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 هذرسة بالد الشام التارخيية ودورها يف التذويي
 أ.م.د خالذ هاشن حموذ السرحاى

 هذيرية تربية االًبار
 املستخلص                                     

ان استخدام كممة مدرسة بالد الشام ىو استخدام مجازى جغرافي لمكممة ولموضع 
فمم يكن ثمة مدارس بالمعنى المعروف لكممة  بعض الحدود االقميمية التي تخدم الدراسة

الى حد بعيد بين المؤلفين عامة في ق والمناىج متشابية مدرسة ، حيث كانت االفكار والطرائ
جميع االقاليم االسالمية ، وفي مختمف العموم ، وانما كان عمماء ىذه االقاليم يتميز بعضيم 

لفكري في حين كان لمعمم والعمماء عن بعض في تاكيدىم عمى نوع او اخر من االنتاج ا
المسممين تقاليد ثبتت مع االيام وطرائق في التأليف تبمورت منذ القرون االسالمية االولى وما 

 كانت المدارس التي نذكرىا سوى تموينات ضمن االطار العام لتمك الطرائق والمناىج.
السابقة لمتدوين  لقد ميد لظيور مدرسة الشام عدد من الرواة كانوا الخطوة االولى

التاريخي ومنيم بعض الصحابة الذين اشتركوا في الفتوح ، وبعد انتقال الخالفة مع بني امية 
الى الشام وحولوىا ممكا مطمقا ارادوا معرفة سير المموك السابقين كما احتاجوا في النظام 

ان ىذه المعمومات المالي واالداري لمدولة وىكذا تجمع في الشام من يروي لالمويين ذلك ، اال 
التاريخية االولى لم يكن ليا اثر واضح في التدوين التاريخي االسالمي بعد ذلك النيا ظمت 

 معمومات تاريخية ممكية فمم تنزل لمتداول بين الناس.
Abstract: 

The use of the word Bilad al-Sham is a geographical metaphor 
for the word and for the placement of some of the regional boundaries 
that serve the study. There were no schools in the sense of a school 
word. , Where the ideas and methods and methods are very similar 
among the authors in general in all the Islamic regions, and in various 
sciences, but the scientists of these regions are distinguished from 
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each other in their emphasis on some kind of intellectual production or 
other, while the science and Muslim scholars had traditions with the 
days And methods of authorship crystallized since the first Islamic 
centuries and the schools we mention only coloring in the general 
framework of those methods and methods. 

The beginning of the emergence of the Sham School, a number 
of narrators were the first step prior to the historical codification, 
including some of the companions who participated in the Fotouh, and 
after the transfer of the Caliphate with the Umayyad to the Levant and 
turned it into an absolute king wanted to know the conduct of former 
kings as they needed in the financial and administrative system of the 
state Tells the Levites that this historical information did not have a 
clear impact in the historical history of Islam after that because it was 
historical information ownership did not come down to circulation 
among people. 

              

سبقت ظيور اإلسالم ، فعمى الرغم يرجع اىتمام العرب بالتاريخ إلى العصور التي 
من إن التدوين التاريخي يكاد يكون معدومًا ، باستثناء بعض النقوش القميمة الموجودة عمى 
اآلثار الباقية في اليمن ، وشمال شبو الجزيرة العربية ، فأن العرب عرفوا نوعًا من التأريخ 

يروون إخبار القبائل وأياميا الشفيي الذي يعتمد عمى رواة ىم اقرب إلى القصاص ، كانوا 
التي تدور حول غزواتيم ومعاركيم ، كما كانت كل قبيمة تحفع أنسابيا ، لتبقى نقية من كل 

 شائبة ، ولتفاخر بو القبائل األخرى .
ان استخدام كممة مدرسة بالد الشام ىو استخدام مجازى جغرافي لمكممة ولموضع 

فمم يكن ثمة مدارس بالمعنى المعروف لكممة  بعض الحدود االقميمية التي تخدم الدراسة
الى حد بعيد بين المؤلفين عامة في ق والمناىج متشابية مدرسة ، حيث كانت االفكار والطرائ
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جميع االقاليم االسالمية ، وفي مختمف العموم ، وانما كان عمماء ىذه االقاليم يتميز بعضيم 
لفكري في حين كان لمعمم والعمماء عن بعض في تاكيدىم عمى نوع او اخر من االنتاج ا

المسممين تقاليد ثبتت مع االيام وطرائق في التأليف تبمورت منذ القرون االسالمية االولى وما 
 كانت المدارس التي نذكرىا سوى تموينات ضمن االطار العام لتمك الطرائق والمناىج.

السابقة لمتدوين  لقد ميد لظيور مدرسة الشام عدد من الرواة كانوا الخطوة االولى
التاريخي ومنيم بعض الصحابة الذين اشتركوا في الفتوح ، وبعد انتقال الخالفة مع بني امية 
الى الشام وحولوىا ممكا مطمقا ارادوا معرفة سير المموك السابقين كما احتاجوا في النظام 

ان ىذه المعمومات المالي واالداري لمدولة وىكذا تجمع في الشام من يروي لالمويين ذلك ، اال 
التاريخية االولى لم يكن ليا اثر واضح في التدوين التاريخي االسالمي بعد ذلك النيا ظمت 

 معمومات تاريخية ممكية فمم تنزل لمتداول بين الناس.
اذن ان اصول مدرسة الشام ىي اموية وسوف نرى ان نموىا ورجاليا يوم نشأة 

العيد العباسي وانتقال مركز ثقل الدولة االسالمية من  التدوين التاريخي في االسالم. واذا كان
الشام الى العراق وقد سمب ىذه المدرسة الكثير من الديناميكية التي تتمتع بيا العواصم ومن 
االمكانات المادية ومن الرفد الخارجي الذي يزيد في غناىا الفكري وردىا لمعيش عمى ىامش 

في بغداد اال ان ىذا كمو لم يمغ ىذه المدرسة اال انو الحياة السياسية والحضارية الموجودة 
 منعيا لفترة من التطور وعانت من التخمف حتى ظيور المؤرخون الكبار في الشام. 

 ولقد قمنا بتقسيم البحث الى: 
 المبحث االول: بداية التدوين التاريخي وظهور مدرسة الشام التاريخية.

 العرب.اوال: بداية التدوين التاريخي عند 
 ثانيا: نشأة مدرسة بالد الشام.

 ثالثا: عدم تشجيع الخمفاء االمويين لرواية المغازي والسير في القرن االول اليجري.
 رابعا: تشجيع الخمفاء االمويين لرواية المغازي والسير في القرن الثاني اليجري 

 المبحث الثاني: تطور مدرسة بالد الشام التاريخية. 
 م في القرن الثالث اليجري.اوال: مدرسة الشا

 ثانيا: مدرسة الشام في القرنين الرابع والخامس اليجريين.
 ثالثا: مدرسة الشام في القرن السادس اليجري وما بعده. 
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 المبحث االول: بداية التدوين التاريخي وظهور مدرسة الشام التاريخية:
 اوال: بداية التدوين التاريخي عند العرب:

عنى العرب عناية كبيرة بالتدوين التأريخي فالتاريخ لغة: ىو اعالن بالوقت يقال 
. والتاريخ اصطالحا يمكن ان يحدد عن كونو (1)ارخت الكتاب ورختو،أي بينت وقت كتابتو 

 .(2)فن يبحث فيو عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت بل عما كان في العالم 
رة عامة بالتاريخ الى عصور ما قبل االسالم وعمى الرغم من يعود اىتمام العرب بصو 

ان التدوين التاريخي يكاد يكون معدوما باستثناء بعض النقوش القميمة الموجودة في االثار 
الباقية في بالد اليمن وشمال شبو الجزيرة العربية فان العرب عرفوا نوعا من التاريخ الشفيي 

ى القصاص كانوا يروون اخبار القبائل واياميا التي تدور الذي يعتمد عمى رواة ىم اقرب ال
 . (3)حول غزواتيم ومعاركيم 

اما شمال الجزيرة العربية فقد كان لدى المناذرة "كتب" تحوي اخبار عرب الحيرة 
وانسابيم وسير امرائيم وكانت ىذه محفوظة في كنائس الحيرة كما انيم كانوا يعرفون كثيرا من 

  (4) االخبار الفارسية
وقد استمر اىتمام العرب بالتاريخ الى ما بعد ظيور االسالم ثم ازداد بسبب عوامل 
كثيرة منيا ديني كاالىتمام بالحديث والعناية بو ودراسة السيرة النبوية وبعضيا سياسي 
اجتماعي واداري مرتبط بعناصر الدولة وتياراتيا السياسية مثل مسألة الخالفة وادارة االقاليم 

 رة وطرق تنظيميا وحكميا. المحر 
وبدأت بظيور االسالم نظرات جديدة فقد جاء القران الكريم بنظرة جديدة الى الماضي 
، واشار الى ان ذكريات العرب الماضية محدودة وعاد الى بدء الخميقة واكد القران الكريم عمى 

اكيد عمى العبر امثمة من التاريخ الغابر وعضاتو وذكر حوادث االمم والشعوب السالفة لمت
 . (5)الدينية والخميقة التي تنطوي عمييا 

وقد شعر العرب في االسالم بانيم اصحاب رسالة جميمة وانيم يمرون بمرحمة ميمة ، 
كما ان المفتوحات الكبرى جعمتيم يحسون ان ليم دورا تاريخيا جميال وىذا كان لو اثر واضح 

الراشدي عمر بن الخطاب بوضع تقويم ثابت  في الدراسات التاريخية ثم جاءت خطوة الخميفة
كما جاءت خطوة الخميفة  (6)ىو التقويم اليجري لتشكل اثرا حيويا في نشأة الفكرة التاريخية 
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الراشدي عمر بن الخطاب في وضع سجالت السماء الجند وتخصيص ديوان لذلك عرف 
ادى الى االىتمام باالنساب بديوان الجند دون فيو اسماء المقاتمين وعوائميم حسب قبائميم مم 

 . (7)بحيث اصبح دافعا قويا لالىتمام بدراسة االنساب 
وقد جرت في حدود منتصف القرن االول اليجري محاوالت اولية تركزت حول 
االىتمام بدراسة تاريخ حياة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( وقام بجمع السيرة وتدوينيا واعتبرت ىذه الخطوة 

لعرب المسممين بالتدوين التاريخي وبذلك يمكن القول ان االتجاه العام لكتابة بداية اشتغال ا
 . (8)التاريخ عند العرب قد بدأ من ىذا المنطمق 

ويعني تدوين السيرة بداية تدوين التاريخ االسالمي عند العرب المسممين وىي تعد 
ي خدمة العموم اولى مصنفات المؤرخين المسممين حيث نشأ مياد الدين وشبت وترعرت ف

الدينية فالتاريخ االسالمي يبدأ بسيرة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( والذي يعتبر ىدفو االول وان فيم حياة 
الرسول الكريم دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( وجياده امر جوىري يفيد المجتمع االسالمي في السير عمى ىدية 

 . (9)الشريف واالسترشاد بتعاليميا 
ه( اول 66-41ادر التاريخية ان الخميفة االموي معاوية بن ابي سفيان )وتذكر المص

من اىتم بالمعرفة التاريخية وشجعيا فقد استدعى عبيد بن شريو الجرىمي وامره بتدوين كتاب 
يشمل اخبار الماضين من العرب وغيرىم ودونت ىذه المعمومات بعنوان: كتاب المموك واخبار 

 . (16)اولية في التدوين التاريخي الماضين وقد عد ذلك بداية 
إن بدايات عمم التاريخ عند العرب المسممين سارت في اتجاىين أساسيين ، ىما 
االتجاه اإلسالمي أو االتجاه الذي ظير عند أىل الحديث ، واالتجاه الثاني االتجاه القبمي أو 

. وقد نشأ (11)اتجاه األيام ، الذي يعكس التيار القبمي الذي استمر في مجتمع صدر اإلسالم 
ن في مركزين ثقافيين في الدولة العربية اإلسالمية ، األول في المدينة المنورة ، ىذان االتجاىا

التي ىي دار سّنة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص ( ، والثاني في الكوفة والبصرة ، المتين أنشئتا بعد تحرير 
ذين العراق من الفرس ، ويشير الباحثون عادة إلى مدرستين تاريخيتين تمثل كل منيكا احد ى

االتجاىين ، ىما مدرسة المدينة ، ومدرسة العراق ، وقد حصل تأثير متبادل بين ىاتين 
المدرستين التاريخيتين ، ثم ظير تفوق االتجاه االسالمي واضحًا ، حيث غمب اتجاه أىل 

 .(12)الحديث في الكتابة التاريخية 
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عمم الحديث اذ اىتم  اما الكتابة التاريخية المنظمة عند المسممين فقد بدأت مع دراسة
المحدثون كثيرا بجمعو واسناده ووضع عمماء الحديث قواعد نظرية وتطبيقية غاية في الدقة 
والضبط من حيث المتن واالسناد وتسمسل الرواة الذين يروون الحديث وعمى الرغم من ان 

سة الدراسات في االساس من عمل المحدثين وانيا كانت مقتصرة بالدرجة االولى عمى درا
الحديث لكنيا كانت عمى عالقة وثيقة بالتاريخ الن دراسة المتن واالسناد ىي من صميم 
الدراسات التاريخية النيا تبحث في الماضي يضاف الى ذلك ان كثيرا من المحدثين كانوا 

 . (13)مؤرخين في الوقت نفسو فاستفادوا من ىذه الطريقة في دراسة التاريخ 
يخ ال بل زاد االىتمام وبدأت تظير مدونات تاريخية وصل استمر االىتمام بعمم التار 

بعض منيا عمى شكل روايات متناثرة في ثنايا الكتب التاريخية وبعضيا مجمدات مشغمة ولعل 
اول من نشط في مجال التدوين وخاصة تدوين السير والمغازي ىو آبان بن عثمان 

 . (14)ه( وغيرىم 94ه( وعروة بن الزبير )ت165)ت
ه( صاحب كتاب المغازي والسير، والواقدي 151واشير ىؤالء دمحم بن اسحاق )ت

 ه( ، صاحب كتاب الطبقات. 236ه( كتاب المغازي وتمميذه ابن سعد )ت267)ت
وال بد من االشارة عن اسيام العرب في التدوين التاريخي إلى بعض المميزات التي 

اإلسالمية، ويأتي عمى رأس ىذه المميزات  تميزت بيا الحركة التاريخية في الحضارة العربية
أنيا كانت مستقاة، أي أنيا لم تكن متأثرة بالحضارات القديمة السابقة والمعاصرة، فمم يتأثروا 
باإلغريق، أو الرومان، أو الفرس ،و غيرىم من الشعوب األخرى بل اعتمدوا في أساليب 

مة ىذه األساليب لظروفيم وتطور الحياة ، ومدى مالئمتدوين التاريخ عمى إبداعاتيم واجتياداتي
الفكرية و الثقافية لدييم عمى مر العصور ، فالحركة التاريخية عمى ىذا األساس كانت حركة 
عربية أصيمة ، وال يمكن أن يعتد ببعض االستثناءات التي تتمثل بدخول الروايات واألساطير 

التي دسيا بعض أىل الكتاب الذين عن طريق بعض الييود والنصارى السيما ) اإلسرائيميات( 
 . (15)اعتنقوا اإلسالم الحقًا من أمثال كعب األحبار، ووىب بن منبو وغيرىما 

ولم يكن معظم المؤرخين المسممين من الموظفين الحكوميين بل كانوا مستقمين عنوا 
تب دون بالتاريخ لمجرد الرغبة الشخصية، وحبًا في العمم، ولذلك فقد ألفوا ما حمى ليم من ك

أن يكون لمسمطة من تأثير عمييم السيما وأن قسمًا كبيرًا منيم كانوا في سعة من العيش، 
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وليسوا بحاجة إلى مساعدة الدولة، ولكن ىذا ال يمنع من وجود بعض الكتاب الذين عالجوا 
أحداثًا تاريخية بناء عمى طمب الحكام، ومع ذلك فقد تميز ىؤالء بالنزاىة، والصدق في تناول 

 .(16)األحداث
ويتميز المؤرخون العرب بالضبط في تسجيل الحوادث، وصحة األخبار التي أوردىا 
السيما األحداث اإلسالمية و قد جاءتيم ىذه الصحة من الطريقة التي عالجوا فييا ىذه 
األخبار، واعتمدوا عمى مبدأ النقد، وعدم أخذىم إال عن العدول الثقات متبعين في ذلك عمماء 

في نقدىم لسمسمة الرواة، وتطبيق مبدأ الجرح والتعديل عمييم كما كان ىناك ـ اجمااًل ـ الحديث 
عناية بالموضوعات التاريخية ذاتيا وقد أتت صحة األخبار لدييم من ابتكارىم لمتوقيت الكامل 
من حيث ذكر األيام والشيور والسنين األمر الذي يدعو إلى التدقيق في األخبار 

 .(17)وصحتيا
ك من يعيب عمى المؤرخين العرب)ضعف ممكة النقد عندىم بوجو عام(، ولعل وىنا

ىذا النقص قد جاء من اىتماميم الزائد بنقد األسانيد دون النصوص ، األمر الذي َيسر إلى 
حد ما اإلنتحال ألنو من السيل اختراع اإلسناد ، ولكن ىذه الظاىرة يجب النظر إلييا عمى 

نقدىم الشديد لمرجال، وقد حاول بعض المؤرخين تناول نقد  أنيا ضعيفة و نادرة. بسبب
 .(18)المرويات أيضًا.

وكان اىتمام عدد كبير من المؤرخين العرب في موضوع التاريخ العام منصبًا بالدرجة 
تسمسل األحداث  األولى عمى األفراد والحروب دون االلتفات إلى شؤون المجموع، وما يقتضيو

من تعميل وتفسير، ولم يعنوا العناية الكافية بأحوال المجتمع، والشؤون العامة لمجماعات، ولم 
يفردوا مواضيع خاصة بالتطورات االقتصادية واالجتماعية، والحضارية بوجو عام ومع ذلك 

ت وغيرىا، فأن ىذه الموضوعات ليست مفقودة تمامًا في كتب التاريخ، واألدب،والفقو،والرحال
 (19)ولكنيا تأتي عرضًا، ويتوجب عمى الباحث أن يبذل الكثير من الوقت والجيد لإلفادة منيا

. 
بأي  لإن بعض أوجو النقص التي اشرنا إلييا في طريقة تدوين التاريخ العربي ، التقم

ا المؤرخون العرب من معمومات تاريخية ىائمة استفاد مني وحال من األحوال من قيمة ما قدم
" يسجل ليم   (26)من جاء بعدىم من الميتمين بالتاريخ وان العمم الحديث كما يقول العبادي
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أنيم أول من ضبط الحوادث باإلسناد والتوقيت الكامل ، وانيم مّدوا حدود البحث التاريخي 
ونوعوا التأليف فيو وأكثروه إلى درجة لم يمحق بيم فييا من تقدميم أو عاصرىم من مؤرخي 

األخرى ، وأنيم أول من كتب في فمسفة التاريخ واالجتماع  وانيم حرصوا عمى العمل األمم 
 جيد طاقتيم بأول واجب المؤرخ وأخره ، وىو الصدق في القول والنزاىة في الحكم " .

 
 ثانيا: نشأة مدرسة بالد الشام: 

االوائل تتصل مدرسة بالد الشام اتصاال وثيقا بمدرسة المدينة المنورة بل ان رجاليا 
ىم رجال التاريخ في المدينة وىم الذين ارسوا جذورىا في دمشق يوم كانت االتصاالت دائمة 
وقوية بين ىؤالء الرجال وبني امية وان لم يكتبوا ليم تاريخا بالمعنى المفيوم لبني امية وانما 

زىري ، عبيد دونوا كتاباتيم باستقاللية تامة عن الحكم والحكام في زمانو ومنيم )ابن شياب ال
 . (21)بن شربو الجرىمي( 

بدأت ىذه المدرسة تستقطب عددا من العمماء االخباريين وتخرج عددا اخر منذ ايام 
معاوية. وكانت جاذبية العاصمة السياسية من جية ورغبة البيت االموي في الثقافة التاريخية 

يذه المدرسة التي عنيت اعتبارا من معاوية حتى اخر االمويين ىما المتان تفتحان الطريق ل
باالنساب وبالتاريخ الجاىمي عنايتيا بعيد الرسالة والفتوح عمى السواء فكانت وسطا في ىذه 
المواد بين المدرستين المدنية والعراقية ، ولئن كانت في رجاليا اكثر ميال الى المغازي والعبر 

فييا يظير بعنايتيا بأمر  والفتوح منيا الى االنساب وااليام ، فانيا تميزت عن المدرستين
 . (22)الفتوح خاصة والمغازي والمقاسم وتخصصا بيا 

وقد عبر ابن ابي عينو حين قال )من اراد االسناد والحديث ... فعميو بأىل المدينة ، 
ومن اراد المناسك والعمم بيا ... فعميو بأىل مكة. ومن اراد المقاسم وامر الغزو فعميو بأىل 

خرى )واذا اردت المغازي فعميو بأىل الشام( وفي رواية ثالثة )ومن اراد الشام( وفي رواية ا
 .(23)السير فعميو باىل الشام( 

وكذلك يقول ابن النديم في ذات الموضوع: )قرأت بخط احمد ابن الحارث الخزاز: 
قالت العمماء: ابو مخنف بأمر العراق واخبارىا وفتوحيا يزيد عمى غيره والمدائني بأمر 

كما يدل  (24)واليند وفارس والواقدي بالحجاز والسيرة. وقد اشتركوا في فتح الشام( خراسان 
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ه( تأليف كتاب في 157عمى ذلك استغراب االمام االوزاعي الفقيو الشامي المعروف )ت
السير من قبل عراقي قالوا )لما وقع )كتاب السير الصغير( لدمحم بن الحسن الشيباني 

لمن ىذا الكتاب فقيل لدمحم العراقي فقال: ما الىل العراق  ه( بيد االوزاعي قال:189)ت
والتصنيف في ىذا الباب فانو ال عمم ليم بالسير ، ومغازي رسول هللا واصحابو كانت في 

 . (25)جانب الشام والحجاز دون العراق. فانيا محدثة فتحا( 
)فأىل الشام  ويذكر ابن تيمية ان اعمم الناس بالمغازي بعد اىل المدينة اىل الشام:

اعمم بيا النيا كانت عندىم واىل الشام كانوا اىل غزو وجياد فكان ليم من العمم بالجياد 
 . (26)والسير ما ليس لغيرىم( 

وقد ميد لظيور المدرسة في الشام عدد من الرواة كانوا الخطوة االولى السابقة لمتدوين 
التاريخي ومنيم بعض الصحابة الذين اشتركوا في الفتوح مثل ابي امامة الباىمي الذي اشترك 
في فتح الشام وروى المؤرخون عنو بعض احداث الفتح وعبادة بن الصامت الذي روى عنو 

اليرموك في دقائق تبمغ حد وصف االنفعاالت التي شعر بيا المسممون اثناء  البالذري معركة
المعركة ، وجاء بعد ذلك التابعين وتابعييم ممن عرفوا برواية االخبار التاريخية في الشام 

(27) . 
وقد تال ىؤالء وظير معيم عدد من الرواة المؤلفين كانوا رجال المدرسة االوائل 

ولكنيم قدموا الييا تجذبيم دعوة الخمفاء او بالطيم او رغبتيم في وبعضيم ليسوا من الشام 
معرفة التاريخ وقد لعب الدور اليام في ىذه الناحية ثالثة خمفاء او اربعة: معاوية اوال فيو اول 
من سأل في التاريخ واستقدام العمماء اليو يسأليم واول من امر بالتدوين. ثم عبدالممك وابنو 

ن عبدالممك الذي كانت تؤلف لكتب لخزانتو في تاريخ الفرس )من قبل الوليد ثم ىشام ب
 .(28)الفرس( وفي احداث االسالم )من قبل الزىري( وفي االنساب )من قبل العارفين بيا( 

 ثالثا: عدم تشجيع الخمفاء االمويين لرواية المغازي والسير في القرن االول اليجري:
والسير في القرن االول ونيوا اىل الشام عن كره الخمفاء االمويون رواية المغازي 

معرفتيا وتداوليا وحاولوا صدىم عن العناية بيا ويفيم مما وصل من اخبار موقفيم منيا انيم 
 :(29)سوغوا مناىضتيم ليا بستة اسباب 
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تقصير الناس عن التشبو بالمسممين االولين: حيث انيم كانوا يعتقدون ان  .1
ن المسممين في صدر االسالم فقد تغيروا وتبدلوا لذلك كان من المسممين في اياميم يختمفون ع

الصعب اخذ الناس بسنة ابي بكر وعمر )رضى هللا عنيم( حيث يقول عبدالممك بن مروان 
 . (36)الىل الكوفة )ال تكمفونا اعمال المياجرين االولين ، وانتم ال تعممون اعماليم( 

ان الخمفاء االمويين كانوا يقرون عجز االمويين عن متابعة الخمفاء الراشدين:  .2
انيم ليسوا كمن سبقيم من الخمفاء الراشدين ، حيث يقول معاوية في إحدى خطبو في المدينة 

 . (31))اني رمت سيرة ابي بكر وعمر فمم اطقيا فسمكت طريقة لكم فييا حع ونفع( 
الحكم تبدل السياسة مع تبدل الناس: كان الخمفاء االمويون يؤمنون بان نظام  .3

في االسالم لو قواعد واسس ولكنيا جميعا ليست ثابتة غير متغيرة بل منيا الثابت ومنيا 
 المتغير وما يصمح منيا لعصر ال يصمح لعصر اخر.

تخوف االمويين من ثورة الناس: كان الخمفاء االمويين يخشون ان يندد اىل  .4
عوا لالطاحة بدولتيم اذا ىم الشام بسياستيم ويشيروا بممارساتيم ويثروا عمى خالفتيم ويس

 اباحوا ليم االطالع عمى سيرة الخمفاء الراشدين. 
اطفاء االحقاد بين االمويين واالنصار: ان الخمفاء االمويون يرون ان رواية  .5

المغازي والسير تحرك الحزازات والعدوات القديمة بينيم وبين االنصار الذين كانوا يفتخرون 
 بانيم من اىل السابقة والقدمة في االسالم وكانوا يعيرون االمويين بانيم ممن تاخر اسالميم. 

مويين في اول االسالم: كان الخمفاء االمويون يعممون انيم طمس ماضي اال .6
ليس ليم نصيب من المغازي والسير، النيم صدوا عن سبيل هللا ولم يدخموا االسالم اال بعد 
فتح مكة فكفوا اىل الشام عن رواية المغازي والسير النيم يعتقدون ان اطالعيم عمييا فيو 

ن معاوية بن ابي سفيان ىو الذي سن ليم ىذه السنة نشر لمساوي االمويين وازدراء بيم وكا
واخذ بيا مروان بن الحكم وعبدالممك بن مروان. ولم يزل الخمفاء االمويون يحظرون رواية 

 المغازي والسير الى نياية القرن االول. 
 رابعا: تشجيع الخمفاء االمويين لرواية المغازي والسير في القرن الثاني اليجري: 

مفاء االمويين المتاخرين عزفوا عن مناىضة المغازي والسير ، واقمعوا يظير ان الخ
عن حجب اىل الشام عنيا ، وتساىموا في امرىا تساىال كبيرا ، بل انيم تنبيوا لقيمتيا ، 
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وجعموا يوصون اىل الشام بمعرفتيا وينصحون ليم بروايتيا ، كما جعموا يأمرون مؤدبي 
 .(32)رطوا فييا ، حتى يحكموىا ويتمكنوا منيا اوالدىم ان يعمموىم اياىا وال يف

فمما استخمف عمر بن عبدالعزيز اقر بان من سبقو من الخمفاء االمويين حاربوا رواية 
المغازي والسير ، ومنعوا اىل الشام من معرفتيا ودفعوىم عن االطالع عمييا ، وردعوىم عن 

. ودعا العمماء ان يرووىا (33)االشتغال بيا ، وانكر صنيعيم ، وشير بو تشييرا قويا 
وينشروىا ، وطمب منيم ان يحدثوا اىل الشام عنيا ، ويخبرونيم بيا ، وسأل بعضيم ان يكتب 

 . (34)لو قسما منيا واستعان بعمماء اىل المدينة النيم كانوا اعرف الناس بالمغازي والسير 
بعرض اطراف منيا كان الصحابة الشاميون قد اشتغموا برواية المغازي والسير واىتموا 

عمى اىل الشام ، بعد ان فتحوا بالد الشام ، واستقروا فييا واستقامت حياتيم بيا واقبل اىل 
الشام عمى حمقاتيم يسمعون منيم وياخذون عنيم ويقدرون بعض ما يمقون عمييم ، وازدادت 

بتعميميم  (35)عناية اىل الشام بالمغازي والسير عمى مر االيام ونيض التابعون الشاميون 
اياىا ، واطالعيم عمييا وتصدر لذلك منيم اىل العمم والجاللة والسطوة ممن لم يكونوا 
يكترثون لرغبة الخمفاء االمويين في طمس المغازي والسير وال كانوا يبالون بنيييم عن ذكرىا 

 وال كانوا يعبأون بتحذيرىم من نشرىا. 
م ، وكمفيم بو ، وحرصيم               يقول ابو عمرو الكمبي يصف طمب اىل الشام لمعم

: " كان عند كل عمود من اعمدة جامع دمشق شيخ ، وعميو الناس يكتبون العمم" (36)عميو 
 والمراد بالعمم ىنا الحديث ، وكان يتضمن الوان المعرفة الدينية والتاريخية.

ول والثاني اما العمماء الذين كانوا بشكل او باخر نواة مدرسة الشام في القرنين اال
 اليجريين فمنيم:

: وىو عالم مخضرم عاش في الجاىمية (37)عبيد بن شريو الجرىمي  .1
واالسالم وعرف الرسول ومع انو يماني اال انو كان اساس مدرسة الشام في التاريخ فقد 
استدعاه معاوية الى الشام واخذ يقص عميو ما يعرف من اخبار الماضين والكوائن واالحداث 

ساب واالخبار المتقدمة ومموك العرب والعجم ، فامره معاوية ان يدون ذلك كمو في وتشعب االن
 كتاب ىو )المموك واخبار الماضي( فيذا اول تدوين تاريخي واضح ثابت في االسالم.
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ارتحل الى الخميفة عبدالممك بن مروان في  (38)عروة بن الزبير بن العوام:  .2
رسول حسب طمبو. ثم عاد الى دمشق في عيد الشام وكتب لو اشياء عديدة من مغازي ال

الوليد بن عبدالممك وكتب لو جواب عدد من االسئمة التاريخية نقميا المؤرخون كما كان عمى 
 صمة دائمة بعمر بن عبدالعزيز ولكن ظروفا كثيرة اجبرتو عمى ترك الشام. 

دمحم بن مسمم بن شياب الذي بقى في دمشق زمنا في عيد  (39)الزىري  .3
ه في عيد ىشام بن 124ه حتى وفاتو سنة 81ممك بن مروان ثم عاد فاستقر بيا سنة عبدال

عبدالممك الذي وضع لو كاتبين يكتبان عنو السنة وقد وجدت في مكتبة الوليد الثاني حين قتل 
 ه اكوام من المجمدات من مؤلفات الزىري.126سنة 

ه( 157-88: االمام ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو )(46)االوزاعي  .4
واصمو دمشقي ، وكان امام الشاميين في الحديث ، وكان ال يجارى في المعرفة بالسير 
والمغازي والفتوح وحين اجتمع باالمام مالك بن انس في المدينة غمره بالسيره بينما غمره مالك 

 بالحديث. 
ه(: نحن ندين لعوانو بتسمية 158او  147)ت (41)عوانو بن الحكم الكمبي  .5

عمم التاريخ فيو صاحب او كتاب تاريخي يحمل اسم )كتاب التاريخ( في االسالم وقد كتب 
كذلك سيرة معاوية وبني امية ولكن الكتابيين فقد او لم يبق منيما اال ما تناثر لدى المدائني 

 وابن الكمبي والطبري وغيرىم. 
ه(: وكان من 195-119) (42)وي الوليد بن مسمم ابو العباس االم .6

مشاىير محدثي الشام ، وقد كتب في التاريخ ونبغ في حفع المغازي ، اخذىا عمى االوزاعي 
قيل انو الف سبعين كتابا وقد روى سيرة ابن اسحاق ، ان مؤلفاتو كانت تحوي الكثير من 

 االثر والسابقة.السير واالخبار النو كان من المدرسة التي تؤمن بارتباط القضاء بالسير و 
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 المبحث الثاني: تطور مدرسة بالد الشام التاريخية:
 اوال: مدرسة الشام في القرن الثالث اليجري:

ان مدرسة الشام التاريخية سرعان ما اختنق تطورىا وانقطعت بزوال الخالفة االموية 
فمم يكتمل نموىا وال تبمور  عن دمشق وتركز النشاط السياسي والثقافي في حوض الرافديين

رجاليا ومقوماتيا. ومعظم عممائيا الذين ذكرناىم يضمون في العادة الى رجال المدرستين 
 .(43)االخر بين في المدينة والعراق 

ولعل ما يؤكد انتقال الجذب الحضاري الى بغداد وازدىار الحضارة فييا في كافة 
ذي افقد دمشق وبالد الشام االخرى االىتمام والعناية جوانبيا االمر الذي كان لو االثر الكبير ال

في القرون الثالثة االولى ثم لم تمحق الشام بالركب الحضاري االسالمي وذلك لمظروف 
السياسية التي مرت بيا الدولة االسالمية ومع ذلك فاننا ال يمكن ان ننكر حق المدرسة 

 مية بوجو عام. الشامية ودورىا في تطوير الكتابة التاريخية االسال
عمى اننا نالحع ان مدرسة الشام اتجيت منذ اواخر القرن الثاني وخالل القرن الثالث 

 :(44)في اتجاىين 
رواية التاريخ االموي ومناقب االمويين وكان ذلك حدى جوىا السياسي العام  .1

االمويين او المتعصبين ليم ومن ىؤالء: سعيد بن يحيى وخالد بن ىشام ومؤرخون  وباقالم
 مجيولون اخرون.

رواية المغازي وفي ذلك بعض الصدى الديني كما ان فيو ظال من الرفض  .2
لمعباسيين باثبات اعمال الرسول تجاه اعماليم وفي ىذا الباب ياتي العديدون الذين كان منيم 

 ابن عائذ وابو زرعو. النفيمي الحراني ، و 
ان من المؤسف حقا اندثار النتاج العممي لمؤرخي الشام في القرون الثالثة االولى او 

 ندرتو بين المصنفات التاريخية الالحقة.
ومن الجديد باالشارة ان مدرسة الشام سارت عمى نفس النيج الذي سارت فيو الكتابة 

ا بيا وىو التخصص ان جاز لنا ان نستخدم التاريخية منذ نشاتيا لكنيا اتخذت طابعا خاص
ىذا التعبير وذلك انسجاما مع الوضع االقميمي ليذه المدرسة لكننا نجد من العدالة ان تعطى 
ىذه المدرسة حقيا بين المدارس االخرى في اثراء الفكر االسالمي بالكتابة التاريخية بما قدم 
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يا التي ال تقدر في التاريخ لبالد الشام رجاليا من اعمال ىامة تعد مصادر اساسية ليا قيمت
 بصفة خاصة وبالد االسالم بشكل عام. 

 ثانيا: مدرسة الشام في القرنيين الرابع والخامس اليجريين: 
منذ القرن الرابع اليجري ظير في بالد الشام المون المحمي في التدوين التاريخي 

اخبار العمماء المحميين ومحدثي وتظير مدرسة الشام المحمية عمى ايدي مؤرخين ييتمون ب
عمى اننا نستطيع ان نميز في االنتاج التاريخي  (45)المدن الشامية وباخبار ىذه المدن 

بالشام بعض المالمح الخاصة التي تنصب عمى المسيرة العامة لمعمل التاريخي سعة وعمقا 
المواضيع وفروعا كمثل ضخامة االعمال التاريخية والحاح مدرسة دون اخرى عمى بعض 

 :(46)وكثرة عدد العاممين وتوزعيم الجغرافي والزمني فنجد 
ان مدرسة الشام كانت موزعة النشاط بين عدد من المدن الشامية ولم تقتصر  .1

عمى دمشق التي كانت عاصمة الدولة االموية حيث نجد الكثير من المؤرخين من حران 
ذلك ىو عدم وجود رأس  وحمص والرقة وصفد وعسقالن وحمب والقدس ولعل السبب في

 سياسي واحد لمشام في تمك الفترة. 
ان نصف المؤرخين في بالد الشام كانوا من المحدثين والفقياء بينما النصف  .2

 االخر من الموظفين )الكتاب والقضاة(.
كانت المشاريع التاريخية ليؤالء المؤرخين بصورة عامة صغيرة أي كانت  .3

السواء. حيث لم يكن لمعظميم من الطموح التاريخي  محدودة المدى الزمني والمكاني عمى
االوسع ما يجعمو يقفز الى ما قبل زمنيا او لما وراء اقميمية فيم بين سيرة رجل او دولة او 

 تعميق تاريخي او ذكر فضيمة موقع او مناقب رجل او التاريخ لمدينة او اسرة. 
نواع التاريخية التاليف التاريخي في بالد الشام كان يمشي في اطار اال .4

المعروفة اال انو يوجد تفاوت في االىتمام بنوع دون اخر. فيي تتجو الى رواية االحداث ما 
بين تاريخ عام وخاص وتعميق تاريخي ، اما الميزة التي تفردت بيا المدرسة الشامية فيي دون 

 شك كثرة كتب الفضائل المدن والجياد وذلك بسبب الغزو الصميبي.
 ه الفترة عددا من المؤرخين البارزين منيم: لقد برز في ىذ
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: عبدالرحمن بن عمر بن صفوان بن زرعو الدمشقي (47)ابو زرعو  .1
ه( وىو من كبار المحدثين المعروفين ومن ىذا الباب دخل الى التاريخ او دخل اليو 286)ت

التاريخ ولو فيو عددا من الكتب جعمو يتفرد وحده في تمثيل مدرسة الشام وىي )كتاب الطبقات 
 وكتاب سيرة الرسول والخمفاء الراشدين(.  ، كتاب التاريخ ، كتاب ذكر اىل الفتوى في دمشق ،

: دمحم بن عبدهللا بن جعفر بن عبدهللا بن الجند (48)ابو الحسين الرازي  .2
ه( كان من كبار المحدثين سمع الحديث بالري والعراق والشام ومكة ولقد 347البجمي )ت

 ق(. صنف عدة كتب منيا: )كتاب امراء دمشق في ايام بني العباس ، وكتاب امراء دمش
ه( 453-373: ابو القاسم عمي بن دمحم بن يحي السممي )(49)السميساطي  .3

ولقد كان بارعا في اليندسة وعمم الييئة )الفمك( ولقد كان من اكابر الرؤساء والمحدثين في 
 دمشق ولو مؤلف ميم عن اخبار الشام اال انو مفقود وكتاب تاريخ الموصل.

-346بن الفضل بن جعفر ) : ابو غالب ىمام(56)ابن الميذب المصري  .4
 ه( وىو من الفقياء االدباء ولقد الف تاريخا عمى السنين وىو حسن التاليف.496

: ابو الفضل دمحم بن طاىر بن عمي بن احمد (51)المقدسي القيسراني  .5
ه( من المحدثين الحفاظ والنسابين وذوي الرحمة الواسعة والتاليف 567-448الشيباني )

اني كثيرة وفييا مما يتصل بالتاريخ مثل )تاريخ اىل الشام ومعرفة االئمة الكثير ومؤلفات القيسر 
 منيم واالعالم ، االنساب ، تكممة الكامل ، العوالي في التاريخ ، معجم البمدان(. 

 ثالثا: مدرسة الشام في القرن السادس اليجري وما بعده: 
ع التاريخية الكبيرة منذ اواسط القرن السادس اليجري بدأت تظير في الشام المشاري

لنجد ابن عساكر ومجمداتو الثمانين في تاريخ دمشق وابن ابي طي ومؤلفاتو الخمسة عشر في 
التاريخ وياقوت الحموي بمعجميو المشيورين وتاريخو الضخمين وسبط ابن الجوزي بتاريخو 

 (52)العام .... وغيرىم 
وشيدت مدرسة الشام اقصى نشاط ليا خالل القرنين السادس والسابع اليجريين 
ويمكن ان يعزى ىذا التحول الى تمتع الشام في تمك الفترة بنوع من االىتمام من الحكام 
الزنكيين ومن بعدىم االيوبيين حقيقة ان ىذه البالد لم تتمتع بوحدة سياسية نظرا لوضعيا 

والحكام واالسر العربية عمى الحكم فييا وتنوع االنتماءات السياسية  الجغرافي ولغمبة االمراء



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 3العدد )

 1027( االولكانون )

 

)56 ) 

 

والعقيدية والمذىبية بعد سقوط الدولة االموية اال انيا خالل حكم الزنكيين شيدت تغييرا في 
االوضاع العامة نتج عن ظيور عدد من العمماء والفقياء المحدثين والمؤرخين ممن كانوا بحق 

لمدرسة وان امتاز االنتاج العممي ليؤالء الرجال بالتخصص واالقميمية اال العمد الرئيسية ليذه ا
انيم شاركوا مع غيرىم من رجال المدارس االسالمية االخرى في انواع الكتابات المعروفة 
فمنيم من كان موسوعيا في كتابتو ومنيم من كان محميا كتب تاريخا القميمو او المدينة او 

او كتب تاريخا لدولة او كتب النظم االسالمية او ترجم لالعالم  كتل ترجمة لحاكم او امير
والنبالء والفقياء والعمماء ، لقد كانت بالد الشام مركزا لمتيارات السياسية والفكرية والتنافر بين 
القوتين االعظم في تمك الفترة الدولة العباسية والدولة الفاطمية وكانت معبرا وممرا لمتجارة 

 .(53)كانت طريقا لمقبائل العربية ذىابا وايابا الى الشمال والى الجنوب العالمية كما 
 ومن المؤرخين الكبار الذين ظيروا في تمك الفترة: 

: ابو يعمى حمزة بن اسد بن عمي بن دمحم التميمي (5455)ابن القالنسي  .1
ه( نشأ عمى ثقافة دينية ادبية فقد سمع شيئا من الحديث كما شدا بعضا من االدب 555)ت

ال ليصبح محدثا او اديبا ولكن كاتبا في الديوان حيث اصبح من ابرز الكتاب في الدولة 
 االتابكيو لذلك فقد الف )المذيل في تاريخ دمشق(. 

: ابو القاسم عمي بن الحسن بن ىبة هللا الشافعي الدمشقي (56)عساكر  ابن .2
ه( وىو من اسرة معروفة بالعمم والحديث والفقو الشافعي ولقد طمب العمم وىو 499-572)

في السادسة من عمره وانتقل بين مختمف المدن لطمب العمم حتى وعى ما لدى عمماء العالم 
 تاريخ مدينة دمشق في ثمانين مجمد. االسالمي فجمس يحدث. ولقد انجز مؤلف ضخم ىو 

ه( 597: ابو عبدهللا دمحم بن صفي الدين دمحم )ت(57)العماد االصبياني  .3
وىو احد اركان الكتابة العربية البارزين والمسؤولين ولو عدة مؤلفات في التاريخ منيا: )تاريخ 

القسي في الفتح القدسي الدولة السمجوقية ، زبدة التواريخ ، زبدة النصرة ونخبة العصرة ، الفتح 
 ، البرق الشامي ، خريدة القصر وجريدة العصر(. 

ه( وىو من مشاىير المؤلفين في 626-574: )(58)ياقوت الحموي  .4
االسالم ولقد ترك لمتراث االدبي ثروة كبيرة من المؤلفات اىميا المعجمان )معجم االدباء 

 ومعجم البمدان(. 
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 الخاتمة
 بد من تكون ىناك ثمرة ليذا العمل ولكل زرع محصول بعد االنتياء من كل عمل ال

فبعد توفيق هللا عز وجل واعانتو وتيسيره باكمال ىذا البحث نذكر اىم النتائج التي توصل الييا 
 البحث. 

ان مدرسة الشام منذ البدء كانت اوسع نظرة الى التاريخ وقيمتو وقد توجو  .1
والمغازي واحداث الجاىمية( ولم تتوقف عند بعض اىتماميا الى الحدث التاريخي العام )الفتوح 

 المواضيع الخاصة كالوقوف عند المغازي النبوية فقط او االيام واالنساب. 
ان اول تدوين تاريخي معروف في االسالم كان في دمشق وبامر من معاوية  .2

وان تنسب  حين استقدم عبيد بن شريو اليو وسألو عن اخبار االمم وامر الكتبة ان يدونوا اقوالو
اليو فكان من ذلك في االرجح كتاب االمثال وكتاب المموك واخبار الماضين وربما ترجمت 

 قبل ذلك او معو بعض تواريخ الروم والفرس وجمعت في دفاتر.
ان عمم التاريخ اخذ اسمو ىذا عمى يد احد رجال ىذه المدرس: عوانو بن  .3

 الحكم النو صاحب او كتاب نعرفو يحمل ىذا االسم.
ان العمماء الشاميون كانوا صح لغة واسمم بيانا في الكتابة التاريخية فمم  .4

 يتنزلوا الى ما يشبو الكتابة العامية حتى في كتاباتيم المتاخرة.
كتاب التاريخ في الشام كانوا في جممتيم من المحدثين والقضاة والفقياء  .5

 والمدرسين وقل فييم الموظفون.
التاريخية اقميمية حيث كانت نظرتيم الى  كانت مدرسة الشام اقل المدارس .6

 التاريخ عمى الدوام اوسع من اقميميم ولعل السبب في ذلك انفتاح الشام عمى الجيات االربع.
كانت لمدرسة الشام اىتماما بالقضايا الدينية من احداث ورجال وصحابة  .7

 ويخصصون ليا في كتبيم المساحات الكبيرة.
اىتمام كبير بكتابة تاريخ المدن بسبب كثرة المدن في الشام  كان لمشاميون  .8

 واعتزاز كل مدينة بدورىا السياسي الخاص ورجاليا. 
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 الهوامش
                                                           

ه( ، االعالن بالتوبيخ لمن ذم اىل التاريخ ، تحقيق فرانزروزنتال ، 962السخاوي ، شمس الدين دمحم )ت (1)
 . 14م ، ص 1963-ه1382ترجمة صالح احمد العمي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

 . 14المصدر نفسو ، ص  (2)
 151م ، ص 1961، مكتبة النيضة ، القاىرة ،  8امين ، احمد ، فجر االسالم ، ط (3)
ه( ، تاريخ الرسل والمموك ، تحقيق دمحم ابو الفضل ، الييئة المصرية 316الطبري ، دمحم بن جرير )ت (4)

 . 127/ ص  2، ج 3لمطباعة ، القاىرة ، ط
م ، 1966يخ عند العرب ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، الدوري ، عبدالعزيز ، بحث في نشأة عمم التار  (5)

 .  18ص
 . 19المصدر نفسو ، ص  (6)
الجميمي ، رشيد عبدهللا ، مساىمات المسممين في تطور عمم التاريخ ، مجمة جامعة النيرين لمعموم  (7)

 . 224م ، ص 2661-ه 1422، بغداد ،  16االسالمية ، العدد
 . 49، ص  1986، بيروت ،  2لتدوين التاريخي عند العرب ، طنصار ، حسين ، نشأة ا (8)
العبيدي ، ايمان محمود ، السيرة النبوية في االندلس حتى القرن الخامس اليجري ، رسالة ماجستير ، كمية  (9)

 . 12م ، ص 2665-ه1426التربية ، جامعة االنبار ، 
 . 224الجميمي ، مساىمات المسممين ، ص  (16)
 1966عبد العزيز،  بحث في نشأة عمم التأريخ عند العرب ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ،  الدوري ، (11)

 19، ص
   1/149،  1979، 2مصطفى ، شاكر ،التاريخ العربي والمؤرخون، بيروت، دار العمم لمماليين ، ط (12)
-ه1412العمري ، اكرم ضياء ، السيرة النبوية الصحيحة ، مكتبة العموم والحكم ، المدينة المنورة  (13)

 . 11/ ص 1م ، ج1992
 . 39نصار، نشأة التدوين ، ص  (14)
 52-51، ص  1963فرانتز روزنثال،عمم التاريخ عند المسممين، ترجمة صالح احمد العمي ، بغداد ،  (15)
باستثناء حاالت نادرة جدًا جنح فييا بعضيم إلى التحيز في كتابتو لمتاريخ مثل ابراىيم بن ىالل الصابي  (16)

م( الذي اعترف بما نسبو من أباطيل وأكاذيب ارضاًء لبني بويو في كتابو التاجي. ينظر: 994ىـ/384)ت
 . 86روزنثال ، عمم التاريخ عند المسممين، ص

ه( ، مقدمة ابن خمدون ، بيروت ، دار احياء التراث العربي 868ن بن دمحم) ت ابن خمدون ، عبدالرحم (17)
 ومابعدىا 9، بال. ت ، ص 
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ذا ما استثنينا بعض المؤرخين الكبار امثال الطبري وابن عذاري، وأحمد بن عمي  (18) وا 

ي التأريخ م( وابن خمدون، ينظر:طو باقر وعبدالعزيز حميد، طرق البحث العممي ف1441ىـ/845المقريزي)
 39،  1986واآلثار، الموصل،

، 1976، االسكندرية ،  2. موافي ، عثمان ، منيج النقد التاريخي اإلسالمي والمنيج االوربي ، ط(19)
 277ـ 267ص

 38ينظر : احمد مختار ، المامة بالتاريخ عند العرب ، فصل ضمن كتاب ، عمم التاريخ ليرنشو ، ص (26)
م 2669ه/1436ىيم ، نشأة المدرسة التاريخية ، دار مصر لمطباعة ، مصر ، دوحان ، عبدالكريم ابرا  (21)

 . 22، ص 
/  1، بيروت ، ج 1983،  3مصطفى ، شاكر ، التاريخ العربي والمؤرخين ، دار العمم لمماليين ، ط (22)

 . 119ص 
ه( ، تاريخ دمشق ، تحقيق صالح الدين المنجد ، 571ابن عساكر ، عمي بن الحسن بن عبدهللا )ت (23)

 . 316/ ص  1م ، ج1951المجمع العممي العربي ، دمشق ، 
ه( ، الفيرست ، تحقيق يوسف عمي الطويل ، دار الكتب 386ابن النديم ، دمحم بن ابي يعقوب )ت (24)

 . 92ص م ،1994،  3العممية ، بيروت ، ط
ه( ، تحقيق ابي الوفا 157ه( ، الرد عمى سير االوزاعي )ت182ابو يوسف ، يعقوب بن ابراىيم )ت (25)

 . 3-2االفغاني، مطبعة المعارف العثمانية، حيدر اباد ، الدكن ، بال ت ، ص 
ل ه( ، مقدمة في اصول التفسير ، تحقيق جمي728ابن تيمية ، ابو العباس احمد بن عبدالحميم )ت (26)

 . 15م ، ص 1936الشطي ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 
/ ص  1ه( ، فتوح الشام ، مطبعة العموم االدبية ، مصر ، بال ت ، ج267الواقدي ، دمحم بن عمر )ت (27)

113-114 . 
 . 113مصطفى ، التاريخ العربي والمؤرخين ، ص  (28)
 . 26-13م ، ص1986،  1ل ، طعطوان ، حسين ، رواية الشاميين لممغازي والسير ، دار الجي (29)
ه( ، تاريخ الخمفاء ، تحقيق دمحم محي الدين عبدالحميد ، 911السيوطي ، عبدالرحمن بن ابي بكر ، )ت (36)

 . 218م ، ص 1964مطبعة المدني ، القاىرة ، 
، ه( ، البداية والنياية ، مكتبة المعارف ، بيروت 774ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل بن عمرو )ت (31)

 . 132/ ص 8، ج 1966
 . 36عطوان ، رواية الشاميين لممغازي والسير ، ص  (32)
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 . 67ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ص  (33)
 . 323/ ص 2امين ، احمد ، ضحى االسالم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بال ت ، ج (34)
م ، 1958ر ، بيروت ، ه( ، الطبقات الكبرى ، دار صاد236ابن سعد ، دمحم بن سعد بن منيع )ت (35)
 . 475-7/384ج
 . 76/ ص 1م ، ج1979ابن عساكر ، تيذيب تاريخ ابن عساكر ، دار المسيرة ، بيروت ،  (36)
 . 143ابن النديم ، الفيرست ، ص  (37)
 . 127/ ص  1مصطفى ، التاريخ العربي والمؤرخين ، ج (38)
 . 396/ ص  7ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (39)
 . 376ابن النديم ، الفيرست ، ص  (46)
 . 146-145المصدر نفسو ، ص  (41)
 . 377المصدر نفسو ، ص  (42)
 . 22دوحان ، نشأة المدرسة التاريخية ، ص  (43)
 . 134/ ص 1مصطفى ، التاريخ العربي والمؤرخين ، ج (44)
 . 23دوجان ،نشأة المدرسة التاريخية ، ص  (45)
 . 224-217مصطفى ، التاريخ العربي والمؤرخين ، ص  (46)
 . 5/ ص  7ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج (47)
 . 251/ ص  15ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، ج (48)
ه( ، الدارس في تاريخ المدارس ، تحقيق جعفر الحسيني ، المجمع 927النعيمي ، محي الدين ، )ت (49)

 .152-151/ ص  2، ج 1951العممي ، دمشق ، 
ه( ، شذرات الذىب في اخبار من ذىب ، المكتب 1689ابن العماد ، ابو الفالح عبدالحي الحنبمي )ت (56)

 . 291/ ص 3التجاري لمطباعة والنشر ، بيروت ، بالت ، ج
ه( ، بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيق سييل 666ابن العديم ، كمال الدين ابي القاسم عمر )ت (51)

 . 79/ ص  5، ج 1988، دار الفكر ، بيروت ،  زكار
 . 226/ ص  2مصطفى ، التاريخ العربي والمؤرخون ، ج (52)
 . 23دوحان ، نشأة المدرسة التاريخية ، ص  (53)

54  
ه( ، سير اعالم النبالء ، دار الحديث ، القاىرة 748الذىبي ، شمس الدين دمحم بن احمد بن عثمان )ت (55)

 . 156ص / 15م ، ج2666-ه1427



 

 

 مدرسة بالد الشام التارخيية
 أ.م.د. خالد هاشم حممد

 

)54 ) 

 

                                                                                                                                                                 
ه( ، طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق مصطفى 771السبكي ، عبدالوىاب بن عمي بن عبدالكافي )ت (56)

 . 137/ ص 4م ، ج1999-ه1426،  1عبدالقادر ، دار الكتب العممية ، بيروت ، ط
 . 445/ ص  15الذىبي ، سير اعالم النبالء ، ج (57)
ه( ، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان ، دار الكتب 681تابن خمكان ، احمد بن دمحم بن ابراىيم ) (58)

 . 163/ ص  5م ، ج1998-ه1419،  1العممية ، بيروت ، ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


