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 :الممخص
ُيعد االستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري واحدا مف ابرز المفكريف الذيف 

كتابتو .فكانت الكتابة التاريخية لدى  اعادوادرسوا التاريخ ودرسوه وكتبوه او 
العربية ، ويحررىا مف التخمؼ لتتبوا  باألمةالدوري الى ىدؼ تقدمي ينيض 

 االمـ المتطورة .مركزا مرموقا بيف 
ينظر الدكتور عبدالعزيز الى التاريخ باعتبارِه عامال ميما في توضيح 
اليوية وفي تحديد واقعيا وتعتبر قضية اساسية بالنسبة لالمة العربية ، 
فضال عف ذلؾ ظؿ مؤرخنا وفيا لمفكر القومي ، باحثا عف جذورِه التاريخية 

 والمجتمع العربي . االقتصادفي 
وبما اف الدوري مف رواد المؤرخيف العراقييف والعرب في التاريخ الحديث 
والمعاصر اصبح مف الضروري التوجو لدراسة نيجُو في كتابة التاريخ فقسـ 
البحث الى " حياتو ، والمناصب التي توالىا ونشاطاتِو العممية وعضويتِو 

لمتاريخ ، ونقدِه  في المؤسسات العممية ، ومؤلفاتِو ووفاتو فضال عف قراءتوِ 
لممناىج الغربية ، ومنيجُو في كتابة التاريخ وذلؾ عبر كتابيِو ػ مقدمة في 

 .عمـ التاريخ عند العرب " نشأةو كتاب  االسالـتاريخ صدر 
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Abstract: 

Professor Abdul Aziz al-Douri is considered one of the 

most prominent thinkers who studied history, wrote it, or 

rewrote it. The historical writing of al-Douri was a 

progressive goal that advances the Arab nation and 

liberates it from backwardness to occupy a prominent 

position among the developed nations. 

Dr. Abdulaziz views history as an important factor in 

clarifying identity and defining its reality, and it is 

considered a fundamental issue for the Arab nation. 

Moreover, our historian has remained faithful to national 

thought, searching for its historical roots in the Arab 

economy and society. 

Since Al-Douri is one of the pioneers of Iraqi and Arab 

historians in modern and contemporary history, it 

became necessary to study his approach to writing 

history. The research was divided into his life, the 

positions he held, his scientific activities, his 

membership in scientific institutions, his books and his 

death, as well as his reading of history, his criticism of 

Western approaches, and his approach in Writing history 

through his two books - Introduction to the History of 

the Origin of Islam and the Book of the Origins of the 

Science of History for the Ara 
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 لمقدمــةا

 صوالا اعد ، ولذلؾ وضعو القو او  صوؿألابلمنيج المسمموف يعبروف عف اء العمماف اك
 لفقو .اصوؿ التفسير و اصوؿ الحديث و اصوؿ العمـو مثؿ ابط لمبحث في مختمؼ اوضو 

لجة اعند مع اتياعالتي يجب مر الشروط اعد و القو اريخية يعني التات اسالدر المنيج في ا
 التي ُتستمد منيادر المصالتعميـ و اسة و الدر اـ ا،  ليؼألتاو بة الكتاء باريخي ، سو اّي حّدث تا
 ( 1)ت المصطمحاو  سموبألاببة وذلؾ الكتاسة و الدر اليدؼ مف اية و الغاتعني ب انيات ، و المعموما

لعرب في اقييف و العر المؤرخيف اد الدوري مف رو العزيز الدكتور عبد المرحوـ اوُيعد 
 ريخ .التابة العربية في كتالقومية المدرسة ائد اصر ، وىو ر المعالحديث و اريخ التا

لدوري المؤرخ ا تالانشغاىـ اىي  ميسالالالعربي ػ اريخ التالبحث في فمسفة اف ا
يؤمف  اقومي اعف كونِو مفكر  مية . فضالسالالالعربية ارة الحضاريخ و التابحكـ تخصصو ب

 . خرىالامـ الابيف  اوتعزيز دورى نيةانسالارة الحضافي صنع  ميةسالالالعربية امة الابدور 
ريخ التارة و الحضاف العرب في ميدالمفكريف المؤرخيف و احثيف و البابرز احد اوىو 

ني مف الثالجيؿ انة مرموقة في العرب "  ويحتؿ مكالمؤرخيف ا، فيو " شيخ  اوفمسفتيم
 بتِو .استِو وكتاريخ ودر التافي تحديث مفيـو  اىمو الذيف سالعشريف القرف العرب في المؤرخيف ا

سة  لمنيجو في الدوري في در الدكتور اذ استالاوؿ اف نتنالضرورة امف  اوجدن اولذ
تو وبحوثو اه مف مؤلفالذي رصدناص الخاريخي ، حيث تميز بمنيجو التالبحث اعممية 

ولو افي تن التي طبقياريخ التابة ادة كتاعارؤيتو في   الغزير تممسناجو ا، ومف نتتو اساودر 
ريخ التالنظرة نحو الرؤية و اف تجديد الدوري يرى اف اوتحميمي الجتياريخية وكيفية معالتا ايالقضا

ت ار اؼ مسانحر اجية الى فيـ جديد لمو اج  التي تحتاريخية التا ايالقضاتخدـ في فيـ كثير مف 
ض الى مالذي سيؤوؿ اضر و الحاؽ نطالاط اثرت عمى نقاضي و المالتي حصمت في اريخ التا

لضوء عمى تمؾ اتسميط  احري بن الرؤى كميامف ىذه  اقنطالالزمف ، و امد مف اخر بعد الاىو 
خر لحظة مية حتى السالالالعربية و امة الاتو اباقي كبير خدـ بكتالمنيج مؤرخ عر  انالجيود بيا

 رسيف .  الدابو و ء رفد بو طالاقدـ مف عط الدوري بماهلل اتو ، فرحـ امف حي
 تُه ا:  حي والا
 ( 2). الجُبوري نسبا،  الدوري مولدالكريـ بف طو بف حمد العزيز بف عبد اسمُو ونسبُو  : عبد ا

 تُو : انش
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لدور قرية صغيرة تقع عمى ا، و  1919ـ الدور عالعزيز في قرية الدكتور عبد اولد 
ت ، الشويخالى عشيرة اد ، ينتمي اؿ مدينة بغدالشرقي ، وشمانبِو اؼ نير دجمة مف جاضف

  (3)لعربية.الجبور احدى فروع قبيمة اوىي 
عمى  اس فنشالنالية وحب العا بادآلالكثير مف الشيء افي بيت قد عممُو  امؤرخن انش

لفطنة احب البمدة وصالحّمد شيخ اسعد طو الشيخ اف عمُو اوقد ك( 4)رهِ اظفاذلؾ منُذ نعومة 
ف الحديث ، وكاؽ العر اريخ العصيبة مف تالفترة ايتِو في تمؾ البمدة بحكمتِو ودر ار اء ودالدىاو 

لى ظروؼ ا اساسرة تعيش عيشة جيدة قيالايجعؿ  الخصبة مماعية الزر اضي ار الايممؾ مف 
 ( 5)ت .اخو الالمحسف وعدد مف اخيِو عبد العزيز مع البيت تربى عبد ا المرحمة ، ففي ىذاتمؾ 

لتي اولية ، الالدور الى مدرسة ا نتقؿالدور ثـ اتيب احدى كتالكريـ في اف القر ادرس 
بع الر ادة انت تمنح شيا، وك 1918ـ اع سستأتلتي احؿ فقط ، و اربع مر انت تضـ اك
صمة المحسف لمو اكبر عبد الاخيِو امُو مع اخذتُو ا ئيةابتدالالِو مرحمة اكما، وبعد  ئيابتدالا
لكرخ انوية انوية في ثالثاسة اكمؿ در الكرخ فاوي في لعالافي منطقة  اد ، فسكنو اسة في بغدالدر ا

  (6)لمبنيف .
لبعثة اف مف ضمف ارؼ ، كالمعارة اسة وز انِو وحسب سياقر اسة عمى الدر اولتفوقِو في 

صمة العالى اتوجو  1937ـ اؽ ، ففي عالعر ارج امعية خالجاستِو ادر  ؿاكمإلبية لطالا
. ثُـ  انكمتر الى المبعوثيف انت لمطمبة اوىي ك نكميزيةالالمغة اممة انية فدرس سنة كالبريطا
وريوس بمرتبة في جامعة لندف وناؿ شيادة البكم فريقيةالالشرقية و ات اسالدر ابمدرسة  لتحؽا
 ( 7). 1940ػ  1939لشرؼ سنة ا

معة اه " في جالدكتور امج " اقِو ببرنالحاب اوصو البحث ، فقد الدوري ونبوغو باولتميز 
معة انية وقصفت لندف فّحوؿ طمبة جالثالمية العالحرب اونشبت  1940قو التحاف الندف وك
  ( 8).  اكـ تقريب 96فة التي تبعد عف لندف مسامعة كمبرج الى جالندف ، 

 لدوري ا اهلتي توالاصب المنا:     انياث
ريخ التادة اد ، درس مالى بغداه وعودتو الدكتور ادة الدوري عمى شيابعد حصوؿ 

ػ 1943لية "مف سنة الحابف رشد التربية الية "وىي كمية العالمعمميف ار امي في دسالالا
 ( 9)ُسست بعد. اد قد امعة بغدا. ولـ تكف ج1948
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نية الثالمية العالحرب اـ اؽ بعد قيالعر اسية في السياؿ احو الاب اضطر اوفي خضـ 
لدوري منصب الى اسند الى قومية فقد الى شيوعية الية الميبر العنيفة مف اسية السيات ار التياو 
 الات . اعالمصر  ار مسرحالدانت اوف عميد " وكالية . وىو " معالعالمعمميف ار اري في دادا
لحكومية ػ تجنب ىذه ات اصمتُو لمييئالرغـ مف عدـ مخامة . وبالعاة الحياكُو باحتكاد انُو ز ا
لمعتدؿ في العممي القومي احتفظ بتوجيِو امة ، وقد العاة الحيات ، وىذِه سمة لمدوري في الييئا

 جؿ .الاُه افاف و الى ا ( 10)لمرحمة .اتمؾ 
لعممي في البحث ا ءانمإلديمية اكات تعميمية اء مؤسسانشالى اة الُدعالدوري مف اف اك

 سيسأتلدوري الدكتور الى اوعيد  1949ـ العموـ عاو  بادآلاء كمية انشالى ادى ا اؽ ممالعر ا
مف سنة  ادتياف . وتولى عمالالى حد المعظـ و اب افي منطقة ب اتيانت بنيالكمية وكاىذه 

نخبة مف  التدريس فييالى ا الكمية فدعاوقد كرس جيودُه لخدمة ىذه  1958لى سنة ا 1949
 ادتيامعة لندف بشياعترفت جالي العالكمية اولمستوى ( 11)لغربييف . العرب و اتذة اسالار اكب

ف او  1955لتحضيرية وذلؾ سنة السنة البتيـ بامف دوف مط العميات اسالدر افي  اوٌقبؿ طمبتي
لكمية شغمُو انت الذي كالوقت افي ( 12)بذلؾ . اجد الدوري فرحامعة لندف جعؿ اؼ جاعتر ار اقر 
ولى الاة النو ا الذي جعؿ منياىو  امور فييالابعتو لكؿ المستمر ومتاف عممُو اغؿ وكالشا

 ( 13)د .امعة بغداج ءانشإل
صيؿ وىو الاجي الدكتور ناذ استالاسة الي برئالعالتعميـ امجمس  نشئألفترة اوفي ىذِه 

تذة اسالات وبعض الكمياء المجمس مف عمدالؼ اف قد تاقي مرموؽ ، وكاحث ومؤرخ عر اب
 ار الدولة قر اصدرت ائو . ومف ثـ اعضاحد الدوري العزيز الدكتور عبد اف ارزيف ف وكالبا
 ( 14). 1958تموز  14ـ ثورة اد قبؿ قيامعة بغداج ءانشإب

تِو الالدوري بمو اتيـ ا 1958تموز  14ـ ثورة البمد بقيا التي مرَّ بياونتيجة لمظروؼ 
معي الجالعمؿ اطِو في اـ لنشاحتر اقة تقدير و ؾ عالاىن اف بوقتيالممكي في حيف كالمحكـ 

لعمؿ الى ادتُو اعاشير تـ ا 6ثر ذلؾ تـ فصمِو مف عممِو ولكف بعد العممي مف قبميـ وعمى ا
 اني حينيالثاسي الدر الفصؿ اي ا 1960ػ  1959ـ الى بيروت مف عادر اغ امعي وبعدىالجا

ظروؼ لـ لالبمد ورغـ كؿ ا التي يمر بيالظروؼ امريكية وذلؾ لتجنب الامعة الجادرس في 
نُو ا الامعي الجارس عممُو اد ومالى بغداد الوطنية . ثـ عالعربية و اتِو ايُو في توجياُيغير ر 
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لزعيـ عبد اسية في زمف اب سياسباف ا الاد امعة بغداسة جالى رئاتذة اسالاغمبية مف اُرشح ب
  (15)لت دوف ذلؾ . اسـ حالكريـ قا

ىتـ  ا اد لذامعة بغدالج ارئيس لدوريالعزيز الدكتور عبد اٌعيف  عف ذلؾ فضال
جستير المالذي يمنح درجة ا العميامية سالالات اسالدر اففتح معيد  العميات اسالدر اب

ُمنح تخصص  التي تمتيالسنة ا، وفي  1963فية سنة الجغر ار و اثالاريخ و التات ابتخصص
د ، امعة بغداجسة ادُه عف رئابعاتـ  سية السياولمظروؼ  ولىالامية بدورتِو سالالالشريعة ا

لجميورية اسة ابعد تولي رئ 1966خرى سنة اد مرة امعة بغداسة جالى منصبِو لرئاعيد ا ابينم
 اف ُمشرفاد ، وكامية في بغدسالالات اسالدر افي معيد  اذاستاُفعيف  (16)رؼ .الرحمف عاعبد 

 ( 17)لشريعة . الفقو و ار و اثالاريخ و التاجستير في الماب عمى طال
معة اسة جالثة عف رئامرة ثلدوري اُبعد ا  1968تموز  17ف ثورة عالاولكف بعد 

ؽ مع العر ادرة الدوري يفكر بمغاؽ جعمت العر ا التي مّر بيالمضطربة الظروؼ اجميع ولد  ابغد
 ائر از  اذاستالى بيروت وعمؿ اؽ العر ادر التو وغاستقاقدـ  اوحريتِو . لذ ئوار آو ظ بيويتِو احتفالا

لكريـ خميفة الدكتور عبد اذ استالاءتُو دعوة مف اف جا الا 1968مريكية سنة الامعة الجافي 
 اذاستاف يكوف اعميِو ب اوقبؿ عرضي ارىاسبوع فز امعة لمدة الجارة اردنية لزيالامعة الجارئيس 

في  ابي اذاستاف الى عماد اتِو وعاطارتبانيى الى بيروت و اد اع امعة ، لذالجاريخ بالتافي قسـ 
ردنية ، الامعة الجامي في سالالاريخ المت اذاستاعمؿ  1970فمنُذ سنة  ا، ولذ 1969ـ اع
فتخرجت عمى يديِو  افيي العميات اسالدر اب ؼ عمى طالاشر الاو  ليؼألتاصمة استمر بمو او 
 ( 18)لعربي .الوطف امي في سالالاريخ التاتذة اسابيف  متميزيف اصبحو اؿ عدة و اجيا

خؿ اىد عدة دامع ومعافؿ ومجاط ومحاوسانة مرموقة في احتؿ مكاعف ذلؾ  فضال
ئز عربية نظير اؿ جو اردنية ، وقد نالامعة الجاـ عالابرز احد اصبح اف ارجو بعد اردف وخالا

رتف لوثر امعة " مالفخرية مف جا هالدكتور ادة المتميزة ، وكذلؾ حصؿ عمى شيالعممية اتِو اخدم
 ( 19)نة عممية رفيعة .ايتمتع بِو مف مك الي" لمِ انية في مدينة "ىالمالا" 

 لعممية ات المؤسسالعممية وعضويته في اتِه اطا:  نش  الثاث
ت المؤسساشير اؿ عمى عضوية اف يناجعمتُو  انة عممية مرموقة ممالدوري بمكاتمتع 

 (20):ػابرزىالعممية و ا

 ـ .1968ػ 1961قييف العر المؤلفيف اب و الُكتارئيس جمعية ػ   
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 ـ .1963قي سنة العر العممي المجمع اػ  عضو في 
 ردني .الالعربية المغة اػ  عضو شرؼ في مجمع 

 ردف .الالبيت " في اؿ امية " مؤسسة سالالارة الحضالممكي لبحوث المجمع اػ  عضو في 
 ىرة .القالعربية في دمشؽ و المغة اسؿ في مجمع اػ   عضو مر 

 ف . المالا فلمستشرقياػ  عضو جمعية 
 لعربية لمترجمة . المنظمة اػ   عضو في 

، ولُو  1993سنة  اؤىانشالذي تـ اردف الالبيت في اؿ امعة انة جاماػ   وعضو في مجمس 
مية سالالاىب المذالمعبرة عف امعة الجات اد متطمباوتوصيؼ مو  افياىدادور كبير في تحديد 

ء ىيئة اعضاردنية عمى مستوى نظـ الات امعالجات اعف معظـ تشريع نية ، فضالالثما
 . صياغة الدكتور عبد العزيز الدوريلعممي ىي مف وضع و البحث او  العميات اسالدر التدريس و ا

ح اقتر نتيجة لال 2001ـ اـ" حتى عالشاد ريخ بالاسة لجنة "تالدوري رئاوكذلؾ تولى 
ردنية الامعة الجار في اثالاريخ و التالى قسـ البخيت اف الدكتور محمد عدناذ استالالذي قدمُو ا

لعربية العصور اؿ ـ خالالشاد ريخ بالاوؿ تات تتنالمؤتمر ابعقد سمسمة مف  1972سنة 
ف سنة اوؿ في نيسالالدولي المؤتمر اح وعقد اقتر الا امعة ىذالجامية ، وقد تبنت سالالا

ليرموؾ امعة اوجردنية الامعة الجاوب بيف التنالمؤتمر باد انعقالى اريخ تو التاومنُذ ذلؾ  1974
  (21)خرى .امعة دمشؽ مف جيٍة امف جية وج
لعربي" اح صالالالعربي "منتدى اح صالالا ايافي مؤتمر قض ايضالدوري ارؾ او ش

لجيود اجميع  ييدهأتلمؤتمر الى ا الة بعث بياوضح في رسا، و  2004رس ار / ماذافي 
 لجيود .اىمة في تطوير ىذِه المسابدى رغبتو في ا العربي ، كماح صالالالمبذولة في سبيؿ ا

ؽ وفمسطيف سنة العر امف مع الة تضالموقعيف عمى رسالدوري مف اف اعف ذلؾ ك فضال
لفمسطينية ولُو عدد المقضية  اؽ ودعمالعر اجنبية في شؤوف الالقوى ات جية تدخالالمو  2004

طية الديمقر العدؿ و ا دئامبح ونشر صالالالى اعيف الدالمشرفة فيو مف القومية اقؼ المو امف 
 ( 22)لعربية . اف البمدافي 

رس الفياديمية عدة كمشروع اكات البحثية لمؤسساريع المشاىـ في عدد مف اوكذلؾ س
ـ البيت منُذ عاؿ الذي تبنتُو مؤسسة امؿ" الح كامي "مكتبة صسالالاد اقتصلتحميمية لالا

لكثير مف اف امو لعممِو اىتماُه جّؿ والالمشروع فا اؼ عمى ىذاشر الا اوتولى مؤرخن 1986
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حثيف البانجح فريؽ مف  المختص لذا الا ايعرضي دية الاقتصات اث تحوي معمومالتر اكتب 
مع الجاف " ات ضخمة بعنو اربعة مجمدارس وطبعت في الفياثيف جزء مف تمؾ ثال داعدإب

ورفد مجمتُو ردني الالعربية المغة اف مجمع امي" ، ولُو جيود في لجسالالاد اقتصالالنصوص 
 (23)لبخيت .اذ استالا اس تحريرىاف ير التي كالندوة" ا، ومجمة "

تي الاك ارجياردف وخالائز عدة في اؿ جو اف ينالدوري جعمتُو ا التي تمتع بيالعممية انة اولممك
 :(24 ) 

 . 1984مية سنة سالالات اسالمية لمدر العالممؾ فيصؿ ائزة اػ  ج
 .قي العر العممي المجمع ائزة اػ  ج
ذ استالالممؾ حسيف ولقب الة ـ جالاولى وىو وسالالدرجة از مف الممتالتربية اـ اؿ وساػ  ن

 . 2008ردنية سنة الامعة الجالمتميز مف ا
 . 1988نبوؿ سنة استامية في سالالالفنوف اريخ و اث لمتابحالائزة تقديرية مف مركز اؿ جاػ   ن
 . 2000لعربية سنة افة العمـو لمثقافة و الثقالعربية لمتربية و المنظمة ائزة اؿ جاػ   ن
 .2002ـ اردف عالاولى ، الالدرجة اؿ مف ستقالالاـ اؿ وساػ  ن

معة الفخرية مف جاه الدكتور اوسمة فقد حصؿ عمى درجة الائز و الجو اعف نيمِو  ػ   وفضال
قيـ لمدوري ا انة عممية رفيعة ، كمايتمتع بِو مف مك الي ، لمِ انية في مدينة ىالمالارتف لوثر ام
لمؤرخيف اطمؽ عميو لقب "شيخ اف وقد الحميد شومامف قبؿ مؤسسة عبد  اتكريمي الاحتفا
نُو اء عمى جالالالمثقفيف اتذة اسالالكثير مف الذي ُمنح لُو فقد شيد المقب العرب" ، وحوؿ ا
 جؿوأللحديث . العربي الفكر ابرز رؤوس احد اريخية و التات اسالدر ائد اؿ ، ور اجيالاذ استا

لطبعة امية "سالالارؼ المعائرة ارز في داسمُو كعمـ بافقد وضع  از بيامتالتي العممية اجيودِه 
 لمطبعي .العشريف لحميد القرف اؽ في العر اـ عالانكميزية" وفي موسوعة الا
 ته ا:  مؤلف  ابعار 

لفكرية اريخية و التاتِو اساتِو وبحوثِو ودر الدوري بسعة مؤلفالعزيز المؤرخ عبد اُعرؼ 
ب اسبالالتحميؿ ومعرفة الدقة في از بانت تمتاتُو ، وقد كابايميز كت ام اوىذ اوعمقي اوتنوعي

 لتوثيؽ وانتِو وموضوعيتِو في اماعف  لعممية ، فضالاية في ات غاجاستنتالخروج بالعمؿ و او 
  (25)تو.اضر ادتِو في محالدوري سيد ماف اديتو ، وكاحي
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لدوري يسبح في اسكة فاحة ومتمالمّ  انياريخية بالتات ايالدوري لمرو اءة اوحوؿ قر 
 ىبألتاية ايجعمُو في غ الفقو ، ممافية في كتب ابشف اءىاصدامس ريخية ، ويالالتات ايالرو ا

 ( 26)لتي تعترض طريقو . ات لمعضالالنص ، وحّؿ اجية المو 

 ( 27): ػ  اسة منياب وبحث ودر ات بيف كتالعشر ات ُتعد بامؤلف افممؤرخن الذ

 2، ط 1945د الي ، بغدالماري و ادالاسي و السياريخ التاسة في اوؿ : در الاسي العبالعصر اػ  
 . 1989، بيروت 

 . 1945د ابطة بغدالر ا، مطبعة  خرةألمتاسية العبالعصور ات في اساػ  در 
 ليجري .ابع الر القرف ادي في اقتصالاؽ العر اريخ اػ  ت

لدكتور اؾ مع اشتر الا" ب اتيارة ومكونالحضاسة في جوىر العربية "در ارة الحضاريخ اػ  موجز ت
 . 1952د اجي معروؼ ، بغدان

 لتركي".المغة الى " اترجـ  1949د اـ ، بغدسالالاريخ صدر اػ  مقدمة في ت
لعربية المغتيف ا" ب 1982،  2، ط  1960لعرب ، بيروت اعند  خلتأرياعمـ  ةأنشػ  بحث في 

 نكميزية " .الاو 
 حثيف " .اؾ مع مجموعة باشتر الاريخ " بالتاػ  تفسير 

 ف " .العمر اسة في عمـ العرب " در ابف خمدوف و اػ  
 . 1960لعربية ، بيروت اريخية لمقومية التالجذور اػ  
 . 1962، بيروت 1ريخية لمشعوبية ، طالتالجذور اػ  

 ت عدة " . ا" بمغ 1982 ايضابيروت و  1969لعربي ، ادي اقتصالاريخ التاػ  مقدمة في 
لوحدة ات اسالوعي ، نشر مركز در اليوية و اسة في العربية : در امة ريخي لالالتالتكويف اػ  

 نكميزية " . الالعربية و المغتيف ا" ب 1983لعربية ، بيروت ا
 رية .ادالالنظـ الية ، المالنظـ ارة ، الوز افة ، لخالامية : سالالالنظـ اػ  
 ( 28). 2009ريخ  ، بيروت التاؽ في عمـ اور ارة : الحضاريخ و التاؽ في اور اػ  

 ( 29). 2009نية ، بيروت ، الثالطبعة امي ، سالالالعربي اريخ التاؽ في اور اػ  

 ( 30). 2009نية ، بيروت ، الثالطبعة افة ، الثقالفكر و اؽ في اور اػ 

 ىي :   اـ بتحقيقياخرى قات اعف ذلؾ لُو مؤلف وفضال
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ليجري ، الث الثالقرف اس وولدِه " لمؤلؼ مجيوؿ مف العبار اخباسية " العبالدولة ار اخباػ  
 . 1977، 2، ط 1971بيروت 

 . 1978س وولدِه " بيروت العبالث ، " الثالقسـ اؼ ، اشر الاب انساذري ، لبالاػ  
بو اسر ار ، جاح جر حة ، تحقيؽ ، صاللفالالمقنع في اج ، ابف حجاشرؼ عمى تحقيؽ : اػ   

 . 1982ف اردني ، عمالالعربية المغة ات مجمع امنشور صيفة ، 
 لحصر   :اعمى  ال اولمدوري بحوث عدة مني

 لتعريب .العربية و ار انتشاـ و سالالاػ  
يموؿ ، ا، تونس ،  42لعدد اليوية ، مجمة شؤوف عربية ، التكويف و العربية :  امة الاػ  

1985. 
 .1962ىرة القابف خمدوف ، اف اؿ ميرجاعمالعرب ، ابف خمدوف و اػ  
ر / اذا، 61دسة ، عدد السالسنة العربي ، المستقبؿ امة " ، الالعرب "مفيوـ ابف خمدوف و اػ  
 .1984رس ام

، مركز  اتياوتوقع اربيالعربية ، تجالوحدة اب "العرب ، ضمف كتاريخ الوحدة في تاصوؿ اػ  
 .1989لعربية ، بيروت الوحدة ات اسادر 

نية ، الثالسنة اـ ، سالالاؽ افاوليف لميجرة ، مجمة الالقرنيف العربي في اع لمجتماػ  تطور 
 .1994ف ، اوؿ ، عمالالعدد ا

ردنية ، الاب الشبارة ات وز اضرة موسعة ،  مف منشور العربية ، محامة ريخي لالالتالتكويف اػ  
 .1995ف ، اعم

معة ا، ج13ر اصدالالفكر ، ار اثملفكر ، مف الى اريخ نظرة التالعربية في امة الاػ   تكويف 
 .1987/ 2/ 25قطر ، 
لجزيرة ، ندوة اد و السو ائب في الضر الية ، الماهلل عنو" اب "رضي الخطات عمر بف اػ  تنظيم

 .1985بوظبي ، امية ، سالالالنظـ ا
ب اـ ، كتالشاد ئب في بالالضر الية ، الماهلل عنو" اب "رضي الخطات عمر بف اػ  تنظيم

 . 1987ردنية ، الامعة الجاـ ، الشاد ريخ بالابع لتالر الدولي المؤتمر ا
 .1966، 12قي ، العر العممي المجمع ا، مجمة  العرب وروسيافيوف الجغر اػ   
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وؿ الانوف ا، بيروت ، ك130لعدد العربي ، المستقبؿ الديني ، القومي ار الحو اػ   حوؿ 
1989. 

، بيروت  9لعدد انية ، الثالسنة العربي ، المستقبؿ العربي ، الحكـ اطية في فمسفة الديمقر اػ  
1979. 

 . 1957د العمـو ، بغداو  بادآلاسية ، مجمة كمية العبالدعوة اػ   ضوء جديد عمى 
 .1959د ا، بغد بادآلاـ ، مجمة كمية سالالالحرؼ في اؼ و اصنالاػ  نشوء 

 تها: وف  امساخ
ح يوـ النصؼ مف صباشرة و العاعة السالدوري في العزيز الدكتور عبد الـ العالمؤرخ و اتوفي 

/ 19فؽ المو اضحى الابع مف عيد الر اليـو اىػ ، 1431لحجة امف ذّي  13فؽ المو الجمعة ا
لسبت الي يوـ التاليوـ ا، وصمى عميو في  اماحدى وتسعوف عاىز ا، عف عمٍر ين2010/ 11

موكب ُمييب حضرُه جمع تـ تشيعو في ردنية ، و الامعة الجالظير في مسجد اة بعد صال
بقيف وعدد السالدولة اف اعيارفِو مف اتذة ومعاسالائِو مف لدولة وزمالالسؤوليف في اكبير مف 

  .تواسكنُو فسيح جناهلل و ارحمُو ( 31)ف اب في عمالطمبة ، ودفف في مقبرة َسحامف 
 ريخ اءتُه لمتالدوري وقر العزيز ا: عبد   ادساس

، توضيح اليوية ، وفي تحديد واقعيافي  اميم مالابوصفو عريخ التالى الدوري اينظر 
ريخ يجب التاحث في الباف الدوري العربية . ويؤكد امة الايخص  اسية فيماساقضية  اويعتبرى

 (32). ومحمال اقداليِو نا ؿتوص امف يكتب  ا

ـ العالوعي ات اىاتجابة " تتصؿ بصورة وثيقة باسة وكتاريخ " در التالى النظرة اف ا
 ءار آلالموروثة وبيف اىيـ المفاو  ءار آلادـ بيف التصاو اعؿ التفا افية ، ويتمثؿ فييالثقالسوية اوب
لتحديد الى بعض اج اتحت انيإفديمية بديية ، اكانت فرضية اف كالجديدة . و ات اىاتجالاو 
 ( 33)لموجودة  .اريخية التابة الكتالى التعديؿ حيف ننظر او 

ت نحو اىاتجالايف في ابوجود تب اريخ  يبيف مؤرخنالتات في تعريؼ افختالالاوعف 
نت في اوىذِه ك ائؽ وتدوينيالحقالبحث عف اؾ مف يرى اريخ وتحديد دوره ، فينالتاتعريؼ 

ولية ، ثـُ الادة المار المؤرخ يختا. ف ائؽ وتفسيرىالحقاسع عشر ، ومف يعتبر ربط التالقرف ا
ؿ المعنى قا الموضوع . وبيذالتيف ىو محور الحا اتلمؤرخ في كماريخي . و التا امفيومي ايكسبي

س مف اسالاريخ يتكوف في التاف اصر . يريد بذلؾ اريخ معاريخ كمُو تالتاف ا" كروجيو " : 
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لتسجيؿ الرئيسي لممؤرخ لف يكوف العمؿ اف اكمِو و اضر وبضوء مشالحار اضي بمنظالمارؤية 
 ئؽ الالمؤرخ بدوف حقاريخ ، فالتائؽ المؤرخ وحقالصمة بيف اؾ مف يؤكد اوىن( 34)لتقدير .ابؿ 

عؿ اريخ ىو عممية تفالتاف او معنى ، لذاة ائؽ بدوف مؤرخ تبقى دوف حيالحقاجذور لُو ، و 
 ( 35)ضر .الحاضي و المار متصؿ بيف او حو ائقِو ، المؤرخ وحقامتصمة بيف 

لدوري الغربي ،وقد  بَيف الفكر ابتطور   اساسارتبط اريخ فقد الحديث لمتالتفسير ا اما
لذي الوسيط العصر اتي   : الاحؿ متعددة تمثمت في انو َمر بمر التي يرى اريخ التارؤيتو بعمـ 

عمى دور  كيدألتالذي ظير فيو اوربية ، الالنيضة اه عصر لديني ، ثُـ تالاه اتجالادَّ فيو اس
ئمة القاع اوضالافظة عمى المحالعصر فترة ا اىذ ريخ ، وتالالتاث احدالبشر ومسؤوليتيـ في ا
لنزعة التي ظيرت فيو اه جديد اتجاظير  التنوير لذات ، ثـ مجيء عصر انالكياي حفظ ا
لثورة امة اقالخصوص عند البشري وعمى وجو التقدـ التطور و ادت فيو فكرة العقمية ، وسا
ليِو ، وبعد امة مجتمع جديد يستند اقالبشري ، وبشرت بالعقؿ ار انتصاعمنت التي الفرنسية ا
ريخ التاعمنت عضوية الثورة و احققتو  افيم ؿامآلاثر خيبة انتيكية الرومالفرنسية  ظيرت الثورة ا

 ( 36)ضحة .القوى غير و اف ىذِه الو فيو رغـ اتصاره و استمر امف حيث  قوى 
تنتيي  انيادي اعتيالالعرؼ اف الدوري  " اريخ يقوؿ التابة اف ينتيي عف كتاوفكرة 

بعد  الا تكشؼ الئؽ الوثاف الحديثة اؼ اعر الائؽ ومف الحصوؿ عمى وثا عنستطي الحيف 
 التي نتحدث فييالمحظة امف  اريخ يبدالتاف اخر يرى اؾ بعُض اثيف سنة وىنمرور ثال
لوقت " اية ىي النياريخ اية زمنية لمتاؾ نيافميست ىن اريخالمحظة بعد قميؿ تصبح تا...فيذِه 

 ف. انسالا التي يقـو بيات اطالنشامؿ بمختمؼ اريخ ىو بطبيعتِو شالتاف(  37)
حد انب و ابتحديد ج فيكو  البة عنُو الكتاـ و لكالاف انب عدة فاريخ ومف جو التاولشمولية تعريؼ 

ف نتكمـ عمى المفروض اريخ التاعف ذلؾ " ...حيف نتكمـ عمى  انب فيقوؿ مؤرخنالجو امف تمؾ 
خرى مف الانب الجو الى اف نمتفت ا اعمين انماضي و المافي  لوؼأمىو  امثممسي السياريخ التا
مة تدخؿ في تعريؼ اصر عاعية فيذِه عناجتماو ادية اقتصاو افية اـ ثقانت اة فكرية كالحيا
 (38)ريخ " التا

ثر في ا التي لياتية الذامؿ العو اضر وعف الحالى ا ضي وصوالالمامعرفة  جؿوأل
حثيف البادر مف قبؿ المصاسة وتحميؿ العزيز عمى در الدكتور عبد اكد اريخ ، فقد التابة اكت

سة اوجب در  اث لذاحدالاية ابة ورو ابكت اشرو الذيف بالمؤرخيف اسة ايوضح معرفة ودر  اوىذ
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ئيـ ودقتيـ اسمافتيـ ، و اريخ مف حيث ميوليـ ، وثقالتا الذيف دونو اة الرو المؤرخيف و اؿ احو ا
ءة اُيفيـ مف قر  اريخ لمحدث بمالتابة اف كتاتيـ  و ادر معموماعف مص فضال لحدثاية و الرو اب
لنص او المصدر نفسو ، اف اثنا اف ُيقر ا ائز جدالجالدوري مف الُو ُيبيف  ادر وتحميميالمصا

   ( 39)ير لمحدث .الُمغالمختمؼ وتحميمُو افيمو  اويكوف لكؿ منيم
فة الثقانُو موضوع حي وحيوي ، لُو دورُه في اريخ عمى التالى الدوري اينظر  الذ

لمعرفة . وىو اصة بيف حقوؿ الخاىميتُو امة ، ولُو الالخمقي لمفرد و اعي و اجتمالالتكويف او 
لمتمثمة المؤثرة عميِو امؿ العو اريخ و التابة اويؤكد بدورِه عمى كت( 40) اونظرتن اتنايؤثر في حي

لموقع اث وىو مف احدالاّف مف يكتب ا، وذلؾ  امعيو يقؼ المؤرخ ا الييالتي ينتمي الجية اب
تِو اءانتمالمؤرخ وميولِو و اّي موقع اعنُو ،  الذي يكوف بعيدافضؿ مف انفسو لمحدث يكوف 

ريخ التابة الخطورة في كتاىمية و الاية امر في غا(  41). ثاحدلإلبِو استيعاومدى فيمِو و 
 وفيمو.

 عيستطي الّي اصرة امف نظرة مع  ادومريخ لممؤرخ تكوف التابة اف كتايبيف  اكم
لشخصية او الحدث الى اء ا، سو  التي يكتب عنيالفترة اف يكتب بنظرة احث الباو المؤرخ ا
در المصا اكؿ مف يقر  اضر .لذالحاىيـ اريخ ينطمؽ مف مفالتاف اّي ا،  ابة عنيالكتاد التي ُير ا
  (42)بة.الكتاس في اسالاىو  اضر وىذالحابعقمية  اريخية يفيميالتا

ت في الثغر اريخ "  وذلؾ لوجود كثير مف التابة ادة كتاعايؤيد فكرة  "  اف مؤرخناوقد ك
ؿ تختمؼ اجيالاف اكد عمى اعف ذلؾ  ، فضال انب كثيرة لـ ُيكتب بياؾ جو ابتِو ، وىناكت

ريخ  النظر لفيـ لمتات اففي كؿ فترة تختمؼ وجي  اريخ   . ولذات نظرىـ وفيميـ لمتاوجي
ف ُيعبر الذي يستطيع الشكؿ ابتِو باوؿ كتاريخِو ويحاف ُيقدـ فيمِو لتاوعميو  فمف حؽ كؿ جيؿ 

 ريخ"التابة ادة كتاعافكرة "  تيأت اومف ىن( 43)ريخ  ابِو عف فيمِو لمت
لعموـ ونوع اعمـ مف ضمف  نو ىواريخ بالتاف يرسخ نظرتُو  نحو الدوري اوؿ اح اكم  

بت وىو يعتمد عمى الثو العمـ ينطمؽ مف انيف ، العمـ لُو قو انُو حسب قولِو " ا الادب الامف 
 ريخ الالتاريخ ، فالتاريخ ومع التايكوف في  ال ار وىذاستمر اب ارىالتي يمكنؾ تكر ارب التجا

 س وتفكيرىـ وحركتيـ الالناؿ اعماف ت ، الالمتغير اينطمؽ مف  انمابت و الثو اينطمؽ مف 
تِو لكي اف لمتطمبايعتمد عمى منيجية ومنطؽ بحث يستجيب انما. و (44)نيف محددة " اتخضع لقو 

لذي الفمسفي الحة لمبحث ادة صاريخية ، ومالى حيث تصبح حقيقة تاريخية التالمعمومة انتتبع 
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ؾ منيجية في اف ىناي ابط ، اضو  ائؽ جزئية لياعمى حق اداعتمالشمولية اغ معرفتو اُتص
حث في البا اف يتبعيالتي يجب المنيجية ابط ليذِه اؾ ضو العممي ، وىناريخي التالبحث ا
، وذلؾ ىو  ائؽ عممية موثوؽ بيالى حقائج بحثِو ، ويركف اريخ لكي يطمئف عمى نتالتا
لذي ادب و الانُو نوع مف اب ايضاوقد وصفُو ( 45)نية .انسالالعموـ الطبيعية و العموـ الفيصؿ بيف ا

يجعؿ  اييس دقيقة فيذاو يخضعُو لمقابط اف يضفي عميِو ضو احث البالمؤرخ و ايستطيع  ال
 ( 46). رئالقافية لدى اقيمة وشف اريخ ذالتا

لدوري يؤمف مف العزيز الدكتور عبد اف العربية كارة الحضالعرب و اريخ اوعف ت
مة الالعصور وتمثؿ وحدة احد عبر اريخ و العرب ىو تاريخ اف تاعة ذىنية وموضوعية اصن
ؽ ومف استشر الانِو مف شيوخ اقر الدوري عف اخرج ا ائمة ، فيذالقاسية السيات عالالتفافي 
لدوري اؼ حد ، بخالالو القطر التجزئة و افة مف منظور لخالالى دولة الذيف ينظروف ادِه ارو 

نية العثمالتجزئة لمدولة الذي ينسب مسؤولية ىذِه المستشرقيف ائِو لنيج انتمانفسو رغـ 
 امة وسجميالاريخ افة ىو تلخالاسي لدولة السياريخ التاف الغربي ، ويرى ار استعمالاو 
ـ سالالاـ صدر ايافة لخالابمؤسسة  اليارتقى رجالتي اريخ قريش اري ، وىو تالحضا
ف اي اد ، المغولية في بغدالتجربة احدة لـ تتوقؼ بعد اسييف ، ويمثؿ وحدة و العباموييف و الاو 

نجدُه مف  المغوؿ  ، وماء مستمرة لـ تتوقؼ حتى بعد دخوؿ ىؤاللعربي ظمت اريخ التاحركة 
لنظرة ، ومف اوربي ، وقد كسب عبر ىذه الامؿ العا ثيرأبتت  ىو لى دويالامة لال تجزأت

 (  47)لعرب .اب و لطالاع مف اتبارية الحضالعروبة افية و الثقالعروبة انِو بوحدة ايما

مة الاف تعرض اوذلؾ بقولِو  اسياسا ادور  اف ليالدوري بالدكتور اريخ  بيف التامة في الاولدور 
 اتيازمامة بلتي تسببت لالات التطور الظروؼ و اء استقر اولة اريخ وذلؾ بمحالتالى ازمة يرجع ال

ر تؤمف استمر الاصر اريخ مف عنالتايحتويِو  الم لمستقبؿ فضالالى التطمع ايكوف  اتمؾ ، ومني
)ت . التحديالصمود وجو اعمى  اقدرتي اوتعزيز  اية ليالحمامف  اقدر 

48
 ) 

لتي تمثمت بتنمية ممكة اؼ اىدالاريخ تكوف وفؽ مجموعة مف التاسة اف در اويرى ب
ت المجتمعاط في انحطالالتقدـ و امؿ احظة عو لى مالالتي تدفع التفكير افؽ النقد ، وتوسيع ا

مة ُتمؽ اّي اسة اف در اب ايؤكد مؤرخن امة . لذالاومعرفة نفسية  الضعؼ فييالقوة و اطف اومو 
س اناف كتبو ابروح نقدية ، بعد  استيـ لياف تكوف در الُمحدثيف و العرب المؤرخيف اتؽ اعمى ع

ت بعيدة عف افالى ثقائيـ انتماعف  لعربية فضالالبيئة ات غربية وبعيدة عف امف بيئ او أنش
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ه اياب روحو وخفاستيعالعربي و اخمي لممجتمع الدالفيـ ادىـ عف ابتعامية و سالالالعربية افة الثقا
 ثيرألتادؿ اوتتب ابيني ات فيمار الحضابؾ المدى تتشالمي اريخ عالتاف اب ايضايرى  ا، وكم

بة النقدي في كتالعممي المنيج اؾ متالاب ازو امتالعرب المؤرخيف اف ايبيف  ب اوبيذ(  49). ايضا
 ريخ. التا

قبت عمى اسر تعاريخ ات وليس تالحمقامة متصؿ اريخ العربي تاريخ التاف اب اُمشير 
 اريخيار في تادو الالتي تمعب ات الشخصياف اريخ و التالتي تكوف امة" ىي الالحكـ ، وذلؾ "ا

 ( 50) أريخ مبتور متجز اـ ويجعمُو تانسجالالوحدة و ابدورُه يفقد  اوىذ امة وظروفيالاج اىي نت
ج انتالاحي الدوري عمى نو النيضة يؤكد اعمى  ابميتياوق اوتقدمي اجيامة" ولنتالاىمية "وال
ة الحياية بالعناعف  لمية ، فضالالعالمدنية العربية في نمو امة الاري وتوضيح دور الحضا
تيـ انب وتوضيح تنظيمالجو العرب في مختمؼ ات اعمى خدم كيدألتاو لعمـ ات افية وبمؤسسالثقا
 (51)دي .اقتصالالتقدـ البمدية و ا

 ثرأتتمة ، العالفكرية و ات التطور الصمة باريخية وثيقة التابة الكتاف ا اوُيضيؼ مؤرخن
 ف يكوف متصالاديمي فحسب بؿ يفترض فيِو اكايكتب كعمؿ ريخ الالتا. و  اوتؤثر فيي ابي
ريخ التاءة امة قر الاف ُتعيد الطبيعي امف  اي حقؿ لممعرفة . لذاف انُو شاء مجتمعِو شاببن

لتي تبحث فيِو قد تتغير مف فترة اكؿ المشالى اريخ و التالى النظرة امة ، فالعات التطور ابضوء 
 (52)خرى بضوء ذلؾ .الى ا

فة الثقالعربية و المغة ا اتربطي مةأككتمؿ تكوينيـ العرب يؤكد  قد الى النسبة اب اما
ف العرب كالحيوية عند الوعي و اف اولى لميجرة ويبيف بالاثة لثالالقروف امية في سالالالعربية ا

ف اك اذاجييـ فاو قد تو اجيتيـ التي و ات التحدياـ حسب سالالاو العروبة اـ سالالار اطافي 
خمي نتيجة التحدي داف اك اذا اماـ ، سالالار اطاومة في المقالوعي و ارجي برز التحدي خا
 ( 53). ـسالإلابلمقترنة العروبة المجتمعي تبرز اؿ نحالالالتدىور و الضعؼ و ا

تكونت عبر  انياو  اووجيتي اثيامية في تر سالا" اعربية بمغتيلعربية " امة الاف اويرى 
لعربي الوعي الدوري بانت ثقة افي . وقد كاس لغوي ثقاساعمى  اكتمؿ تكوينياريخ . و التا
وجِو العربي في القومي المد العشريف . و القرف ات مف الستينافي مطمع  احدود لي لحديث الا

عية اجتمادية و اقتصاسية و افي ظروؼ سي اوربافي  تأنشىرة حديثة القومية ظاف اب امشير 
ىي  انماو مقتبسة و ارئة العربية ليست فكرة طالقومية اف ا الـ . مؤكدالعالى انتقمت افية ثُـ اوثق
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ريخ ، ليظير في التالعرب في اتضح وتحدد في مسيرة الذي العربي الوعي انتيجة تطور 
لعربية امة الاؾ مسيرة ادر العربي و الفكري اث التر اء احياتي يؤكد الحديث في وعي ذالعصر ا

 ( 54)ريخ .التافي 

 لغربيةاهج الدوري لممنا: نقد   ابعاس
 ال اعنصري مالالعربي تعاريخ التامع  امميالغربية بسبب تعاىج المنالدوري انتقد ا

لمنيج الغربية مف حيث اىج المنانجزت وفؽ التي اريخية التات اسالدر ارفض  الذ (55) ارياحض
لبحث عف العربي يجب اريخ التاسة اف در انُو يؤكد ا الاعميِو . اعتمدو الذي اليدؼ المنطمؽ و او 

و اتِو اؽ عمى ذنغالالاخمِو .وذلؾ يكوف بعدـ المستنبط مف داص الخاريخ التامنطؽ ذلؾ 
 ( 56)ـ .العاريخي التالمنظور اد عف ابتعالا

ت غربية اخرى وبيئات افافي ثق بع مف نشوئيـان لمنيج ىوا اىذ اتبعو الذيف اف اّي ا
لرغـ مف بعضيـ قد خدـ ات ، عمى البيئات و افالثقائمة في تمؾ القات اىاتجالاتيـ بامؤلف ثرأفتت
 ( 57)دة نظر جذرية .اعابد مف ال الذ الى حٍد ما اتـ قبولي ءار آبء اريخية جالتات اسالدر ا

ريخ التالحديثة في عمـ ات اىاتجالات و النظريالممحة لفيـ اجة الحالى ا ايضاوُيشير 
لممكف تطبيؽ اف مف غير ا اسيمريخية ، الالتالبحوث افي  ادة منياستفالاو  ارة بياستنلال

نجد  ادة مماستفالالممكف ابؿ مف  اتناسالغربي بصورة حرفية في در اريخي التالبحث اطريقة 
ريخية التات اسالدر اريخية منبعثة مف طبيعة اىج تاىج لمتمييد ووضع مناىب ومنامف مذ

 ( 58)مية .سالالا

مي عف سالالالعربي اريخ اف يقدـ صورة جديدة لمتاريخية التاتِو اع في مؤلفاستطاوقد 
لتحميؿ ات ادو اء مع القدمالعرب المؤرخيف ات اريخي في مؤلفالتالبحث الة اصطريؽ دمجِو ال

مي ، سالالاريخ المتتِو رؤية جديدة ابمؤلف اسيمف يقدـ الالغرب . و امف  اىاستقالتي البحث او 
 الذي يحددىامي و سالالاريخ التاسيمت في تطور التي المختمفة امؿ ارؤيتو لمعو  اجمع فيي

لمسمـ اجمع برؤية  ادية ، وبيذاقتصامؿ امؿ قبمية عصبية وعو انية وعو ايمائدية امؿ عقابعو 
حد ىذه اريخ دوف تحيز لنظرية معينة تضع التالمؤثرة في اسية اسالامؿ العو العربي مجمؿ ا
لعصبية ليركز عمى اد ولـ ييمؿ اقتصالا ف ميمالايمالاف افمـ ُيعِؿ مف ش والامؿ العو ا
  (59)د .اقتصالا
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سس حديثة ، البحث عف العربي ىو اريخ التاسة اف خير سبيؿ لدر اوُيشير عمى 
ئـ . وعميِو ريخي مالامصطمح تلضرورة تكويف الغربي بؿ مف اريخي التالبحث اصوؿ اوليست 
لبحث ومف اسس متينة مف اريخ عمى التاف نبني العربي ىي " اريخ التاصوؿ اف ايقوؿ : 

 (60)لمسؤولية " الشعور با

ف ينبع اريخ يجب التاريخية وفي مفيوـ عمـ التات النظريالنظر في اف الى ا اومشير 
مة في العات التطور اف اضر ، و الحاريخ ضروري لفيـ التا،  وعميو فاتيامة ذالاريخ امف ت

 انياري و الحضالتطور اية الغربية ليست غارة الحضاف اوضحت القرف ا اوؿ ليذالالنصؼ ا
ريخية في التالنظرة اف ات التطور اوضحت ىذِه الـ .وقد العالمؤثرة في الوحيدة ارة الحضاليست 

ضر بصورة الحاريد فيـ ا اذالغربية ا اويتياف تبقى موضعية تنظر مف ز ايمكف  لغرب الا
  (61)ممة.اش

يتـ عف طريؽ  ال اضي ولكف ىذالماف يرتبط بفيـ ابد ضر الالمح اوحوؿ فيمن
 الحدث كمات بعيدة مف اي لفتر البعيد اضي الماضر بؿ  يكوف مف الحالقريب مف اضي الما

لتي تسبقُو الفترة اف يتحقؽ بفيـ ايمكف  ضر الالحاف فيـ الدوري " بالعزيز الدكتور عبد ايرى 
، بؿ قد  ارية وغيرىالكبرى ، حضات الثور ايوضح  ريخي وحده الالتالتدرج اف اشرة فقط ، و امب

لكبرى يتطمب ات النيضاسة اف در اضرة ، و الحات التطور البميغ في ا اثرىابقة ات سايكوف لفتر 
ثر كبير في ىذِه امؿ الشاريخي التالبشرية ، فيكوف لمتكويف ارية و الحضاصوؿ الالى الرجوع ا
ت ، النكساوز اضر وتجالحاىو وسيمة لتقويـ  اريخ عند مؤرخنالتاف اّي ا(  62)ت ". التطور ا
 ؿاجيلألخرى ابطريقة  ادتياعاف تكوف اخرى عمى ات زمنية ابفتر  اث نفسياحدالادة اعاو 
   دمة. القا

لمية حيث تؤكد اع ريخ مف وجية نظرالتاذلؾ ولد نظرة جديدة نحو  افيمن ام اذاو 
ريخ( التالمية ايطمؽ عميو بػ)عام الغربية وىذارة الحضاخرى مع الات ار الحضاىمية اعمى 
مة الاريخ اسة تاىمية در اوتؤكد عمى  .ابيني افيم ثيرألتادؿ ات وتبار الحضاؾ اشتبالى ا امؤدي

  (63)مة . العات التطور الى جنب اصة الخا امف وجيتي

 ريخ( التابة الدوري في )كتالعزيز ا:   منهج عبد   امناث
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. وفي  ار نيجالطريؽ : صاستنيج اضح . و الو الطريؽ اج : بالمنيالمنيج و اُيعرؼ 
ّي اىجٍة اهلل عميو وسمـ ػ حتى ترككـ عمى طريؽ نَ اهلل صمى اس :  لـ يمت رسوؿ العباحديث 

 ( 64)لمستقيـ . الطريؽ النيج اّي يسمؾ نيجو . و اف ف يستنيج سبيؿ فالضحة بينة .. وفالاو 
ؿ اضح ، ُيقالو الطريؽ احد ، وىي او  اج كميالمنيالمنيج و النيج و الجوىري : اوعند 

وضحتو ، ابنتو و ا اذالطريؽ ا، ونيجت  ابين اضحاو  ار شيئاف وصاستباّي الطريؽ انيج ا
 ( 65)ّي يسمؾ مسمكو .اف ف يستنيج سبيؿ فالسمكتو ، وفال اذا ايضالطريؽ اونيجت 

عند  اتياعالتي يجب مر الشروط اعد و القو اريخية ، يعني التات اسالدر المنيج في ا اما
وؿ الشروط تتنالتعميـ وىذِه اسة و الدر اـ با،  ليؼألتاو بة الكتاء باريخي ، سو اّي حّدث تالجة امع
بة الكتاسة و الدر اليدؼ مف اية و الغاتِو و امعموم التي يستمد منيادر المصاتو ، و اتب ذالكا
 ( 66)ت .المصطمحاو  سموبالاو 

لطرؽ اعد و القو اريخية يعني التائؽ الحقات اثباو منيج اريخي ، التالبحث امنيج  ابينم
ت ، المعمومالى صحة الوصوؿ انة عمى اعالاء ، بغرض العمما اصطمح عمى وضعيالتي ا
مف قبؿ مجموعة  الى حٍد ما امياستخداة بحث ممكف ادالمنيج ا، فيصبح  ابيامف صو  كدألتاو 

 ( 67)تيـ .ائدىـ وتصور اتيـ وعقاىج حياختمفت مناف ا، و  حثيفالبامف 

ريخ نفسو ، التاحؿ تطور عمـ اريخي تتطور في كؿ مرحمة مف مر التالبحث اىج اف منا
سب العمـ بحيث تتنا البحث في ىذاىج المعرفية ومنالعمـ اقة بيف بنية عف وجود عال فضال

ؿ انتقالالعمـ عمى اعد اتس العمـ مف جية ، مماريخية في تطور التالمرحمة البحث اىج امن
 ( 68)خرى . احية اىج جديدة مف نابمن

ف انسالاضي الى مالذي ينتمي اريخ التاريخية جعؿ مف عمـ التات اسالدر اف تنوع  او 
ف المعروؼ باليدؼ ، ومف اف ومستقبمِو مف حيث انسالاضر ايتصؿ بح اري ، عممالحضا
فية ، لـ تتطور الثقاعية و اجتمالاتِو اف في حيانسالامعرفة  اف ىدفيالتي كاريخية التالمعرفة ا
لتي اريخ التاف فمسفة اف ا، وبيذ انبياعف بقية جو  انب معيف بعيداريخية في جالتالمعرفة ا

ه ، اريخ ومغز التالحركة ، ومضموف اعمة في ىذِه الفالقوى اريخ ، و التاه حركة اتجاتبحث في 
ريخية بيدؼ تطوير كيفية التات اسالدر البحث في اىج ازي تطور مناتتطور بشكؿ يو نت اك
 اخميالسببية داقة لعالاولة كشؼ ا، ثـُ مح ا، وعرضي ات ، وتحميميالمعمومالحصوؿ عمى ا

 ( 69)ريخية .التاسة الدر ائي مف النياليدؼ ات قد تفيد في تحقيؽ اجاستنتالى ا وصوال
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لقرف ابتِو منُذ اريخ وكتالتاسة ادر  تأبدريخ فقد التابة اكتث عريؽ في اف لمعرب تر او  
لخطوط اربعة ، وضعت فيو او اثة قروف ستمرت ثالاوؿ لميجرة ومرت بفترة تكويف الا
 الذ( 70)مة . ات ىافاضالية شيدت التالقروف اريخ . ولكف التابة اسية في كتاسالاىيـ المفاو 
نت امية وكسالالالعربية افة الثقامف  اساسا اجزء ابتو وتطورت بوصفياريخ وكتالتاسة ادر  تأبد

دبية مف جية الالعرب ات اماىتمايتِو مف جية ، وبالحديث ورو اسة الصمة بدر اوثيقة 
 (71).اخرى

نو يبيف ا اسيملحديث ونقدِه الاية ارو  سموبأب ثرأتلمنيج فقد او ابة الكتاسموب ا اما
ئؿ او الالمؤرخيف اف منيج اك اية .لذالرو اد و اسنالات وسمسمة المعمومادر اة ومصالرو اىمية ا

بؽ يكوف اخذ مف مؤلؼ سالار اليجري صالث الثالقرف افي  اماتيـ ، ايادر رو ايذكروف مص
وي الر ابة عمى الكتافي  كيدألتاف اّي كالمضرورة . الاد اسنالار المؤلؼ دوف تكر الى ارة اشالا
 امة. وىذامية بصورة عسالالالعربية افة الثقائص امف خص المكتوب وىذاعمى  لمؤرخ الاو ا
  72ذري" .لبالالطبري و المؤرخيف" اسموبي اؿ في المثاضح عمى سبيؿ او 

ىػ" 771لسبكي "تاف اريخ ، فكالتابة افي كت التوثيؽ ميماعف ذلؾ ُيعد  وفضال
لنقؿ ، و الدقة في انة و امالالمؤرخوف يؤكدوف عمى اف اك ادر .لذالمصالمؤرخيف بذكر اينصح 

 اف يكوف مجردالمعنى ، و المفظ دوف النقؿ يعتمد عمى الة الصدؽ ،وفي حالمؤرخ ايشترط في 
مف عشر الثادس و السالقرنيف ا فبي املفترة اريخية في التابة الكتاولكف ضعفت ( 73)ليوى .امف 

 ريخية ومنيجات دوف فكرة تالمعموماقتصر عمى تسجيؿ الذي افي الثقاط انحطالاوىي فترة 
ريخ تعطي التو اسر محمية وبعض ىذه اريخ اوًة عمى تو كثر عالاو اجـ لبمد التر اءت في اج اكم

لى ارة اشالالنقؿ مف دوف السرد و ات عمى المؤلفا. وتعتمد ىذِه  ات عف فترة مؤلفييامعموم
 ( 74)در .المصا

ـُ مف التابة الكتاـ باىتمالالحديث تجدد العصر اوفي  ليب اسالاريخية ، ولـ تن
لحديثة " شرقية ات النظريالغربية وبا ليباسألاب ثرةأمتلحديثة النيضة امع  تأبدلموروثة ، بؿ ا

بة اثر في كتا الغربية مماىج المناو  ءار آلالغربية صدر افة الثقاؿ باتصالاف اّي اوغربية "  
بة ات كتاشمؿ فبدالعربي بشكؿ اريخ التاث اب عمى تر الُكتا. وتعرؼ  اىجياريخ وفؽ منالتا
ىج اومن ليباسأبريخ  التابة اصبحت كتاخير الالقرف اف في ا الا لظيور .الحديثة باريخ التا

 ( 75)حديثة .
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ريخ وحسب بؿ ابتو لمتاص ليس في كتالخالدوري  بتبني منيجو ا اوقد برع مؤرخن  
 اوتطويرى التي يقوـ بتنفيذىات اسالدر البحوث و ارع في تخطيط اف مصمـ باحتى في فيمو فك

 ( 76)عتِو .التدريب عمى صناريخ و استِو لمتالعرب منُذ در اقي عف استشر الالمنيج اوج بيف ا،فز 
رِه في منيجِو تعتمد عمى فيـ افكاة  اوُبن  ؤهار آنت ائؿ فكاو الالعرب المؤرخيف اوبيف منيج 

لى المؤرخ ات افاضالشديد في اـ اىتمالاعف  لحقيقة فضالالى الوصوؿ اجؿ ادر مف المصا
مف  معرفة  اسيمريخ والالتادث اضي عبر حو الماء استقصامنو  بيتطم املمعرفة ، وىو ا
ئج النتاف اعمى  الحكـ ُمسبقانى في ايتو  نُو الا الاتو . اماىتمالصمة بحقؿ ات ات ذالمؤرخ لمغا

  (77)ت قيمة .اسكة ، تظؿ ليست ذانت منطقية ومتماك ادلة ، ميما بال
ع اتبالى الدوري ادى امية فقد نسالالالعربية ارية الحضالحقيقة اء ادة بناعاوحوؿ 

قعة اه لمو اممية ، وىو ينتقؿ في رؤ التكالموضوعية النقد و التحميؿ و امنيج عممي ، يجمع بيف 
صة الى تكويف نظرة فمسفية خاريخية( التائؽ الحقاي الجزئية ) ادث الحو اريخية مف التا
لتي ائؽ الحقاريخ بالتاحث في الباف يتشبث المستمر في ضرورة ا كيدهأت اسيملدوري ، الاب

لتحميؿ امنيج  اّي وظؼ فييا ات مؤرخناباضح في كتاو  اوىذ (78) وتحميال انقد الييايتوصؿ 
عمى  اداعتمالشمولي ، اء البنالنقد ، ومف ثُـ التحميؿ و اع اتبا اسيمريخ ، الالتالفمسفي لعمـ ا
بد مف دث بؿ الالحو ابسرد  اف يكوف وصفيايكفي ريخ الالتاف اب. ويبيف (79)لجزئية ائؽ الحقا
لى ظيور ايحقؽ  اريخي ، ممالتالبحث اـ في انسجالالوحدة و اعد عمى ايس اف ىذلتحميؿ الا

 (80)حثيف .البالنقد عند اممكة 

لي ىو نتيجة الحالوضع اف ات و الحمقامدة بؿ متصؿ ادة جاريخ ليس مالتاف اب  اموضح
ضي الماّي يسعى لربط اضر الحالوسيمة لفيـ اضي ىو الماف فيـ او  ضيالمات اتطور 

حي النو افي  اخصوص اضيياوم اضرىامة في حالاة الصمة بيف حيا اضر موضحالحاب
 (81)فية .الثقادية و اقتصالاعية و اجتمالا

ريخ التالدوري في تفسير ا اي مؤرخناريخي ور التالتحميؿ ات ادو ايخص  افيم اما
عف "ىممتوف جب "  خذُه مثالا المستشرقيف مماتذتِو مف اسار افكاقع امي تمثؿ و سالالا

لنصوص وكيفية ا، وتعمـ مف تفكيؾ  النقد عمييارسة ادر وممالمصاومدرستِو فتعمـ منُو نقد 
مثؿ  اف يستعمميالتي كات التعميمابير و التعاؿ كثير مف استعمابي و الكتالعمؿ افي  اتوظيفي
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 (82)لى ذلؾ ا اء ومستيالالارة امامي و سالالار التيالقبمي و ار التيالزندقة و الشعوبية و اىيـ امف
 ريخي .التالبحث الدقيؽ في ازت بمنيجِو امتالتي الدوري ا ات مؤرخناضح في مؤلفاو  اوىذ

ف عند اذلؾ  الجزئية موضحالشمولية وليست از باريخ  تمتالتابة اف  كتا ايضاويؤكد 
نو اؼ اضاريخ و التا ادت ىذالتي سالكبرى ات ار التياحظة لممكف مالابة  مف الكتالبدء في ا

ريخ التادت عبر التي سالكبرى ات التطور اف اؿ : العربية وقامة الاريخ احد كتب تايوجد ال
ؾ اىن ات نفسيالفتر العربي وبالغرب افي  ازييايو اؾ مالعربي ىنالمشرؽ امي في سالالالعربي ا

بو بيف التشالتي توضح خطوط اريخية  التالخريطة ابوضع  اسيمضح الاو  اد وىذامتداٍز و اتو 
صر العنالى التنبو اممة تعني الشالنظرة ا العربي . وقد فّسر مؤرخنالمغرب العربي و المشرؽ ا
ت التفالاعف  لمختمفة ، فضالات الفتر اريخ في التالتي كونت الرئيسة ات اىاتجالات و ار التياو 
لتي اة . و الحياقع امف و  انيدية الاقتصالالفكرية و اسية و السياعية و اجتمالاحي النو الى ا

 ( 83)لبعض .ا اتنفصؿ عف بعضيال

 افقيار اريخية ومالتابة الكتاو تطور اريخ " التاريخ الى " تالعزيز الدكتور عبد اوقد نبو 
لعرب اريخ " لدى التاريخ اسة وبحث " تالى در اجة الحا مسأبريخية . نحف اء تار اىج و امف من

ريخية التا ادرنالف نستطيع فحص مص اننالنقدية . وبقولِو اريخية التابة الكتاتتعذر  اومف دوني
لموضوع ، ولف اصيؿ مف الالي ، و التاوؿ مف الالضعيؼ ، و القوي مف اوتمييز  اتياياونقد رو 
ريخ عند التاسة نقدية لممؤرخيف ولتطور عمـ القصص دوف در اريخية مف التات ايالرو انميز 

سموبيـ في اريخية ، و التائيـ ار المؤرخيف ، و ات اىاتجاريخ و التابة افع كتادو  لعرب ، لنرىا
ة الحيافية و الثقاة الحياريخ ودوره في التاىمية الى ابة ، ونظرتيـ الكتات وفي ايالرو اتمحيص 

ثر اريخية ، مف التابة الكتاؾ في ارتبالالوضع و امؿ اعف معرفة عو  فضال( 84)مة . العا
ت المؤثر الى الشعوبية ، اثر الى ا،  اص فييالقصالى دور الحزبية ، اسية و السيات ار التيا
حي النو اسة ىذِه اريخية . ومف دوف در التابة الكتامة في تطور العات التطور اثر الدينية ، و ا

مف  اريخناف نخمص تاو ا،  او ننقد بحوث غيرناريخية ، التاد المو اف نفيـ قيمة ا ايتعذر عمين
 ( 85)ضر.الحاضي و المالتي لحقت بِو في ائب الشو ا

لنظرة اذ اتخاريخية بالتابة اة لمكتالُدعالدوري مف العزيز الدكتور عبد اف اك اوبيذ
 صيؿ .النظرة تكوف مستوعب لمتفاف ىذه ريخ الالتاسة اممة في در الشا
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ريخية لعصر التالحقيقة الى ا ره وصوالاختياريخي و التالحدث اغة اىـ في صياوقد س
لفيمسوؼ في المؤرخ و اف يشترؾ الممكف امف  ات وبيذالمجتمعالعصور ولمجتمع مف امف 
ضر الحالبحث عف اريخية ىو التاحية النالى الرجوع اف ايرى  اريخية .لذالتالنظرية اغة اصي
  (86)ضي . الماضر مف الحافيـ  ضي الالمافي 

ريخ النقدية ، وتالرؤية اريخ يتـ عف طريؽ ، الى فمسفة لمتاجة الحاّف اوعمى حِد قولِو 
( 87)ريخية .التالمنطقية اثة ، و لثالازمنتِو العربي في اريخية لممجتمع التالصيرورة اريخ ، و التا

ـ ثُـ 1258ـ اد عالذي وقفت حركتُو بعد سقوط بغداريخ التالفمسفة في تفسير اُتكمف  اوبيذ
 ( 88).  اتياوتحديلغربية ات التفسير اب ثرةأمتنفت  انيا الالنيضة ادت في عصر اع

صِو " اختصاؿ افي مج اسيملتجديد ، الالى المستمرة اتِو از بدعو امتاعف ذلؾ  وفضال
ريخية جديدة في اىج تاىمية وضع منايؤكد عمى  ائماف داريخية " فكالتارية و الحضات اسالدر ا
دة مف استفالاريخي ، و التالعممي البحث ائؽ اريخية ، تعتمد طر التارية و الحضات اسالدر ا
ت اسالدر اىج مف طبيعة المناف تنبثؽ ىذِه اريخ ، شرط التالحديثة في عمـ ات اىاتجالا
  (89)رية .الحضا اطرىاو مية سالالالعربية اريخية التا

لتي اتو اريخ سنعرض لبعض مؤلفالتابة الدوري ومنيجُو في كتاولموقوؼ عمى رؤية 
لتي اولى الاحؿ المر اريخية و التاث احدالاسة افي در  التي تفرد بيا لمنيجيةاىذه  اتكشؼ لن

مية في كؿ سالالادر المصالتركيز عمى اسموبُو ومنيجُو از امتا اريخ لذالتابة اسست لكتا
 سموبوأب ائياف ُيعيد بناع استطاضي ، و المالقرف ات مف الخمسينيات و اربعينيالاتِو بمرحمة امؤلف

لمتنوعة في ات المصنفامِو باىتما اسيملتنقيب الالتقصي و اف مبني عمى اص ، ومنيجُو كالخا
 اخذاجنبية الا العربية ومنيادر المصاعِو لكثير مف طالاُعرؼ بسعة  اريخية . لذالتابة الكتا
 عية. اجتمالادية و اقتصالاريخية و التاتِو ات في معظـ مؤلفايالرو المحمؿ لتمؾ اقد و الناخذ ام

ف ا اف تكوف مبدعاحوؿ ذلؾ : " افيقوؿ مؤرخنريخ ، التابدع  في توصمِو لكؿ جديد في اوقد 
لنقد القدرة عمى الذكي ، و التصور النظرة و اذ اع يتصؿ بنفابدالابخصوص  امالجديد ، و اتي بات
ت ، الموضوعار اختياسموب ، ولُو وضوح ودقة و الالتميز و ابعة ، ويتصؿ بالمتاب و الداو 

  (90)ريخ " التالى فكرة النظرة اوعمؽ 
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مي سالالاريخ التائع اف يقدـ صورة جديدة لوقاتِو وبحوثِو اعف طريؽ مؤلف اسيموتمكف ال
لعرب المؤرخيف ات التي ترد في مؤلفاريخي التالبحث الة اصالدمج بيف اورموزه عف طريؽ 

 ( 91)لغرب .امف  اىاستقالتي اديمي اكالالبحث التحميؿ و ات ادو امى مع القدا

 ومف كتبِو :  
 ـ " سالالاريخ صدر ات ب  " مقدمة فياػ   كت  ا
لى المتخصص المؤرخ امة ، ومف دور الاريخ الى تالقطر التحوؿ مف الدوي فكرة اعند  تأبد 

لتدويف اولى  عف الالة الرسائؿ : اث رسلى ثالاب الكتا، قسـ  (92)لمفكر المؤرخ ادور 
مف فيـ ىذِه  رئالقاعمى  اريخية ومالتات اياتيـ لمرو ابالمؤرخيف عميِو عبر كتا ثيرأوتريخي التا
 . ارىاختيالتدقيؽ في ات و ايالرو ا

لبحث اف السعة و از بايمت اريخ " لمالتاتوضيح "  جؿأل اميم اريخيات الدوري منيجاتبع ا الذ
لمؤرخيف مف اع اتباف ا اني عمى حِد قولِو ُمبينالتالصبر و البعيد و النظر ابد مف سة فيِو الالدر او 

ت مبتورة ايالرو ار و اخبالاجعؿ  اعي مماجتماسي و ادي وسياقتصافي و الى ثقاريخ" التاتقسيـ "
لى ايستند  ال اس فيقوؿ " تقسيـ كيذاسايستند عمى  لتقسيـ الا اف ىذاممة وذلؾ اوغير متك

فية الثقادية و اقتصالاعية و اجتمالاسية و السيا عاوضألافطر ، ايحفُو مف مخ اعم س ، فضالاسا
لقوي ، ا اثرىا اريخية ليالتافية الجغر اببعض و  ابعضي ثرأويتفي بعض  امشتبكة تؤثر بعضي

حية مف التطور في ناؿ فيـ ايمكف بح لبشرية دور حيوي في تكوينِو وتطورِه والات اولميجر 
عف  البحوث بعضيائج التقسيـ يفصؿ نتا اخرى . وىذالاحي النو الـ يفيـ في احي مالنو ا
 ( 93)قضة ." او متنامبتورة  اكمي البعض ، فيجعميا

ريخ" التاية بػ "العنالعدـ  ابِو ىذالمؤرخيف في كتالدوري ا اعف ذلؾ نقد مؤرخن وفضال
 اسيمضيع الالمو المحّدثوف بتمييز اـ بِو اق ات كمايالرو التدقيؽ وضبط التّحري و اوذلؾ ب

لى صحيح وحِسف ومقبوؿ وضعيؼ وموضوع اديث احالاتمؾ  اصنفو  اوفؽ م الصحيح منيا
 ةأنشسة اية بدر العنا التشريع بقولِو " يتطمب منافي  اىميتيية وذلؾ الالرو اسؿ وذلؾ وفؽ سال

في الثقالتطور اجزء مف  ارىاعتباحية بالناف تدرس ىذِه العرب ، عمى اريخ وتطورِه عند التا
لمغوية . ات اسالدر اـ وبايالاب و انسالاسة الحديث وبدر اريخ وثيقة بعمـ التالعرب ، فصمة الدى 

لميوؿ اطورية عربية وبامبر امية وبتكويف سالالا دئالمباببتِو افي كت ثرأتريخ التاف اويبدو 
رضة لمحكـ المعاط اوسانت في اولى كالاتو اياف بداقميمية و الالنزعة القبمية وبات العصبياو 
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لتدقيؽ النقد و امف  مقبوال اساسانُو لـ يجد احظ لمدينة . ولنالالكوفة وفي البصرة و اموي في الا
ىمي الجالدور الموروث مف القصصي اسموب الاىِو بيف اتجار في انُو ساـ ، و سالالالفترة قبؿ 

لِو استعماؽ اتسع نطاد و اسنالاىمية ادت الزمف ز اد . وبمرور اسنالالمحدثيف في اسموب اوبيف 
ر اوص اة وتعديميالرو ار . وقد حصؿ نوع مف تجريح اخبالات و ايالرو ار تدقيؽ احتى ص

ف المؤرخيف اة و اولـ يكف لمرو  اريخي . ىذالتالنقد اىـ مف ادث الحو اد وفي اسنالالتدقيؽ في ا
لمؤرخ او اوي الر اوتتبيف وجية  او يرفضوىا او يصفوىاية الرو ا اف يقبمو ادة بؿ اءىـ عار ا ايبدو 
 ( 94)."  اويوردى التي ينتقييات ايالرو امف 

 اثر أمت اريخي ليالتالنقد اريخية و التات ايالمرو  بِو  تحميالالدوري بيف في كتاّف اّي ا
 اريخ " عمـ" وىذالتاف اذ يوضح با اقشتياب ومناسبالافي وضع   اسيملغربي ، والابع الطاب

لمؤرخيف وذلؾ مف از بِو كثير مف امتالذي اريخي التالّسرد اعف  اف يكوف بعيدايستدعي  
مؿ نفسية اريخية مف عو التات اياوتحميمِو لمرو ستِو انية في در انسالالعموـ اركة جميع اء مشاجر 
ّف اّي اسية السياكؿ اقشتِو لممشاء مناثنادي اقتصالالعصبي و امؿ العاعية ، وركز عمى اجتماو 

 .خرلألمكممة  اىماحداّي اخر الاعف  اىماحدايمكف فصؿ  مؿ الالعو اجميع 
شدي الر العصر اـ و سالالابِو  تمثمت " بظيور الدوري لكتالتحميمية عند النظرة اّف او 

 اسيمال اجيد اتحميمي امي منيجسالالاريخ اف منيجُو لمتاّي كاسي " العباموي و الالعصري او 
  (95)ريخية .التات ايالمرو 

ليوى الفكرة بػ " خطر التي سمى ىذِه الشعوبية و ات الحركابِو افي كت انتقد مؤرخناوقد 
 اقداون( 96)خرى . الدولة بيف فترة و اد افسب اسبالكثير مف ا العربي" وقد حممياريخ التاعمى 

 اوىذ اتيعمى عال ائيابقابؿ  اقمونيالتي يتنات ايالرو العرب لعدـ نقدىـ المؤرخيف ابدورِه بعض 
تيـ ايالعرب يرووف رو المؤرخيف اف ابيف اف افيقوؿ " ...ينبغي  امني رئالقالى نفور ايؤدي 

 هأر يق ام اولكف ىذ أسيقر  امم رئالقالقميؿ حيف ينقدوف .وقد ينفر افي  الا،  اتيدًة عمى عالاع
 (97)لتفكير مف قبؿ " ا ادة ولعمُو لـ يفكر فيِو ىذاع

لعصر افي  امي كمسالالاريخ التالتي حصمت في ات التغير الدوري عف اثـُ يتحدث 
هلل الصديؽ " رضي ابي بكر الخميفة اكشخصية  اب وكيفية تفنيدىاسبالاعف   اشدي متحدثالر ا

لدوري بموقؼ ا ادئة فيفندىاي شخصية ىالقوة امجردة مف  انيات بايالرو التي تُثبت اعنو" 
لسقيفة اـز مف الحاهلل عميو وسمـ "، ثـُ موقفُو الرسوؿ " صمى اة ات عند وفالثبالقوي و الخميفة ا
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لذيف المسمميف اربة اعمى مح رهاصر إللردة الخطر ، وموقفُو مف حركة الوضع السيطرة عمى او 
مية سالالالعربية الدولة اـ ، ودورُه في تثبيت وحدة سالالاة وىي مف حقوؽ الزكادفع  ارفضو 
هلل اب "رضي الخطاعمر بف  الؼ بيالتي خا ئوار آت وقوة الفتوحافقِو في اعف سعة  فضال

   (98)ء .العطالة اعنو" في مس

يصحبُو مف تطور ،  اثرِه ومالزمف و امؿ العرب لعالمؤرخيف اؿ اىما ايضاويبيف 
عمى   امؤرخنكد ا ابقيف ، لذاص ساشخالى ات التطور اينسبونُو لكثير مف  انو اك ام اسيمال
ج الخر الجزية و الي بتنظيـ "الماـ النظافي  اريخية كمالتادث الحو الزمف ودورُه في تطور امؿ اع
عمى  الدوري ذلؾ ُمضيفاهلل عنُو" فينتقد اب "رضي الخطالذي ُنسب كمُو لمخميفة عمر بف ا" 
 ا، وُمشير ( 99)ؿ فترة تزيد عمى قرف .خال امؿ بعدُه تدريجيانُو لـ يكف جميعُو مف وضعُو بؿ تكا
لدعوة اف الى عبقريتِو ، باني و اسالخر ابي ُمسمـ اسية لجيود العبالدولة اـ القي نسب املى ا
 اسسيابي ُمسمـ وقد وضعت انت تثبت منُذ زمف يزيد عمى ربع قرف قبؿ مجيء اسية كالعبا
،  اية خطورتياف ثبتت وبمغت غابعد  الابو ُمسمـ اقبمو ، ولـ يرسؿ  ادئياومب اليبياساو 
 ( 100)لعمنية .الثورة الى السري السممي ا الدعوة مف طورىاىرة لمخروج باجة ظالحاصبحت او 

خيف في تشويو النساء اخطالعزيز عمى الدكتور عبد اعف ذلؾ وقؼ  وفضال
وًة عمى خمؽ مشكمة  في تدويف لنصوص ، عالالتحريؼ لتمؾ اب اسيمريخية الالتالنصوص ا
لشعوب الى او امة الالى ار اُيش اسرة وقممالالتركيز عمى اكمة و الحاسر الاس اساريخ عمى التا
مقطع  اريخ ممزقالتايظير  ا. ىذ اثرىالمحمية و الظروؼ ارب و التجالخبرة و اركيف المحكومة ، تا
 ( 101.) ؿاوصالا

در لمتثبت ارىـ وتدقيقيـ لممصاختيافي  اسيمال ايضاحثيف الدوري نقده لمباوكذلؾ بيف 
لعممية احية الناسة اي يكوف بدر اريخية التادر المصالى الرجوع اريخي وذلؾ التالحدث اصحة 

و الية الماو ا ةاسييلساكخرى الانب الجو اريخية لمحدث ثـُ معرفة التات التطور المعرفة 
 ( 102)ريخي نفسو.التالحدث المتعمقة باعية اجتمالا

وميوؿ  اصوليات وذلؾ لمعرفة المعموما المستقى منيادر المصابنقد  اويؤكد مؤرخن
لعممية ات المعموماعمى قيمة  رئالقاتعريؼ  جؿأللى مصدرِه اف ُيسند كؿ حدث اعمى  امؤلفيي

 ف الاحث البالصحيح ، ويبيف عمى البدء باي وكؿ خبر وىو الشؾ في كؿ ر المثبتة ، وجعؿ ا
ف اف وذلؾ باحيالاتفيد في بعض  ال امتعددة لربم دراردة في مصالو ات ايالرو ار اُيسمـ بتكر 
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 وا احبُو وجد مدلساحد ، متى ُعرؼ صاة مف مصدر و المتعددة قد تكوف ُمستقادر المصاىذِه 
لتمحيص التدقيؽ و اف ا الذ( 103). اناحيالريبة اع يبعث عمى اجمالاف اعمى  ا.وُمشير  اضعيف

 و صحيح.اىو ُمزيؼ  الى ماحث الباريخية قد ُيوصؿ التات ايالمرو 
 وال اقيمة لي دث الالحو اف الذي يؤكد عمى الفريؽ الى اـ انضمالالدوري باوُيشير 

 (104)ج .استنتامعنى دوف نقد وتحميؿ وربط و 

 اـ " لذسالالالى صدر اممة الدوري وىي " نظرة شا الييالتي تطرؽ انية الثالة الرسا اما
 احيياونو  اىرىالبيئة بمظاف و انسالاعؿ العربية نتيجة لتفارة الحضاكيفية تكويف  اوؿ فيياتن
س في اسالالطبيعية وىي ا ايمكف فيمو دوف فيـ بيئتيال امة ماريخ اف تا المختمفة موضحا

ف اعف  فضال ادية فيياقتصالاة الحيالعربية و الجزيرة الى ا اُمشير ( 105)ريخ .التاتطور ذلؾ 
ع عف اضرورة لمدف اء ليلوالاصبح البيئة الطبيعي في ىذِه اعي اجتمالائف الكالقبيمة ىي ا
 (106).ؾانذآئد السانوف القارب ىو التجاتج عف النالعرؼ اليد و التقاف النفس و ا

ري التجالمركز ا انيالعربية عمى الجزيرة اىمية مكة وىي جزء مف ا اويؤكد مؤرخن
ليد الى تقاتستند  انياسية عمى السياعية و اجتمالا اعياوضالى ا اـ ، وُمشير سالالاوؿ قبيؿ الا
ف يصورُه اك اري كماس حضفالاىمي لـ يكف دور ىمجية و الجالدور اف ا القبيمة ، وبيذا
لى اىمي الجالعصر الدوري مف انطمؽ ا اوىكذ( 107)رية عريقة اف فترة حضاخروف . بؿ كالا

في كثير  اتياىاتجاوة وضد البدار الذي وقؼ ضد تيالقبيمة و الذي يّحؿ محؿ اـ سالالاقدوـ 
فح اـ كسالالاف امي" وبّيف بسالالار التياو اه اتجالاُه بػ "اوقد سم( 108)لرئيسية .امور الامف 

 ( 109)ئؿ .القبالتي تكوف فوؽ امة الالقبمية بتكويف الحدود اور القبمية وتجات اىاتجالا
لكريـ صمى الرسوؿ اف ا اسيمال  اف توسعياعي و اجتمالاسي و السياف الكيامة ىي الاو 

لـ  الكريـ ، لذالدينية مجتمعتيف في شخصِو اية اليدالدنيوية و السمطة اهلل عميو وسمـ جعؿ ا
لوحدة الذي يحفظ الديف ىو ازمتيف فمتال اسية بؿ جعميمالسياحية النالدينية و احية النايميز بيف 

 ( 110)مة .الافي 

دة اباو  اوديني اسيالجزيرة سيالى توحيد الذي يدعو ا يمالسإلا رالتيالدوري بيف اف اّي ا
عف  مة .فضالالعاة الحيامية في سالالاسس الادة اـ وسيسالالاـ وتوسيع رقعة انقسالامؿ اعو 
لرغـ مف القبمية عمى اليد التقار استمر المركزي ونحو اه اتجالاوـ الذي قالقبمي ار التيا
 ( 111)مية .سالالات اىاتجالاو  دئالمباب امياصطدا
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 اـ" فقد بيف  فييسالالالعربي في صدر المجتمع ا"تطور  اوؿ فييالثة تنالثالة الرسا اما
مية سالالالدولة ا اموضح السير عمييارية وكيفية ادالالية و الماسية و السيالنظـ امة في الادور 

ت المؤسسالنظـ و ا اسيمريخية الالتالفترة افي تمؾ  انظمتيالنمو بتطور اء و البقاعمى  اومقدرتي
 اتدبير شؤوني جؿألمة الا التي وضعتيات المؤسسانظمة و الالحموؿ ليذِه الى كيفية ا اُمشير 
 (112). امة وعبقريتيالابدورِه يكشؼ دور  اوىذ اتياجاوح اتيازمابية اومج

 لعرب "اريخ عند التاعمم  ةأنشب " اب ـ  كت
لزمنية الفترة ا ات تجمعياوؿ فيِو مجموعة مخططالذي تنالرصينة الكتب اُيعد  مف 

ولى الاثة قروف لعرب لثالاريخ عند التاءة انُو قر اّي الث لميجرة الثالقرف اوؿ و الالقرف ابيف 
لقرف اية اريخ وتطورِه حتى نيالتاعمـ  ةأنش اوؿ فيياولى" تنالالة الرسائؿ "فاوتضمف خمسة رس

لة الرسالمدينة ، و" اريخ في التامدرسة  ةأنش اوؿ فييانية " تنالثالة الرساليجري ، و"الث الثا
بعة الر الة الرسالقصص ، و" اتغمب عميو  ارياخباو  اصارُه قاعتباوؿ وىب بف منبو بالثة " تنالثا

فع الدو ا امسة" عرض فييالخالة الرسا" اخير البصرة" و الكوفة و اؽ "العر اريخ في التامدرسة  ةأنش" 
 لعرب .اريخ عند التاعمـ  ةأنشلى ادت التي ا

ريخ عند التاوؿ عمـ احيث تن ابِو ىذافي كت اصاخ اريخيات الدوري منيجا اتبع مؤرخنا
صة ، ابصورة خ دبألاوبلحديث اـ ومدى صمتِو بعمـ العافي الثقالتطور العرب وىو جزء مف ا

رية ، الحضات ار التياو  ءار آلادـ بيف التصاطورية ، و امبر الاـ ، وتكويف سالالاومف ثـ ظيور 
ف اّي اريخية التابة اولى لمكتالات التطور امور حيوية لفيـ الا، كؿ ىذِه  اتيامة وخبر الاوتطور 

 (113)ـ .سالالاف بظيور صدر اريخ كالتاظيور عمـ 

 ادبالفترة لـ تترؾ اف ىذِه اب اـ موضحسالالاقبؿ  العرب ماث الى تر الدوري اتطرؽ 
ء اب ، وبقانسالاو  ـايألابـ اىتمالار استمر الى ادى ا اثياف تر افية شفوية و ا، فيي فترة ثق امكتوب

 (114)ريخية .التالنظرة انُو يخمو مف اي اريخي التالشبو اية الرو القصصي في اسموب الا

 تايآلكريـ فعممية جمع اف القر ابتدويف  ابدلتدويف الحقيقي لمعرب في الدور اف ا الذ
يقوؿ  اوكم( 115)لتدويف اية اعظـ دليؿ عمى بدانت العرب وكا اـ بياىـ خطوة قاف شكمت القر ا
 ( 116)القراف بنظرة جدية الى الماضي " ءات جديدة ، فقد جانظر  تأبدـ سالالالدوري " بظيور ا

لكبرى ات الفتوحاف امة ، و انيـ يمروف بمرحمة ىاـ بسالالالعرب في اوقد شعر 
( 117).اثر قوي عمى الدراسات التاريخية لوُ  اريخي خطير ، وىذاف ليـ دور تاجعمتيـ يحسوف ب
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ه اتجالا" العرب وىماريخ عند التات عمـ ايابد ارت عمييالتي سات اىاتجالا اويوضح مؤرخن
 بانسألابية العناي القبمي اث التر ا راستمر القبمي ُيمثؿ اه اتجالالقبمي " فاه اتجالامي و سالالا
ت اليالفعاو  دئالمبامي يتمثؿ في سالالار التيالجديدة ، و القبمية اكز المر الشعر في اـ و ايالاو 
لبصرة" الكوفة و المصريف "القبمي في اه اتجالا امالمدينة امي في سالالاه اتجالاف امية وكسالالا

عية اجتمالاسية و السيات ار التيافز جديدة في احو  اف لمقبيمة ووجدت فييالاف فعامركز  اوىم
ف اـ وكسالالافي في صدر الثقاط النشاكز امر  اث ىملثالالمدف الجديدة ، وىذِه المدنية او 

 (118)ريخية .الة تالجميع برسالدى  لشعوراؾ اىن

 اهلل بدؤو اب المسمميف عمى كتاف اطمئنابِو بعد العزيز في كتالدكتور عبد اوُيبيف 
هلل عميو وسمـ وقد مر تدويف الكريـ صمى الرسوؿ اديث احاميـ نحو تدويف اىتمايوجيوف 

لرسوؿ ازي" اسة "مغانت در التحريؼ وقد كاع و الضياعميو مف  اظاحؿ مختمفة حفالحديث بمر ا
خذ ُيعنى الحديث وبعضيـ اسة المدينة ضمف در اُه في اياتو وسر اي غزو اهلل عميو وسمـ اصمى 

ف التشريع ، و احي ار عمى نو اقتصالاهلل عميو وسمـ بشكؿ يتعدى الرسوؿ صمى اة اسة حيابدر 
ة في تقدير قيمة الرو او سمسمة اد" اسنالاىمية "ابدورِه ُيبيف  ازي" محدثوف وىذالمغاسة "اد در ارو 
  (119)ة .الرو او المحدثيف اية بمنزلة الرو او الحديث ازي" ويعني ذلؾ ربط قيمة المغا"

في الثقالتطور امف  احيوي اريخية يكوف جزءالتابة الكتاف تطور الدوري اُيشير  اوحسبم
و ارييف اخبالارت تجمع مف قبؿ اب صانسالالحديث و ار و اخبالالمبعثرة في ات ايالرو اف
بة الكتاؿ استعما احيف بد الابتة اريخ لـ يظير بصورة ثالتاف ا الالمحدثيف بصورة شفوية ، ا

ولى ، الالدرجة اريخ محمية بالتاة اولى في نشالالمرحمة انت ات ، وكايالرو ار و اخبالالحفظ 
شديف وفي الر اء الخمفالسيرة وعصر اـ عمى اىتمالانصب اـ سالالالمدينة ىي ميد اففي 

 (120)ت .الفتوحالقبمية و ات اليالفعالى اـ اىتمالاتجو البصرة الكوفة و ا

عى في الزمني ير التسمسؿ الوقت و اعمى عنصر  كيدألتاريخ التابة الكت ايضاويضيؼ 
لي او تو ادث ، الحو ابع او تتاء ، الخمفاقب اُيظير كيفية تع امة . وىذاريخ بصورة عالتاكتب 

لزمف في احظ ت يالالطبقاب و انسالالسنيف . وفي كتب اريخ عمى التابة ات ويصؿ كتالطبقا
 ( 121)معينة .ت اوقالبشر في ات الياريخ ىو فعالتار . فاعمالات وفي ذكر الوفياريخ اذكر تو 

 العرب فيياريخ عند التالتكويف لعمـ اثة فترة لثالالقروف اف الدوري باوعمى حد قوؿ 
خرى مثؿ افية اصر ثقالية عنالتالفترة اريخ . وقد شيدت التابة اليب كتاساوضعت خطط و 
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ريخية لـ التاليب اسالاريخية و التار افكالاريخ ولكف التابة الفمؾ تؤثر في كتالفمسفة و افية و الجغر ا
 (122)ه .انتبالايجمب  تبدال اعميي ايطر 

لمدينة ػ عروة ، اريخ في التاصوؿ مدرسة الدوري " انية يستعرض الثالة الرساوفي 
 لزىري " ا

بجيود مشتركة تتمثؿ في  تأبد اريخية وغيرىالتات اسالدر اف ار اطالا اويوضح في ىذ
سية از مرحمة در العمـ حيف يجتالب اذ ، وقد يبرز طاستاسة تحيط كؿ حمقة بات لمدر احمق

لزمف اية تسير في سمسمة ونتيجة ذلؾ وبمرور الرو اسة مفتوحة لمف يريد و الدر افيكوف حمقتو ، و 
لمدينة ، ومدرسة اريخ ىي مدرسة اوؿ مدرسة لمتالفقو و الحديث و اريخ و التاتكونت مدرسة في 

لزبير المحدثيف ، عروة بف اء و الفقياثنيف مف ابجيود  اووجيتي اتيأنشزي وترتبط في المغا
  (123)لزىري .اوتمميذه 

تبع انُو محدث ثقة وقد الى عروة النسبة افب الدوري رؤية تفصيمية عف كؿ منيماويقدـ 
ت مف ايالرو اخذ اعية مف اجتمالاتو تِو ومكنتو منزلتو وصالايالحديث في رو اىؿ اسموب ا

لرسوؿ اجممة مف كتب  وردأفلشفيية ات ايالرو انب الى جالمكتوبة ائؽ الوثاُعني ب ا.كم ابعيامن
بة الكتاميمة في وجية  انياب ات مختمفة ، ويؤكد مؤرخنالى جياهلل عميو وسمـ اصمى 

ليجرة افي حديثِو عف  ادث ، كمالحو التي تتصؿ با نيةآلقر ا يةآلابستشيد انُو ا اريخية  كمالتا
عف ذلؾ  ت وفضالالثقاخذ عروة عف ا، فقد  اوييالثقة بر اية ىي في الرو اف قيمة ار باشا اوكم

ف اسموبِو كادث ، وعف الحو المشتركيف في اف اتِو عمى لسايالشعر في رو اورد عروة بعض ا
 اناحيا. وىو يميد  ثيرألتاولة او محالغة المباسة ، بعيد عف فيِو حيوية وسال اشر امب اضحاو 

 (124).  متصال لحديث متسمسالاريخي وتجعؿ التا افي موضعي ادثة بمقدمة تضعيالمح

ف الحديث ، و اسة امتصمة بدر  تأبد انياريخية التات اسالدر الدوري عف اُيشير  اوىكذ
قعية ودوف اف عروة قدـ صورة حية و اومبنى . و  لحديث شكالاسموب اية ىو الرو اسموب ا

لكثير احيف جمع  اتيائمة بذاية قاريخية بدالتاسة اذ جعؿ لمدر اف جيود عروة ا الغة ، وبيذامب
ريخية اسة وعبر عف فكرة تالدر اسس ليذِه الازي ورسـ بعض المغاريخية في التاديث احالامف 

 (125). اثرىا الي

لزىري" الى "الدوري العزيز الدكتور عبد ا المدينة ينسبياريخ في التامدرسة  ةأنشوعف 
ستِو في ادر ىمية اد ا. وتزد اريخية فييالتاسة الدر اسخة ورسـ وجية اسس ر اعمى  احيث وضعي
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يرى  الشعبي كمالقصص الى ازي ترجع المغاصوؿ انت اك اذا امف تقرير م اتمكنن انياضوء 
 (126)مذتيـ .لمحدثوف وتالا اـ بيالتي قالجدية ات اسالدر الى اترجع  انياو البعض ا

لرسوؿ ازي العمـ بمغافي  اف مقدمانُو كالدوري ا اورد مؤرخنالزىري" فقد اعف " اما
هلل عميو وسمـ الرسوؿ صمى ا راخبألوية ار ، ر انصالار قريش و اخباعميو وسمـ و هلل اصمى 

يتصؿ  اوبعضي ـساللإلبقة السادث الحو اوؿ بعض اتِو بتناسادر  تأبتدابِو . وقد اصحاو 
مِو اىتماف المدينة ، و افي  اهلل عميو وسمـ في مكة وبعدىالرسوؿ صمى اة الرسوؿ ثـ حياب

بتو لعممِو عمى وضع اعدت كتاريخية وسالتاسة المدر  مالاف عاك اتيامة وخبر الارب ابتج
 ( 127)ولى . الاريخية التات ايالرو الى حفظ ادت ابت و اس ثاساريخية عمى التات اسالدر ا

د المو اُه ببعض ابتدالذي اضح لمسيرة ار و اطاوؿ اعطى الزىري" اف "ار عمى اشاوقد 
لمكية الفترة اوؿ اتن الة وبعدىالرساهلل عميو وسمـ قبؿ بدء الرسوؿ صمى اة المتصمة بحيا
عطى بعض ادث . و اريخي لمحو التالتسمسؿ احظ خرى .والات الياوفع ايالسر ات و الغزو اليجرة و او 
لسيرة عند ار اطاعد عمى تثبيت اريخ سالتو اـ باىتمالا اف ىذاو  اليجرة وغيرىاريخ اريخ كتالتو ا
 ( 128)لزىري .ا

دث الحو اقعية متزنة عف ات و الزىري تعطي معمومات اياف رو الدوري اوعمى حد قوؿ 
لتي الغة المبا والتفخيـ ات والامح التركيز . وتقؿ فيياطة و البساحة و الصر ايتصؼ ب سموبأب

ف اريخ فالتائد عمـ الزبير ر اف عروة بف اك اذا اُيشير مؤرخن الذ( 129)لمؤرخيف .اُتكثر عند 
تِو اسازي وضعت بدر المغاسس اف ا ايضالمدينة .ويؤكد اريخية في التالمدرسة اسس الزىري ا
 (130)لبعض .ا ىأر  اؿ وىب بف منبو كمامثاص القصالجدية ولـ تكف وليدة قصص ا

ري غمبت اخبالاضي و القالعزيز وىب بف منبو الدكتور عبد اوؿ الثة تنالثالة الرساوفي 
لوجية اـ وىو يمثؿ سالالاقبؿ  ات وفي قصص مائيمياسر الاثرُه في القصص ويبدو اعميو 

نت مف قبؿ السيرة كاسة اف در السيرة ، و ابة اثر جدي في كتانية ، ولـ يكف لُو اليمالقصصية ا
لى القصص اف دخؿ عنصر اص و القصّ اعف طريؽ  تأتلحديث ولـ اىؿ المؤرخيف مف ا
وىب بف منبو  فاب المؤرخيف .ويبيف مؤرخنالنقد اف موضع ابعد وك اء في ماف ذلؾ جالسيرة فا
نُو الحديث .ويبدو اىؿ اني يختمؼ في وجيتِو عف المدينة ، فيو يماعف مدرسة  اف بعيداك
  (131)لقصص .ار و اخبالاب اصحاف مف اك
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لسيرة ولـ افي كتب  الييا رايش الزي وىب بف منبو اف مغابِو بالدوري في كتاويوضح 
ف وىب في المدينة . وكاعف وجية مدرسة  اتختمؼ كمي انظرة جدية . ووجيتي اليياُينظر 

دخؿ ا اريخ . وبيذات انيأوك اوردىاطير اساصيص و اقاليمف ارِه عف اخباف مف اك امرِه ماية ابد
ـ ، سالالاعنُو لفترة قبؿ  خوذةألمات ايالرو اضح مف او  اريخ وىذالتالى حقؿ القصة اعنصر 

ء انبيالافي قصص  ايضاثر المسعودي . و الطبري و ابف قتيبة و اليعقوبي و اؽ و اسحابف اعند 
  (132)لثعمبي .ائي و الكسافي كتب  اكم

لية ات متتافي فتر  اناحيالسيرة ابة عف الكتافي نبرة  اثرو اص القصاف اب ايضاوُيشير 
مؤرخيف ولـ تكوف  اؿ لـ يعتبرو اؿ .ولكنيـ عمى كؿ حالغة ولمخيالميؿ لممبامف  اشيئ ليـادخإب

لمسمميف السيرة وعف الشعبي عف القصص اف السيرة . و ابة افي كتريخية اوجيتيـ وجية ت
زي . المدينة لممغاترضى بِو مدرسة  ال اسموبِو ، وىذالقديـ في اد لمقصص امتداوليف ىو الا

زي مف المغاىؿ اف مف عمؿ القصص بؿ كاعف طريؽ  تيأت ال ادىالسيرة ومو اف ا اوبيذ
 لمدنية .ار عمى طريقتيـ في المحّدثيف ومف سا

وؿ مف اف اريخ  وكالتالى حقؿ القصة ادخؿ عنصر اف  وىب بف منبو قد ا اومبين 
خذ اـ ، وقد سالالالخميقة حتى ظيور النبوة منُذ بدء اريخ الت اف قصصياف كا، و  وضع ىيكال

 (133)ليف . التالمؤرخيف ابِو بعض  ثرأتو اعنُو 

 امستعرض ؽ "العر اريخ في التاصوؿ مدرسة الى "ابعة الر الة الرسالدوري في اوتطرؽ 
ئؿ في القبار استقر اـ و سالالاف ظيور الى ا اليجري ُمشير الث الثالقرف احتى  اوتطورى اتيأنش
قعية ادلة و اءة . ووجود القر ابة و الكتات اوليادخؿ احدة ، و ائؿ في منطقة و القبار ، جمع امصالا

ؿ ليجري وخالاوؿ الالقرف ات قبؿ ايالرو او لحفظ اكرة الذا نةاعإلبة الكتاؿ استعماعمى 
لى ات مسجمة ايامعُو ظيور رو  الذي بدالوضع اليجري .وىو اني الثاوؿ لمقرف الالنصؼ ا

 (134)لشفوية .ات ايالرو انب اج

ئميـ اب قبانساة متضمعيف باخ ورو اشيايظير  اني لميجرة بدالثالقرف اوفي مطمع 
ء لمقبيمة وعف ىؤال امشترك اُتعد ممك اة ولكنيالرو اووجود كتب جمعت مف قبؿ بعض  اثرىأوم
ر اخبالالتوجو نحو جمع اي ابعد . اريخية لممؤرخيف فيمادة تافرت مالكتب تو اة وفي ىذِه الرو ا

د اريوف في جمعيـ لممو اخبالاعتمد ا او حدث ، لذابشكؿ متصؿ منظـ حوؿ موضوع  ايتياورو 
لمصر ، ولـ يكف افي  والاف متداك القبمية وكؿ مات ايالرو ائمية ، و العات ايالرو اعمى  ةلتاريخيا
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مي سالالاه اتجالاثر ارييف يظير اخبالالتدرج لدى اب ىميتوأللسند وذلؾ اىموف ارييف يتجاخبالا
بيف ولغوييف ارييف ونساخباة و اني لميجرة نجد رو الثالقرف الي منتصؼ اريخ ، وفي حو التافي 
 (135)ريخية .التات ايالرو او ثروة مف اريخية ات تامؤلف اء خمفو اعمم

يجمعوف  او الحقوؿ بداد في مختمؼ اء رو انت فترة عممالفترة كالدوري تمؾ اوُيبيف 
د ار ومو اخبالالشعر و اوية الر اد اء وحملعالابف ابو عمرو الحديث، فقد جمع ار و اخبالالشعر و ا

 انو استعا، و  ولىالالدرجة اب ائؿ ومف كتبيالقباة اـ مف رو سالالالعربية قبؿ اب انسالاعف 
  (136)جيـ .انتابة لحفظ بعض الكتاب

لقبمي . وىـ يختمفوف اه اتجالائؿ في او الالمؤرخيف اريوف اخبالاف اك ايضاوُيضيؼ 
ت تتعمؽ ايالى جمع رو ا اتجيو ادث معينة ، وقد ات عف حو ايايرووف رو  انو الذيف كاة الرو اعف 

ميـ اىتمامة جنب الاء  بشؤوف ىؤال اعتنو اب متسمسؿ ، وقد ابكت ادث ووضعياو حابموضوع 
ريخ التابط انرى فكرة تر  اكم الياتصامة و الارب اؽ ولدييـ فكرة وحدة تجالعر اص بشؤوف الخا
 ( 137)لعربي .ا

خرى في اريخية اء تار اؾ اـ ، وىناىتمالالقبيمة محور ا مة الالاف اب اويجد مؤرخن
مويوف الا اروجي امة كمالعالشؤوف الجبر في ادـ بيف فكرة التصاحظ رييف ويالاخبالات امؤلف

ت اتخمو مؤلف رضة .وكذلؾ الالمعاب احز الا اىاتر  البشرية كمالمسؤولية ادة و ار الاوفكرة حرية 
،  اشر امب سموبيـ سيالاف امف شعر فك ايتصؿ بي الس ومالمجارييف مف قصص اخبالا
ر الحو الخطب و الشعر و ارؾ يوردوف المعابتيـ عف ادث وعند كتاحية لمحو  اصور  اناحيا اعطو او 

سموب انبرة  اناحيايحس  اتيـ كمابادًة متسمسمة في كتالقصة عاحظ رىـ .ويالاخبا ايافي ثن
 (138). اـ فييايالاقصص 

 ابقة ينعدـ فيياؿ بيف فترة سانتقارييف يمثموف مرحمة اخبالاف الدوري باورد ا اوىكذ
 اناحيالحرية و امف  ايبدوف كثير  نيـاذ ادِه اسنالدقيؽ في المحدثيف اسموب اد وبيف اسنالا

 الا ايذكر فيي ت الالاو حاد منقطعة ، اسناسؿ ؾ سالاد .فيناسنليـ لالاستعمافي  ىالاتس
 (139)وي .اوؿ لمر الاسـ الا

لى ادت الى مرحمة اريخية التات اسالدر اليجري وصمت الث الثالقرف اوفي مطمع 
لكتب افي  ابيف رسمو النسالمغوييف و ارييف و اخبالاف اذ القرف ار في ذلؾ الكبالمؤرخيف اظيور 

لمختمفة . وفي ىذِه ا انب حقولياتيـ جو اساريخية وشممت در التاسة الدر اؽ انط الفوىالتي ا
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ريخية اسة تالفكرة تمثمت في در اف ىذِه امي ويحتمؿ سالالاريخ التات ظيرت فكرة وحدة اسالدر ا
ريخ عمى التاب الييثـ بف عدي "كتافي مؤلؼ  الزمف كماحية امتسمسمة بصورة دقيقة مف ن

 (140)لسنيف" ا

في فقد الثقالتطور اليجري مرحمة جديدة مف الث الثالقرف اف اب ايضالدوري اورد او 
ف ار مختمفة . وكامصاو كتبت في التي رويت اريخية التات ايالرو ادة ضخمة مف اتجمعت م

لحديث في سبيؿ جمع اىؿ ا اىالعمـ" وىي حركة بدالرحمة في طمب العصر ىو عصر " ا اىذ
ريخ اتو  الطبري فكتبو ابف قتيبة ، و اذري ، و لبالاليجري كالث الثالقرف اء مؤرخو الحديث وجا

ء انتيالمؤرخيف يعني اء ف ظيور ىؤالابقة ، وكالسالكتب امية تختمؼ عف سالالامة متصمة لال
ريخية التار افكالاو  ءار آلا العرب وركزو اريخ عند التاخطوط عمـ  اذ وضعو ارييف اخبالامرحمة 

(.141) 
لتي اريخية التا ءار آلاو ريخية التابة الكتافع امسة تضمنت " دو الخالة الرسا اخير او 

بة الكتالى ادت التي امؿ العو اف الدوري با اوليف " ُمشير الالمؤرخيف ات امؤلف اتنطوي عميي
مة في العات اىاتجالات و ار التيافية مف جية وبالثقات التطور العرب تتصؿ باريخية عند التا
 لفترة فضالالمؤرخيف في تمؾ الكثير مف ا اورد مؤرخناوقد ( 142)نية العربي مف جية ثالمجتمع ا

ممة اضحة وشالدوري صورة و ايعطي  اسيمريخية .الالتاتيـ ايالنصوص لرو اعف ذكر بعض 
ريخية لتمؾ التادة المابة مع افع لمكتالدو العرب ، عف طريؽ ذكرِه اريخي عند التالتدويف اية البد
لتي مرت اريخية التالعصور اـ و سالالاـ ، وظيور سالالاقبؿ  الخميقة وفترة مالفترة وذلؾ منُذ ا

ريخية في التات ايالضعؼ لمرو القوة و اطف اعف معرفة مو  مية فضالسالالالعربية الدولة ا ابي
  لفترة .اتمؾ 

 النتائج
ر اصداولية في الاريخية التادر المصاد عمى اعتمالالدوري بالعزيز الدكتور عبد از  امتاػ   1
لنظر اني و التالتحقيؽ و اريخية جديدة تعتمد عمى ار مرحمة تاصداجعؿ ذلؾ  اـ مماحكالا
 لدقيؽ.العممي ا

لدقة في او  التي ينقميات ايالرو الصحة في ا اف يتوخى فييازت منيجيتُو بروح عممية كامتاػ  2
 . او قبوليات ايالرو العقؿ في رفض المنطؽ و اعف تحكيـ  ريخية فضالالتاث احدالاتدويف 

 لشمولية .التحميؿ و الدقة و اريخي و التاء في منيجِو استقر الاط و استنبالالدوري عمى اعتمد اػ  3
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لعصر اـ " و " سالالاريخية مثؿ " صدر ات تاستحدث مصطمحاوؿ مف الدوري اػ  ُيعد 4
 دي " .اقتصالاريخ التا" و "  خرةألمتاسية العبالعصور اوؿ " و " الاسي العبا

نُو اعمى  تِو ، فضالابالتركيز في معظـ كتالة و احالالدقة و العممي بالبحث امُو بمنيج التز اػ  5
 لتحميؿ .النقد و اريخية بطريقة حديثة عف طريؽ التاث احدالاف منيُج يدرس اك
لوعي ادية ونشر اقتصالاريخية التات اسالدر العممي في المنيج اؾ متالالدوري عمى اثبت اػ 6

 .مع الثقافات العالمية عبر العصورعمت امة حّية تفا انيالعربية بامة ريخية لالالتالجذور اعف 
مؿ العو اتية . و الذالموضوعية و الظروؼ اف الحسباب خذأيلدوري يعمؿ وفؽ منيج اف اػ  ك7
خمي عمى الدالموضوعي ، و اتي عمى الذاف ُيقدـ التي تحيط بموضوعِو فكاخمية الدارجية و الخا
 دية وفكرية .اعية مابداسس التقدـ عمى ايحفز  ارجي ممالخا

ذري لبالاب ثرأوتتِو اباضح في كتاو  الطبري وىذالى منيج العزيز يميؿ الدكتور عبد اف اػ ك8
 انيألتِو ابالمؤرخ في كتا اعتمد عمييالتي ادر المصاعمى تدقيؽ  الترجيح مؤكدالنقد و اب اسيمال
 . ابة وقيمتيالكتاىمية اس عمى اسالا

لمستقبؿ وذلؾ عف طريؽ اه اتجاضر بالحالى اضي يمتد الما ثيرأتّف الدوري عمى اػ  يؤكد 9
حؿ المؤرخ عمى فيـ شمولي لممر اعد الزمنية لكي يسالحقب اريخ بمختمؼ التاتتبع حركة 

 فة .اريخية كالتا
لتحميؿ الدقة و از بامتالذي اص بِو ات منيج خات عدة ذالدوري مؤلفا امؤرخن اػ  ترؾ لن10

تو المنيجية جعمت مؤلفارسيف وىذِه الداحثيف و اصبحت محتذى لمباط فقد استنبالاو  ةألجر او 
 ص بِو .اصبح لُو خط خاّي المؤرخيف امتميزة عف غيرِه مف 

  

  مشاليو ا
 

                                                 

لتوزيع ، النشر و اعة و اء لمطبالوفار امي وتدريسو ، دسالالاريخ التابة امؿ ، منيج كتالسممي ، محمد صاػ  
.4، ص1988لمنصورة ، ا 1  
لتكويف ، بحث في مجمة او  النشالدوري ، العزيز الدكتور عبد اذ استالالرحمف ، اف عبد الدوري ، قحطاػ   
/  120د ، صالعرب ، بغدالمؤرخيف اد اتحمة الالعانة امالا،  2015ىػ ػ 1436ػ  69لعدد العربي ، المؤرخ ا
كرة ، الذات محفورة في العزيز . وكممالدكتور عبد اة امف حيت اف ، محطالرحمف نعمامة عبد اسالدوري ، ا

.96لعربي ، صالمؤرخ ابحث في مجمة  2  
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.96لعزيز ، صالدكتور عبد اة ات مف حياف ، محطالرحمف نعمامة عبد اسالدوري ، اػ     3  
ء العطاث وغنية في احدالالدوري ، صورة مف مسيرة مفعمة بالعزيز الدكتور عبد احمد ، الح العمي ، صاػ   

.24، ص1977،  14لعدد ات ػ المكتبالكتب و الـ الجديد في عا،  4  
.97لعزيز ، صالدكتور عبد اة ات مف حياف ، محطالرحمف نعمامة عبد اسالدوري ، اػ    5  
ف الدوري ، قحطا/  97لعزيز ، صالدكتور عبد اة ات مف حياف ، محطالرحمف نعمامة عبد اسالدوري ، اػ   

.121لتكويف ، صاو  النشالدوري ، العزيز الدكتور عبد اذ استالالرحمف ، اعبد  6  
.98لعزيز ، صالدكتور عبد اة ات مف حياف ، محطالرحمف نعمامة عبد اسالدوري ، اػ     7  
.7سـ ، صالتميمي ، حيدر قاػ    8  
ء، العطاث وغنية في احدالالدوري ، صورة مف مسيرة مفعمة بالعزيز الدكتور عبد احمد ، الح العمي ، صاػ  

.8ص 9  
.21ػ  ـ ، ف ، ص  10  
.123لتكويف ، صاة و النشالدوري العزيز الدكتور عبد اذ استالالرحمف ، اف عبد الدوري ، قحطاػ    11  

ػ ـ ، ف ، .   12  
ػ ـ ، ف .   13  
ػ  ـ ، ف .  14  

 ءالعطاث وغنية في احدالابلدوري ، صورة مف مسيرة مفعمة العزيز الدكتور عبد احمد ، الح العمي ، صا ػ  
.23، ص 15  

لوحدة ات اسا، بيروت ، مركز در 1لدوري ، طالعزيز ارة عند عبد الحضاح ، منطؽ اس صباينا،  اػ مين 
.41، ص 2008لعربية ، ا 16  
ػ  ـ ، ف .  17  
ػ  ـ ، ف .  18  

،  1995فية ، الثقالشؤوف ار اد ، دالعشريف ، بغدالقرف اؽ في العر اـ عالالمطبعي ، حميد ، موسوعة اػ   
.129، ص1ج 19  

ػ  126لتكويف ، صاو  النشالدوري : العزيز الدكتور عبد اذ استالالرحمف ، اف عبد الدوري ، قحطاػ   
127. 20  

ػ ـ ، ف .  21  
.129، ص1ؽ ، جالعر اـ عالالمطبعي ، موسوعة اػ   22  
ػ ـ ، ف .  23  
.128لتكويف ، صاو  النشالدوري : العزيز الدكتور عبد اذ استالالرحمف ، اف عبد الدوري ، قحطاػ    24  
.13، ص اومفكر  الدوري مؤرخالعزيز الدكتور عبد اذ استالاسـ ، التميمي ، حيدر قاػ    25  
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ػ  34ف العددا، 9لسنة اد ، اجتيالالعربي ، ادي اقتصالاريخ التالدوري و العزيز اىيـ ، عبد ابر اػ  بيضوف ،  
.336، ص 1997ء ػ ربيع ا، شت35 26  

.15ػ  14لدوري ، صالعزيز ارة عند عبد الحضاح ، منطؽ اس صباينا،  اػ  مين  27  
ىػ ػ 1436،  69لعدد العربي ، المؤرخ اد ، مجمة امعة بغدالفعمي لجاب الاع الديف ، في وداػ حسيب ، خير  

.22، ص 2015 28  
ػ  ـ ، ف .  29  
ػ  ـ ، ف .  30  
.129، ص لتكويفاو  النشالدوري : العزيز الدكتور عبد اذ استالالرحمف ، اف عبد الدوري ، قحطاػ   31  
.8، ص 1997، صيؼ  14لعدد ات ، المكتبالكتب و الـ الجديد في عاػ    32  

مي ، سالالالغرب ار اريخ ، دالتاؽ في عمـ اور ارة ، الحضاريخ و التاؽ في اور العزيز ، الدوري ، عبد اػ   
.100، ص1، ج2007ىػ ػ 1428ولى ، الالطبعة ا 33  
.101، ص1رة ، جالحضاريخ و التاؽ في اور العزيز ، الدوري ، عبد اػ    34  
ػ  ـ ، ف .  35  
ػ ـ ، ف .  36  
.8، ص1997، صيؼ 14لعدد ات ، المكتبالكتب و الـ الجديد في عاػ     37  
ػ ـ ، ف .  38  
ػ  ـ ، ف .  39  

،  634لعدد العربي ، اريخ ، مجمة التابة القومية في كتالمدرسة الدوري العزيز افظة ، عمي ، عبد اػ  مح 
.90، ص 2011يموؿ / اىػ ػ 1432ف ارمض 40  

.8، ص1997، صيؼ 14لعدد ات ، المكتبالكتب و الـ الجديد في عاػ    41  
ػ  ـ ، ف.  42  
ػ  ـ ، ف .  43  
.9ػ  ـ ، ف ، ص  44  

قسـ  ا، بحث في ندوة عقدى اومفكر  الدوري مؤرخالعزيز الدكتور عبد اذ استالاسـ ، التميمي ، حيدر قاػ   
.22/ ص 2011/  1/  31ريخ الحكمة بتاريخية ، بيت التات اسالدر ا 45  
ػ  ـ ، ف .  46  

،  اومفكر  اومؤرخ انانسالدوري ، العزيز امي ، في عبد سالالالعربي اريخ التالدوري في تفسير اىمة اػ  مس 
.60، ص2000ف ، اف ، مؤسسة شوماعم 47  

ىػ ػ 1432ف ا، رمض634لعدد العربي ، اريخ ، مجمة التابة القومية في كتالمدرسة الدوري العزيز اػ   عبد  
.90، ص2011يموؿ ا 48  
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.91ػ  ـ ، ف ، ص   49  
.8، ص1رة ، جالحضاريخ و التاؽ في اور الدوري ، اػ    50  
.9ػ  ـ ، ف ، ص  51  

.209، ص1ػ   ـ ، ف ، ج   52  
.93، ص2011يموؿ ، اىػ ػ 1432ف ، ا، رمض634لعدد العربي ، اػ  مجمة   53  

لوحدة ات اسالوعي ، مركز در اليوية و اسة في العربية در امة ريخي لالالتالتكويف العزيز ، الدوري ، عبد اػ    
. 39، ص1984ولى ، بيروت ، الالطبعة العربية ، ا 54  

لعربي اريخ التاغة فمسفة اـ كبير في صياسيالدوري العزيز الدكتور عبد ابري ، عمي حسيف ، الجاػ   
.12، ص1997، صيؼ 14لعدد ات ، المكتبالكتب و الـ الجديد في عاصر ، المعا 55  
ػ  ـ ، ف .  56  
.9لعرب ، بيروت ، صاريخ عند التاة عمـ العزيز ، بحث مف نشالدوري ، عبد اػ    57  

ػ  ـ ، ف .   58  
، 14لعدد ات ، المكتبالكتب و الـ الجديد في عالدوري ، العزيز الدكتور عبد ابري ، عمي حسيف ، الجاػ   

.12، ص1997صيؼ  59  
ف ، ا، رمض634لعدد العربي ،الحديث ، مجمة العرب اريخ الدوري في تات اسمية ، خيرية ، نظر اػ  ق 

.94، ص2011يموؿ اىػ ، 1432 60  
.8لعرب ، صاريخ عند التاة عمـ العزيز ، بحث مف نشالدوري ، عبد اػ   61  
ػ  ـ ، ف .  62  
ػ  ـ ، ف .  63  

، 1999، 3لعربي ، طاريخ التالعربي ، مؤسسة اث التر اء احيار العرب ، بيروت ، داف ابف منظور ، لساػ   
.300، ص14ج 64  
دة نيج(.ا)م 346، ص6ح ، جالصحاػ    65  

لتوزيع ، النشر و اعة و اء لمطبالوفار امي وتدريسو ، دسالالاريخ التابة امؿ ، منيج كتالسممي ، محمد صاػ  
.83، ص1988لمنصورة ، ا 66  
.84ػ  ـ ، ف ، ص  67  

بريؿ ، الكويت ، الفكر ، الـ اريخية ، مجمة عالتات اسالدر البحث في اىج اسـ عبده ، تطور مناسـ ، قاػ ق 
. 169، ص1989 68  

.171ػ ـ ، ف ، ص  69  
 13لسبت اريخ يـو المجمع ، بتالدوري عضو العزيز المنيج ػ عبد الفكرة و العرب : اريخ عند التابة اػ  كت 

.73، ص 1987ف انيس 11ىػ / 1407ف اشعب 70  
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ػ  ـ ، ف .  71  
. 74ػ  ـ ، ف ، ص  72  
.76ػ  ـ ، ف ، ص  73  
.81ػ  ـ ، ف ، ص  74  
ػ  ـ ، ف .  75  

لسنة ا، 29لعدد اد ، الحكمة ، بغداريخية ، بيت ات تاسالنقيب ، مرتضى حسف ، بحث نشر في در اػ   
.172لعجمي ، صاف اؼ ، د. شمر اشر ا،  2011ىػ ػ 1432شرة ، العا 76  
.172ػ  ـ ، ف، ص  77  

لندوة ائع ا، بحث ضمف وق اومفكر  الدوري مؤرخالعزيز الدكتور عبد اذ استالاسـ ، التميمي ، حيدر قاػ   
، 2011،  دا، بغد 2011/  1/  31ريخ الحكمة ، بتاريخية ، بيت التات اسالدر اقسـ  التي عقدىالعممية ا

.16ػ  15ص 78  
.49لدوري ، صالعزيز ارة عند عبد الحضا، منطؽ  اػ  مين  79  

.11رة ، الحضاريخ و التاؽ في اور الدوري ، اػ    80  
.12ػ   ـ ، ف ، ص  81  
.173لنقيب ، مرتضى حسف ، صاػ    82  

لعربي اريخ التاغة فمسفة اـ كبير في صياسيالدوري العزيز الدكتور عبد ابري ، عمي حسيف ، الجاػ    
.10، ص 1997، صيؼ 14لعدد ات ، المكتبالكتب و الـ الجديد في عاصر ، المعا 83  
.9لعرب ، صاريخ عند التاة عمـ العزيز ، بحث في نشالدوري ، عبد اػ   84  
.10ػ ـ ، ف ، ص  85  
.11ػ  ـ، ف، ص  86  
ػ  ـ ، ف .  87  
ػ  ـ ، ف .  88  

25، ص اومفكر  الدوري مؤرخالعزيز الدكتور عبد اذ استالاسـ ، التميمي ، حيدر قاػ     
89  

لة اصيؿ ، رسألتاع و ابدالالدوري بيف العزيز اعي عند عبد اجتمالادي و اقتصالاريخ التاػ  شريكي ، زينب ،  
ئرية الجز الجميورية المسيمة ػ اؼ ػ امعة محمد بوضياعية ، جاجتمالانية و انسالالعمـو اجستير ، كمية ام

.22، ص 2019ػ  2018لشعبية ، اطية الديمقر ا 90  
ؿ مي مف خالسالالالعربي اد اقتصلدوري لالالعزيز الدكتور عبد ائي ، ىند يوسؼ مجيد ، رؤية امر الساػ  
معة انية ، جانسالالتربية لمعمـو امي ػ كمية سالالاريخ التاريخية تحميمية ، قسـ فمسفة اسة تالمنشورة ػ در اتِو اباكت

.84لة منشورة ، صا، رس 2018ىػ ػ 1438تكريت ،  91  
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.65مي ، صسالالالعربي اريخ التالدوري في تفسير اىمة الديف عمر ، مساػ  موسى ، عز   92  
.5ـ ، صسالالاريخ صدر الدوري ، مقدمة في تاػ   93  
.10ػ ـ ، ف ، ص  94  
.65مي ، سالالالعربي اريخ التالدوري في تفسير اىمة الديف عمر ، مساػ   موسى ، عز   95  
.11ـ ، صسالالالدوري ، مقدمة في صدر اػ    96  
ػ  ـ ، ف .  97  
.12ػ  ـ ، ف ، ص  98  
.17ػ  ـ ، ف ، ص  99  

.18ػ  ـ ، ف ، ص  100  
.19ػ  18ػ ـ ، ف ، ص  101  
.22ػ ـ ، ف ، ص  102  
.24ػ  ـ ، ف ، ص  103  
.26ػ ـ ، ف ، ص  104  
.28ػ  ـ ، ف ، ص  105  
.30ػ  ـ ، ف ، ص  106  
.36ػ  ـ ، ف ، ص  107  
.37ػ ـ ، ف ، ص  108  
ػ ـ ، ف .  109  
.38ػ ـ ، ف ، ص  110  
.39ػ  ـ ، ف ، ص  111  
.79ػ  ـ ، ف ،   112  

ثوليكية ػ بيروت ، الكالطبعة العرب ، اريخ عند التاة عمـ العزيز ، بحث في نشالدوري ، عبد اػ   
.13ص 113  

.18ػ  ـ ، ف ، ص  114  
.3لعرب ، صاريخي عند التالتدويف ات اياني ، بدالغالبير ، عبد اػ    115  
.18لعرب ، صاريخ عند التاة عمـ الدوري ، بحث في نشاػ    116  
.19ػ ـ ، ف ، ص  117  
ػ  ـ ، ف .  118  
.20ػ  ـ ، ف ، ص  119  
.57ػ ـ ، ف ، ص  120  
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.59ػ ـ ، ف ، ص  121  
ػ ـ ، ف .  122  
.61ػ ـ ، ف ، ص  123  
.63ػ 62ػ ـ ، ف ، ص  124  
.76ػ  ـ ، ف ، ص  125  
.77ػ ـ ، ف ، ص  126  
.93ػ  ـ ، ف ، ص  127  
.93ػ  ـ ، ف ، ص  128  
.94ػ ـ ، ف ، ص  129  
.102ػ 101ػ  ـ ، ف ، ص  130  

.104ػ ـ ، ف ، ص   131  
.113ػ ـ ، ف ، ص   132  
.113ػ  ـ ، ف ، ص  133  
.120ػ  ـ ، ف ، ص  134  
ػ  ـ ، ف .  135  
ػ ـ ، ف .  136  
.121ػ ـ ، ف ، ص  137  
.125ػ  ـ ، ف ، ص  138  
ػ  ـ ، ف .  139  
.128ػ  ـ ، ف ، ص  140  
.130ػ  ـ ، ف ، ص  141  
.131ػ  ـ ، ف ،   142  
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