية " وأسماء األعالـ وما يتصؿ بالعادات والتقاليد مف مفاىيـ كانت 

، وىذا بدورِه ُيسيؿ عمى القارىء تتبع السرد  االسالـ ُتستعمؿ آنذاؾ في عصر ماقبؿ 
 التأريخي جيدًا .

وكذلؾ كاف لغويًا وآثاريًا فقد إتقف الميجات العربية القديمة ألف ليا عالقة  بتاريخ 
مؤكدًا مف كاف يريد دراسة التأريخ والبحث فيِو والتأليؼ ، السيما  االسالـ العرب ماقبؿ 

عميِو أف يتقف المغات القديمة ، عالوًة عمى ماتعممو مف  االسالـ مايتصؿ بتأريخ العرب قبؿ 
انية والعبرية واليونانية ولغات التينية ، وذلؾ إف جيؿ المصادر التي تتعمؽ بيذا التأريخ السري

ف إتقانُو لمغات اآلخرى لقد ساعدُه عمى 76يصبح متعسرًا الكتابة بيذا األختصاص) ( .  وا 
، تأثر بالموارد والمصادر المنقولة  االسالـ تفحص موارد المؤرخيف مع األمـ اآلخرى قبؿ 

فكاف في كثير مف األحياف صورة لرؤية تمؾ األمـ إلى العرب والتأريخ المشترؾ معيـ عنيا ، 
، إاّل إف مراجعة الدكتور جواد عمي ونقدِه لسرد التأريخ في كتب الطبري وأبف كثير وغيرىما ، 
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، لذا  االسالـ بتصحيح مسار الرواية التأريخية حوؿ الحدث التأريخي العربي الذي حدث قبؿ 
 المؤرخيف المسمميف أخذوا  " تأريخ الفرس مف موارد يذكر إف

فارسية ، أما تأريخ الروماف واليوناف فقد أخذوُه مف موارد نصرانية سريانية في الغالب 
ولكنيـ أخذوُه بقدر لـ يتوسعوا في الطمب ، لذلؾ كاف تأريخ الروماف واليوناف مختصرًا جدًا 

( في حيف أىمؿ بعض المؤرخيف 77س ")وضعيفًا بالقياس إلى مادوف عف تأريخ الفر 
واألخبارييف المسمميف لبعض الروايات التأريخية الميمة معماًل ذلؾ بقولِو " رأيي أف سببُو 
الموارد األصمية التي إعتمد عمييا المؤرخوف المسمموف واألخباريوف وأخذوا منيا وىي موارد 

 (78") فارسية األصؿ متعصبة لمفرس ، أو موارد عراقية ميالة ليـ
وفضاًل عف ذلؾ إنتقد الدكتور جواد عمي أيضًا في كثير مف مسائؿ وطروحات 
المستشرقيف في دراسة تاريخ شبو الجزيرة العربية مف خالؿ كتابِو " المفصؿ في تاريخ العرب 

(  ، ىذا يدلؿ عمى إنُو لـ يكف مجرد ناقؿ بؿ 79" أّي لـ يكف متوافقًا معيـ كميًا) االسالـ قبؿ 
 اوؿ كتابات المؤرخيف العرب بالنقد والتمحيص .كاف يتن

لذا إف الدكتور جواد عمي مؤرخ العرب الموسوعي لـ يكف باحث تقميدي بؿ كاف يربط 
مايتوصؿ إليو مف بحث وتقِص ُمضِف ودقيؽ ، لكي ُيقدـ صورة كمية تتناوؿ أدؽ التفاصيؿ ، 

في بما ورد في مصدر أو مرجع ضمف منيج عممي دقيؽ ، أي إنُو اليأخذ بالعموميات ، واليكت
 بعينِو ، أي بأنُو يجعؿ مف جميع أعمالِو تمتاز بصفة الموسوعية .

أما الدكتور طارؽ الحمداني فيقوؿ " بأف كثيرًا مف آرائِو في الكتابة أخذُه عف العمماء 
 ( . "80والمستشرقيف واألوربييف الذيف سبقوُه في ىذا المجاؿ)

يقوؿ إف ىذا المنيج الذي سار عميو الدكتور جواد ويضيؼ أيضًا " بأف ىناؾ رأي 
عمي قد تعرض كثير مف النقد وخاصًة مف الفئة المثقفة آنذاؾ . إاّل إف الدكتور جواد دافع عف 

 (.85نفسِو بقولِو إف ىذِه اإلنتقادات وصفيا باإلفتراءات التي لـ تكف مبنية عمى أسس عممية ")
لمنتجات العقؿ الغربي في مجاؿ األستشراؽ ويقوؿ دكتور جواد إننا النكيؿ التيـ 

والذي قدـ خدمات كبيرة لحفظ التاريخ العربي . أي إنُو يحسب عمى األوائؿ الذيف لفتوا 
االنظار إلى أىمية المدرسة االستشراقية االلمانية ، أي إف الدكتور جواد إستفاد كثيرًا مف 

التي طبقيا في كتاباتِو وبخاصًة " تاريخ  دراستِو في المانيا . سيما المنيجية العممية الدقيقة
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" و " المفصؿ " و " الميدي النتظر " كاف واضح في التأثير االلماني في  االسالـ العرب قبؿ 
 ( .82كتاباتِو الالحقة)
 النتائج

الدكتور جواد عمي المؤرخ العربي الموسوعي الذي لـ يكف باحث تقميدي بؿ كاف 
يِو لمحقائؽ التاريخية الدقيقة ، لكي ُيقدـ صورة كاممة تتناوؿ يمتاز بأصالة بحثِو السيما تقص

فييا أدؽ التفاصيؿ ، وذلؾ ضمف المنيج العممي الدقيؽ ، أي إنُو اليأخذ  ، كؿ ما ورد في 
 مصدر أو مرجع بعينِو ، أي أنُو يجعؿ جميع أعمالِو تمتاز بالموسوعية .

جديدة في التأريخ وبمنيجية تتميز وُيعد مف المؤرخيف العراقييف الذيف أسسوا روحية 
بالجدية والحسـ في التعاطي األكاديمي ، الذي  قدـ نمط مف الكتابة فيو الكثير مف القواعد 
األكاديمية المأخوذة مف المدرسة األلمانية وخاصًة جامعة " ىامبورغ " والذي كاف لُو اإلسياـ 

ف ىذا اإلسموب المنيجي ال ذي إمتاز بالتنصيص أي البحث عف الفاعؿ في تحري الحقيقة ، وا 
النصوص وتحميميا وتثبيت المصادر األصمية وتقييميا وكتابة الحدث  ليست كتابة سردية 

نما تحميمية .  وا 
والدكتور جواد عمي لـ يكف صاحب منيج فمّسفي في تفسير التأريخ بؿ كاف يرى أف 

اليميؿ إلى إتباع أساليب فمسفية التاريخ يجب أف يكوف بعيدًا عف إبداء الّراي الفمسفي ، وكاف 
في إستنتاج األحداث ، لكف ذلؾ كمو اليمنع بأف نزعتو النقدية باألضافة إلى تأكيدِه ضرورة 

 إستخراج العبر مف األحداث التاريخية إنما تعبراف عف نيج فمسفي نقدي إزاء التاريخ .
ؤرخ دور في وفضاًل عف ذلؾ  كاف رأيُو بخالؼ كثير مف المختصيف أف يمارس الم

إصدار األحكاـ واآلراء تنقصيا األدلة ، وعدـ إكتماليا ، إعتمادًا عمى مقايسة الحاضر عمى 
 الماضي وما فيِو مف إشكاليات حقيقة ، السيما في تفسير الحدث المعاصر وتحميمو .

  االحاالت 
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العمري ، ىناء ، مع شيخ المؤرخيف العراقييف جواد عمي ، مجمة آفاؽ عربية ، العدد العاشر ، تشريف  54
 74، ص5985االوؿ ، 

   62، ص5ػ الدكتور جواد عمي أبحاث في تاريخ العرب قبؿ األسالـ ، ج 55
إسماعيؿ سراج الديف ، اآلثار العربية منتخبات مف أبحاث المؤرخ الدكتور جواد عمي ، تصدير ، د. ػ  56

 38، ص5وتقديـ ، د. بشارمعروؼ عواد ، فكرة وجمع االبحاث ، رامي مجدي الجمؿ ، ـ
/ 54شيخ المؤرخيف العالمة د.جواد عمي وارآؤُه في التاريخ ، جريدة الصبح الجديد ، األربعاء ، بتاريخ ػ  57

 7، ص2009تموز / 
 35ػ تاريخ العرب في اإلسالـ ، ص 58
 8، ص لعرب في اإلسالـتاريخ اػ  59
 6، ص5ػ تاريخ العرب قبؿ األسالـ ، ج 60
 ػ  ـ ، ف . 65
  30، ص5، جػ  ـ ، ف  62
 7، ص5ػ عمي ، جواد ، دار العمـ لممالييف ، بيروت ، مكتبة النيضة ، ج 63
   5ػ مجمة آفاؽ عربية ، ص   64
 ػ  ـ ، ف .  65
، 5األسالـ ، المركز األكاديمي لألبحاث ، جػ .    الكتور جواد عمي ، أبحاث في تاريخ العرب قبؿ  66
 48ص
، بغداد ، 5984، السنة التاسعة ، حزيراف ،  50ػ المطبعي ، حميد ، مجمة آفاؽ عربية حوار ، العدد  67

 5وزارة الثقافة العربية ، ص 
 .39، 5اآلثار العربية منتخبات مف أبحاث المؤرخ الدكتور جواد عمي ، ـػ  68
 ػ  ـ ، ف . 69
 .39، 5ثار العربية منتخبات مف أبحاث المؤرخ الدكتور جواد عمي ، ـاآلػ  70
 ػ ـ ، ف . 75
  35ػ عمي ، جواد ، تاريخ العرب في اإلسالـ ، ص 72
 52، ص5965ػ عمي ، جواد ، تاريخ العرب في اإلسالـ ، بغداد ، مطبعة الزعيـ ،  73
، كاظـ ، جريدة المدى ، تستذكر " الجماسي ، ،    523ػ عمي ، جواد ،تاريخ العرب في اإلسالـ ، ص 74

 56، ص2050/ 5/ 56 ذاكرة العرب " العالمة جواد عمي ، بتاريخ ، 
 56، ص2050/ 5/ 56الجماسي ،  ػ  75
   5، ص 5984، حوار آجرتُو مجمة آفاؽ عربيةػ  76
 502، ص5، ج2005ػ عمي ،  77
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 ػ  ـ ، ف . 78
 ػ ـ ، ف . 79
 56ص ،2050/ 5/ 56الجماسي ،  ػ  80
 ـ ، ف . 85
 ػ ـ ، ف . 82
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