
        
 

.  
 

 العربیة شرقًا    أحدث اإلسالم تغییرًا حضاریًا ودینیًا وسیاسیًا كبیرًا ، وجلبت حركات التوسع والفتوح  
فیًا وغربًا نتائج مثمرة في شتى المناحي الحضاریة ، لعل أبرزھا توسیع أفق الفرد العربي ثقا

وحضاریًا بعد أن تحطمت الحدود السیاسیة الساسانیة والبیزنطیة ، وجعلتھ وجھًا لوجھ أمام 
تحدیات حضاریة قویة صار لزامًا علیھ إّما أن یختار بین اإلذعان والركون لفعالیة الحضارات 

ید ، فاختار القدیمة ونشاطھا في المناطق التي توسع فیھا أو التحفیز واالنطالق نحو اإلبداع والتجد
  .الطریق الثاني ، الذي شقھ صاعدًا مع صعود اإلسالم التاریخي والحضاري 

 رغبة      لقد فھم العرب في جزیرتھم رسالة الدین الجدید ، الذي أولوه ّجل اھتمامھم ، ولكّن
ة الحضاریقودھا الطموح الناجم من عظمة الرسالة اإلنسانیة التي یحملونھا جعلتھم یأخذون بأسباب 

 فكان أن دخلوا البالد فاتحین وقد شغفوا بإغراء . والتقدم مما أدى إلى تمیزھم على مستوى العالم
الثقافات الموجودة والسائدة لدى أھل ھذه البالد ، وما كان یبعث الطمأنینة في نفوس العرب 

ي التي وقعت من وجعلھم ال یرتابون بھذه الثقافات المتنوعة والغنیة في الواقع حقیقة االقبال الطوع
  .لدن أھل البالد نحو اإلسالم والقبول بھ كعقیدة جدیدة لھم 

 ، وھي أساسیة     مذ تلك اللحظة بدأت ترتسم مالمح حضارة عربیة إسالمیة ، تمیزت بظاھرة 
 ناشيء عن عقیدة جماعیة ، كانت بمثابة مشروع مجتمع جدید مكثف ثمرة لتخطیط إنساني أنھا

تھا وكفت عن العطاء آلیاتھا وطاق استنفدتلى أنقاض حضارات قدیمة ، یّصعد في التاریخ ع
   . اإلنساني

محض اتفاق أو ) حضارة(مع كلمة ) إسالمیة(و ) عربیة(     ولم یكن االقتران الذي وقع لكلمتي 
العربیة (أو كلیھما معًا ) اإلسالمیة(أو ) العربیة((صدفة ، فقد اقترن بكلمة الحضارة تسمیة 

كوصف للحضارة ، وھو لفظ یدل على الدور القیادي للعرب و نھوضھم برسالة ) یةاإلسالم
، وحمعت في وھیمن على ھذه الحضارة القرآن الكریم بجمالیات لغتھ وتجلیاتھ الثقافیةاإلسالم ، 

 مسلمین یتكلمون جمیعًا اللغة العربیة ، التي صادف نجاحھا في وغیرفضائھا ونظامھا مسلمین 
                                                 

 أبحاث محكمة 
 ة اآلداب ، الجامعة األردنیة كلیعمید  
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 اللغة العربیة كادتول المسلمین غیر العرب لھا واحاللھا الصدارة في ألسنتھم ، حتى االنتشار وقب
 تصبح اللغة العالمیة الوحیدة ، مما جعل أثرھا الحضاري وتقضي على اللغات المحلیة الخاصة ، 

  .ال یقل نجاحًا عن نجاح انتشار اإلسالم في جوانبھ العسكریة والسیاسیة 
 المؤسس علىقیادیًا وتاریخیًا في العصور الوسطى مع الدین اإلسالمي       حمل العرب دورًا 

التسامح والعلم والفضیلة ، وما رافق ذلك من تراث حضاري امتزج معھ لیمثل حالة فریدة من 
المزج بین العقیدة والتراث الحضاري العربي الذي ینسجم مع التراث ، من جھة وبین التراث 

 دور المسلمین من غیر العرب إظھارفضًال عن . ثقافات األخرى العربي بمكونھ اإلسالمي وال
جنبًا إلى جنب مع العرب المسلمین في بناء الحضارة ، التي أصبحت منذ تلك اللحظة تتخذ طابع 

  .الحضارة اإلسالمیة الموحدة والجامعة لكل المجتمعات التي  دانت اإلسالم 
حضارة العربیة اإلسالمیة التي تشكلت وسادت على      إن الدارس للتراث التاریخي الذي یّخص ال

مدى قرون ، سیكتشف أن ھذه الحضارة التي كانت تّخص العرب في البدایة عندما شكل اإلسالم 
وقد  ، إرادة عربّیة راسخةرأسمالھا الرمزي المعّبر عنھا اندفعت في إطار تاریخي یقوم على 

. عًا على اختالف شعوبھم في بیئاتھم المختلفة  بتصمیم عاشھ المسلمون جمیاقترنت ھذه اإلرادة
 مع الحضارة ذات داللة أوسع وأكثر شمولیة ، ألن "العربیة اإلسالمیة"وھكذا یمكن اعتبار صفة 

 عن الحقیقة والعدالة بمشاركة العرب المسلمین والمسلمین من تكشفھذه التسمیة تتسع بصورة 
  .العرب في بناء صرح الحضارة العربیة اإلسالمیة  العربیة من غیر للغةغیر العرب والمتكلمین 

 إننا إذا تجاوزنا مفھوم الحضارة بوصفھ السمة الناظمة لتجلیات العقل العربي اإلسالمي من القرن 
التاسع حتى الحادي عشر للمیالد ، ھذه التجلیات التي فرضت نفسھا بمثابة عولمة ثقافیة انسابت 

وبحثنا عن الكیفیة التي رسمت فیھا معالم الثقافة العربیة اإلسالمیة . بیسر وسھولة في العالم القدیم 
 تشكل الثقافة العربیة قد جاء متزامنًا مع تشكل القومیة العربیة الجدیدة ، ، فإنھ بمقدورنا القول بأنَّ

  .ما تشُكل وعیھا الذاتي وانعكس في األدب وتدوین التاریخ سوخالل ذلك 
 خالل المرحلة عة جدًا ، سواء بامتدادھا على مساحات فسیحة أو من     أصبحت ھذه الثقافة واس
ل في بحر شاسع من النتاجات الكتابیة المتصلة باإلسالم وتاریخ اإلسالم ، الزمنیة ، وغدت تتشك

وفن العمارة والفن التطبیقي والفلسفة والعلوم الدقیقة ، وعلوم الشریعة وعلم الكالم واللغة والنحو 
  .لوم األخرى وغیرھا من الع

     لسنا اآلن بصدد الحفر التاریخي الموّسع في تتبع سیر مدة الثقافة العربیة اإلسالمیة، ولكن 
یمكن القول أن ھذه الثقافة قد اندرجت في إطار تشكلھا ونضوجھا في طورین تاریخیین یحددان 
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  .زمنیًا بالقرن السابع 
ة العربیة لدى جماعة متجانسة من الناحیة      وجدت الثقافة العربیة في أراضي شبھ الجزیر

اللغویة والساللیة،تجمعھا وحدة المصیر والعادات،ووسط سكني متماثل نسبیًا، ولم یكن العرب 
  .حتى القرن السابع موحدین في تنظیم سیاسي أو اجتماعي 

ن القرن بدأت معالم ثقافة عربیة أكثر شھرة ذات أھمیة عالمیة فیما بعد ، في العقود األولى مو
  .السابع ، وازدھرت الحقًا في جنوب آسیا وشمال إفریقیا وفي بعض المناطق من جنوب أوروبا 

في أساس ھذه الثقافة تقالید حضارات وشعوب مختلفة من األقالیم الجغرافیة      لقد وضعت 
یرقى الشك  فإنھ ال وھكذا) . التنوع في الوحدة(وكان ھذا یتم في إطار ما یمكن تسمیتھ بـ.الممتدة

 ھذه الثقافة في إطار "لعالمیة"إلى وجود وحدة داخلیة للثقافة العربیة في القرون الوسطى، أسست 
مع وعي العرب أن المبادرة في ھذه الثقافة إّنما تعود إلیھم بصورة . الوحدة االجتماعیة الدینیة 

قل في المرحلة المبكرة ، و خاصة ، ومن ھنا فقد قّدر لھم أن یدیروا زمام األمور بأیدیھم على األ
دون انتقاص أو افتئات على اآلخرین الذین یشاركونھم وحدة العقیدة والثقافة أو افتئات على 

  .اآلخرین الذین یشاركونھم وحدة العقیدة والثقافة 
     إن الجانب األكثر خصوصیة في الثقافة العربیة وھو اإلسالم مولود في الوسط العربي ، وقد 

 علماء وشعوب مختلفة ، إذ كان إسالم القرون الوسطى بالنسبة للمسلمین المؤمنین وضع بجھود
 في مكة والمدینة ، ولكون الدعوة ) علیھ وسلمصلى اهللا(عقیدة عربیة خالصة بشر بھ النبي محمد 

 خاصیة التعصب الوطني أو القومي لم تكن ألةإلى الدین الجدید كانت شاملة للبشریة جمعاء فإن مس
  .حة عند العرب مطرو

   لقد برز ھذا في مسلكیة التسامح ، وھي كلمة بطبیعة الحال ال تنحصر تاریخیًا في عصر 
فعندما تعولم اإلسالم في القرون الوسطى ، وتعولمت ثقافتھ ، وأصبح یندرج . النھضة في أوروبا 

 وعقدیة وأخالقیة في إطار ھذا الفضاء الثقافي شعوب مختلفة ، بقیت مسألة التسامح فضیلة عقلیة
  .یجب أن تحترم عند الشعوب المنضویة تحت لواء الحضارة العربیة اإلسالمیة 

     وإذا كان التسامح یفھم في األدبیات الموصلة لھذه الكلمة بوصفھ الموقف األخالقي للذات تجاه 
 ، جدیدًاصیلیًا سمت لھذا المفھوم طریقًا تأراآلخر ونفي التعصب ، فإن الثقافة العربیة اإلسالمیة 

 الروحي للذات تجاه اإلنسانیة جمعاء ، دون تمییز من – األخالقي –فالتسامح ھو الموقف الدیني 
 .عرق أو لون أو دین 
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 :اللغة العربیة 
  

تعد اللغة العربیة من الضوابط أو المرتكزات األصیلة للحضارة  ، فبقدر ما تكون اللغة أصیلة   
من أصالة ، واللغة وإن كانت أصًال أداة للتخاطب والتعاون والتفاھم تقدر ما تتمیز بھا الحضارة 

  .والتواصل في األمة إَال أنھا أیضا األداة األكثر أھمیة في بلورة الثقافة الفكریة 
أصبحت اللغة العربیة لغة اإلسالم ولغة المسلمین األولى وقد مثلھا المسلمون من غیر العرب    

وھكذا فقد برزت العربیة كحامل .نقص ، وأحلوھا الصدارة في ألسنتھم دون أي تعقید أو شعور بال
ووسیط للثقافة العربیة اإلسالمیة ،وأصبحت أعمال العرب الكتابیة وغیرھم من العلماء اإلیرانیین 
وعلماء آسیا الوسطى المكتوبة باللغة العربیة من منجزات الثقافة القومیة واإلسالمیة المشتركة ،مع 

  .الوقت عائدة للعرب بوجھ خاصأنھا بنفس 
وألنھا رافقت مسیرة اإلسالم فقد غدت خالل وقت طویل لغة العلم والدین بالنسبة لكل    

فقد كانت لغة شعب حي تقبل بصورة طوعیة طبیعیة كل شئ .الشعوب التي اعتنقت اإلسالم 
 التواصل وعدم وتحقق بفعل ذلك وعبر اللغة العربیة تتابع.مكتوب بھذه اللغة كشيء خاص بھ 

  .االنقطاع  بین الثقافتین  العربیة القدیمة وثقافة القرون الوسطى العربیة اإلسالمیة 
الء أھمیة كبیرة إی ھذا یتطلب وحتى یمكن للمرء فھم طبیعة وتجلیات الثقافة العربیة فإنِّ  

جیة لھذه الثقافة ، بل فاللغة العربیة القدیمة لم تكن مجرد القشرة الخار.لعنصر اللغة من ھذه الثقافة 
أسبغت علیھا بعض المالمح الممیزة ،وغدت ھي بنفسھا واحدة من أھم العناصر المكونة لھا ، 

  .محددة بصورة كبیرة تخومھا التاریخیة ، ورامزة لوحدتھا 
ولم تكن اللغة العربیة دون دینامیة تغیر أكسبتھا الكثیر من أصالتھا وأغنت ثوابتھا ، فھي من   
حیة لم تتقوقع على نفسھا مكتفیة بذاتھا غیر متفاعلة مع المستجدات الثقافیة والحضاریة ، ھذه النا

فالعربیة في .لكي تطور نفسھا ، وتتحول إلى أشكاٍل جدیدة تختلف باختالف العصور األدبیة 
العصر الجاھلي تختلف عنھا في العصر اإلسالمي أو في العصر العباسي أو في العصر 

 العصر الجاھلي تتأثر بعوامل المكان وبعبقریة الصحراء ومفرداتھا وصور فھي في.الحدیث 
  .الطبیعة حولھا 

وتكتسي العربیة في العصر اإلسالمي ثوبًا جدیدًا،تتجاوز بھ الحیاة الیومیة المعیشة والمتداولة   
ة والقانون ، لتعانق العقیدة اإلیمانیة الجدیدة ومفردات اإلسالم الذي حمل مفاھیم مختلفة ،كالشریع

وتتسع العربیة في العصر العباسي وتتفاعل مع الحضارات األخرى .والصالة وغیرھا من المفاھیم 
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،وتؤثر فیھا وتتأثر بھا ، ومن ثم نراھا تتعامل وتستجیب لحضارات اإلغریق والرومان والھند 
ت معجمیة ولذلك فقد اتسع.وبابل ،وحضارات البحر المتوسط ،والحضارات اآلسیویة واإلفریقیة

اللغة العربیة ،وتفاعلت مع المصطلحات الفلسفیة والعلمیة واألدبیة واستوعبتھا وأخضعتھا لثوابتھا 
  .وكتب بھا العلوم الجغرافیة والحساب والھندسة والفلك والفلسفة والمنطق وعلم الكالم .األصیلة 

ا تتحاور مع اآلخرین، امتلكت اللغة العربیة من الخصوصیة ما منحھا الثقة بالنفس ،وما جعلھ  
وھذا ما أثبتھ الوقائع والتجارب –بل وتؤثر فیھم ،وبفضل ھذه الدینامیة الحیة فإن باستطاعتھا 

مع مرور الوقت أن تحل محل الكثیر من اللغات حولھا ،فحلت على سبیل المثال محل –الطویلة 
 لى األندلس فيإوإفریقیا والقبطیة والفینیقیة والتركیة والفارسیة ، بل اتجھت إلى أعماق آسیا 

  . والبالد األوروبیة ،وأثرت في مفرداتھا اللغویة وبنیتھا التركیبیة أسبانیا
ا                 ى محورین ھم ا عل ة تطورھ ة تتصف باألصالة والتطور ، حقیق ة العربی إن ما یؤكد أن اللغ

ذ    أصابھافلو وقفت عند الثوابت وحدھا  ). المستجدات(و)الثوابت  ( ود والغرور من ذي    الجم دم ،ال الق
ا                   یدفع إلى التعصب والخوف من اآلخر ثقافیًا ولغویًا ، ولو أنھا وقفت عند المستجدات وحدھا ، فإنھ

ة            سانیة الحی زین استمرت           . تفقد نفسھا وتندثر داخل اللغات اإلن ذین المحورین أو المرتك وخالل ھ
ان ، فتفاعلت مع          اللغة العربیة في رحلتھا الطویلة ، التي دامت أكثر من سبعة عشر قرن              ا من الزم

اللغات اإلنسانیة األخرى ، وأصبحت لغة حیة تفرض نفسھا على المحافل الدولیة السیاسیة والعلمیة      
  .واألدبیة ، وعلى المجتمعات اإلنسانیة حتى الیوم 

ا                   شارھا وازدھارھ كان عصر التدوین یمثل مرحلة ھامة في تشكیل اللغة العربیة األدبیة ، وانت
ول     ، ولكن    شكل                        إنَّالیمكن الق ة محددة ب اع سیاسة لغوی القوة أو بفضل إتب د فرضت ب ة ق ذه اللغ  ھ

سیاسي                   ان للوضع ال د ك ة ، و دون شك فق دیني    -واعي ومنھجي من السلطة العربی اعي  – ال  االجتم
  .مین شروط تفضیلیة للغة العربیة إلى أقصى حدأالقائم دور في ت

جاء الدولة العربیة اإلسالمیة مزیحة بقوة دفعھا الذاتي من     في كل أر   فقد بسطت العربّیة نفوذھا     
ة األخرى             ة واللغات األدبی ا        .طریقھا العدید من اللھجات الحی ك أن تغیرت تمام ان من نتیجة ذل وك

اس             الخارطة ا وراء القفق ران وم  اللغویة للشرق األدنى وشمال إفریقیا وقسم من الجنوب أوروبا وإی
رن       آو د موجودة                     سیا الوسطى ، وخالل ق ة في المركز بع دما كانت الدول زمن عن ین ونصف من ال

رن      . فیھ   تغییراكتسب الوضع اللغوي القائم في بعض المقاطعات طابعا ثابتاً   ال              ة الق وحمل لنا نھای
ار والنقوش                           ة ، من اآلث ة العربی ار اللغ ًا من آث ا وثقافی ًا وأدبی السابع وبدایة القرن الثامن تراثًا فكری

  .ویبدأ عصر مدید لحیاة الكتابة العربیة المتواصلة . ت األدبیة والفلسفیة والدینیة والمؤلفا

137

中
阿
文
庫
28



  

  :الوعي التاریخي عند العرب 
  

 تاریخي جدید، وانبثاق وعي تاریخي غیر معھود سابقًا عند العرب بظھور وعيیرتبط ظھور    
ة ا           ة ـ االجتماعی ة التاریخی ك الكتل ذلك بتعاضد تل شاره، وك ة في     اإلسالم وانت ل البدوی لمسماة القبائ

 القبائل ثم في مجموعات ساللیة سیاسیة واسعة، وأخیرًا في رابطة واحدة تأخذ              اتحادالبدء في شكل    
  )العرب(تسمیتھا الذاتیة 

ن الخطاب            د صلى اهللا           ) م638 -ھـ 17(وإّبان حكم الخلیفة عمر ب اد ھجرة النبي محم ّم اعتم ت
اریخ         / علیھ وسلم نقطة حساب    الحدث  / تاریخ واحدة للزمن بالنسبة لجمیع المسلمین، واعتبر ذلك الت

ل شبھ الجزی                    دى قبائ اریخي ل وعي الت ة  رحّدًا فاصًال بین عصرین في تطور ال ذ ذل   . ة العربی ك ومن
دوین                    م الت اریخ عل دئ ت ا یبت الحین أو تلك اللحظة اكتسب التصور عن الماضي وحدة عضویة، كم
ر                      د ّم ھ ق ى أن ة اإلسالمیة، عل التاریخي كفرع خاص من فروع المعروفة في منظومة الثقافة العربی

ة ا علىفي الواقع أكثر من مئة عام       ة،   ھذا الحدث قبل أن تظھر أولى المدونات التاریخیة باللغ لعربی
  .التي تروي التاریخ وفق التسلسل الزمني لألحداث

نھج أم الموضوع، ھل یبقى                       لقد كان على التاریخ أن یحدد ھویتھ ووجوده، سواء من حیث الم
ة    ن الكتاب ة م ى مرحل ك إل اوز ذل ل اإلسالم أم یتج سابھم قب ام العرب وأن ى أی صرًا عل ھ مقت مفھوم

اریخ اإلسالم صادف ظھور عدد                  وفي الحقی . التاریخیة ذات منھج علمي    رن األول من ت إن الق قة ف
رھم،    فمن الرواد في كتابة الروایة التاریخیة من أمثال الزھري، وأبي مخن  ان وغی ن عثم ، وإبان ب

فمن أخذ على عاتقھ الشروع في وضع منھج للكتابة اعتمادًا على منھج علماء الحدیث، وعلى منھج             
ددي من          اإلخباریین في روایة القصة التار     ى الع دھم عل ة عن یخیة للحدث، واستندت الكتابة التاریخی

  .األصول المشھورة
ل            و ھ ة ھ ة العربی ة التاریخی ور الكتاب ن تط رة م ذه الفت ّص ھ ذي یخ ي ال سؤال المنطق إن ال

ي      ة ف ة األوروبی ة التاریخی ة الكتاب ي واجھ ك الت شابھ تل ة ت أثیرات دینی ى ت ة إل ذه الكتاب خضعت ھ
   حیث سادت األفكار الكنسیة؟القرون الوسطى،

ھ من غیر المشكوك فیھ أن الكتابة التاریخیة عند العرب قد تأثرت بالنزعة الدینیة اإلسالمیة،         إنَّ  
سان في صنع                      رد واإلن وظھر ھذا واضحًا في كل الكتابات التاریخیة، بید أنھا لم تكن تفكر دور الف

م             العنصر المحرك للحد   وجدیر بالذكر آنھ ھو   األحداث،   ي ل إن المؤرخ العرب ذلك ف ث التاریخي، ول
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ذا ینظر إلى التاریخ على أساس أنھ ینقسم إلى فسطاطین أو مملكتین، مملكة الشر ومملكة الخیر، ھك
  .على وجھ مطلق 

د العرب في صورة                     ومع حقیقة الربط المبكر بین ظھور اإلسالم وظھور الوعي التاریخي عن
ة                الوعي اإلسالمي التاریخي، ولیس ال     ة العربی ل العرب الّرحل في شبھ الجزی وعي التاریخي لقبائ

ى                 تأكیدھ من الممكن    والشرق األدنى، إّال أنّ    ع عل ذي وق د ال ین الفری ازج ب ق بالتم  حقیقیة أخرى تتعل
وعي اإلسالمي      . أسس ثقافیة ساللیة متنوعة تتصل بالشعوب جغرافیًا لھذه المناطق الممتدة          ان لل وك

الو    ذه                      التاریخي المتصل ب شاسع لھ ذا المدى ال اء ھ ر في بن ي دور كبی اریخي للعنصر العرب عي الت
ي اإلسالمي،                       اریخي العرب دوین الت م الت ذي استدعى للوجود عل الثقافة العربیة اٍإلسالمیة، األمر ال
شاركة                     شعوب الم الذي ُیّعد من جانب آخر أحد مراحل تطور الوعي التاریخي عند كل شعب من ال

  .في صنعھ وتشكیلھ
اریخھم      استظھر   ل اإلسالم ت وه  العرب قب ى ج ی  من ج ونقل شفویة     ی ل إل ة ال ق الروای ل عن طری

ّدون العرب من        م ُی ا جاء اإلسالم ل ة ولم ارھم أو بوساطة الكتاب التي ضمنوھا في أشعارھم وأخب
ائل                      ریم والرس رآن الك رى التي ھي الق ھ الكب تفاصیل ھذا الحدیث الضخم في تاریخھم سوى ركیزت

ا          )صلى اهللا علیھ وسلم   (عث لھا الرسول الكریم محمد      التي ب  دعوھم فیھ ل ی  إلى الملوك وشیوخ القبائ
  .إلى اإلسالم، والعھود التي عقدھا مع القبائل المختلفة

دون ومجموعة من المصادر            ویمكن القول نشأة التاریخ عند العرب           م م ة عل ى ھیئ شفویة  عل ال
ى و     اني الھجري      والكتابیة قبل اإلسالم وخاللھ ترجع عل رن الث ى الق ة إل یالدي،   / جھ الدق امن الم الث

ال      ھ من خالل أعم ذي صدر عن ره ومنھجھ ال دًا بفك ًا أصیًال وجدی ان عربی ذه ك شأتھ ھ ھ في ن وأن
  .المؤرخین
وام المعاصرة والمجاورة           : أولھمًا رھم من األق ل اإلسالم، وغی . أخبار الجاھلیة أو تاریخ العرب قب

ذ      ة                       وقد تداول المسلمون ھ ریم من قصص تاریخی رآن الك ھ الق ا جاء ب شرح م ار لحاجتھم ل ه األخب
  .وشواھد وأصول تتعلق بأحوال ما قبل اإلسالم

ا صلة      : ثانیھم ار المت ا یخص األخب المي األول، أي من ي اإلس اریخ العرب ي الت ة ف ار المّدون األخب
  .باإلسالم وانتشاره وتوسعھ في المناطق

ى نھ       اني إل واب     ولم یصل القرن الث ھ حتى كانت األب ّیة ایت د ُرسمت،     األساس ي ق اریخ العرب  للت
نھج                 فانطلق في القرون التالیة في دورب فسیحھ، واتسع أفق الكتابات التاریخیة وتنوعت، وصقل م

 دقھ وعلمیة، من قبیل االعتماد على وفرة المصادر الوثائقیة، والنقد المستقصي            وتدرجالبحث فیھا،   
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ات واأل  اط      والممحص للروای ي أنم دد ف ل، وتع باب والعل ق لألس ع عمی ن تتب ا، وم ار، ورواتھ خب
  .التركیب والسرد التاریخي

بیل         ى س ا عل ي ونضوجھ ومنھ اریخ العرب م الت ّدة عوامل أسھمت في تطور عل ع أن ع والواق
. ةأبحاث علماء اللغة العربیة وتقصّیھم أخبار القبائل العربیة ولھجاتھا اللغوی         ) 1. (المثال ال الحصر  

ًا      )2( ا تاریخ ة لھ شعوب مختلف صال ب اك وات ن احتك ا م م عنھ ا نحج المیة وم ات اإلس الفتوح
ضاراتھا  شطت) 3(وح سریانیة      ن ة وال یة والیونانی ة كالفارس ات األجنبی ن اللغ ة ع ة الترجم  حرك

  .والالتینیة، ومن ضمنھا ترجمة بعض الكتب التاریخیة المتعلقة بتاریخ الفرس والروم
ھ، وطرائق               لقد ظھر نضج ع      وع فنون لم التاریخ عند العرب المسلمین، في وفرة ماّدتھ، وفي تن

ة     ى الحقیق ة للوصول إل ھ النقدی ھ، وبمنھجیت ات فی ب المعلوم رب   . تركی ون الع الج المؤرخ د ع فق
راد                       سیر األف دًا ب رًا ج ًا كبی روا اھتمام الیم، وأظھ دول واألق التاریخ العالمي العام، وتاریخ المدن وال

  .عاتوالمجتم
ؤرخین         ول أن الم ًا، ویمكن الق ًا خاّص د لقي اھتمام د العرب فق اریخي عن نھج البحث الت ا م إّم

وم                   عوا مفھ م وّس ة، أي أنھ ا لتاریخی العرب قد استخدموا مختلف العلوم والمعارف مصدرًا لكتاباتھم
دما              اریخي، عن د للمصدر الت ذا المضمون الجدی دون ھ  ذكر في   المصدر التاریخي، وقد أّكد ابن خل

  ".إن المؤرخ یحتاج إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة"مقدمتھ 
م      ي جمعھ المؤرخون ف دیث، ف م الح ن عل ًا م سلمین فرع د العرب الم اریخ عن م الت شأ عل د ن لق

ستندة          ادئ األمر ُم ة، وإن كانت في ب للخبر، كما في جمعھم للحدیث، قصدوا إلى المصادر الموثوق
  .عظمھاإلى الروایة الشفویة في ُم

ائق الرسمیة                      ى الوث د المؤرخون عل ة اإلسالمیة، اعتم ة العربی ن الدول . وعندما انتظمت دواوی
اء الراشدین     )صلى اهللا علیھ وسلم   (فالیعقوبي قد خصَّ ُمكاتبات الرسول       تفصیل خاص في    ب والخلف

 األصفھاني   والعماد) المنتظم(كتابھ، وضمّن البالذري وكذلك فعل الطبري وابن الجوزي في كتابھ           
  ).البرق الشامي(في كتابھ 

اریخي، وھي              د الت د العرب، ھي خطوة النق اریخ عن كانت الخطوة المنھجیة الھاّمة في علم الت
ذ     رب من ون الع ا المؤرخ ذ بھ اریخي المعاصر، وأخ ة للبحث الت ة العلمی ي المنھجی اد األول ف العم

  .النشأة األولى لعلم التاریخ عندھم
ون على ضرورة النقد وأھمیتھ في التاریخ عندما أوضح األسباب التي تجعل              وقد أكّد ابن خلد     

ذاھب، والجھل                     آلراء والم شیع ل الكذب في األخبار والروایات واردًا، وقد حصرھا في الھوى والت
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  .بتطبیق األحوال على الوقائع، والتقّرب ألصحاب السلطة والمراتب بالثناء والمدح
د و     ة النق ي عملی ّز ف د می دین   وق ة بال شرعیة وھي المتعلق ة ال ار الدینی د األخب ین نق دھا ب قواع

ار الواقعات        ائع (والتشریع، ونقد أخب ا ألحوال               ) الوق ة، أي مطابقتھ ا أسماه بالمطابق التي تخض لم
  .االجتماع البشري

ائع الموجودات، واختالف               سیاسة وطب م بقواعد ال ى العل ھ إل وأبرز أن المؤرخ یحتاج في عمل
لبقاع والعصور، في السیر واألخالق، والعوائد والنحل والمذاھب واألحوال، كما أنھ یحتاج            األمم وا 

دوثھا،      باب ح ا وأس ادئ ظھورھ ل، ومب دول والمل وال ال ى أح ف عل ة بالحاضر والوق ى المعرف إل
اریخ   . ودواعي كونھا، وأحوال القائمین بھا وأخبارھم    وبالمُجمل فقد شكلت مقدمة ابن خلدون في الت

دول               مرح اة ال ار وحی دوین األحداث واألخب لة خروج علم التاریخ عند العرب المسلمین بین مجرد ت
  .إلى النظر فیھا نظرة فلسفیة محیطة وشاملة

ًا في خطوطھ                           ًا علمی ان منھج د المؤرخین العرب ك اریخي عن نھج البحث الت والخالصة أن م
ة ھ اإلجرائی سیة، ومنطلقات ي الوصول . الرئی ھ ف ل ھدف د وتمّث د النق ي وضع قواع ة، وف ى الحقیقی إل

وم              . التاریخي اریخ والعل م الت ین عل ة ب صلة الوثیق وا ال ل من أدرك وكان ھؤالء المؤرخون من أوائ
ور             ولھم بتط ور بق وم التط ن مفھ شفوا ع صاد، وك م االقت اع وعل م االجتم یما عل رى وال س األخ

اریخ        كما أن ابن خلدون ھذ    . المجتمعات وانتقالھا من حال إلى حال      ه العبقریة الفّذة قد أوجد فلسفة للت
دیني   ابع ال ل الط ادئ        . ال تحم دن ومب ران والتم ول العم ة ح ھ المعروف ي نظریات رز ف ا ب ذا م وھ
  .االجتماع اإلنساني

  
 :األدب والشعر 

  
ھ كتب األدب المدرسیة              " األدب"بكلمة  المقصود   إنَّ   ا درجت علی اآلن المصطلح العمومي كم

ار        األوروبیة، أي مج   ر األدبي واآلث شعر والنث ذلك ال ة، وأعني ب مل اآلثار المكتوبة في اللغة العربی
ة    ة والعلمی ي          . الفلسفة والكالمیة والفقھی ھ بتوسع اسم األدب العرب ق علی ا یطل ى أن م د عل مع التأكی

ة، ال    ة والعلمی ة األصولیة واللغوی ة والفقھی ات الكالمی ن الكتاب ة م ات ھائل و كمی رًا، وھ عرًا ونث  ش
ابي                        راب الكت ى الت ھ ینتمي إل داعي، ولكن تنطبق علیھ الصفة الفنیة، أي أنھ لم یؤلف بقصد فني أو إب

  .للغة العربیة
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  :    یمكن تقسیم األدب العربي إلى فترتین
  

ى نة : األول ة س ة األموی ى سقوط الدول ھ إل ة من بدایت ة العربی ـ132أدب األم ذه 750/ھ سم ھ م وتنق
  :تالیةالفترة إلى األقسام ال

  . األدب العربي قبل اإلسالم-1
  . أدب صدر اإلسالم وعصر الرسول-2
  . أدب عصر الدولة األمویة-3
  

 :األدب اإلسالمي باللغة العربیة : الثانیة
  

ى صفحة             كان الشعر العربي یشكل       فنًا ُمستوفیًا ألسباب النضج والكمال، منذ ظھور العرب عل
ة،              التاریخ، وقد كان السجع وھو النثر ا       ة العربی ة واألدبی دم القوالب الفنی لمقفى المجرد من الوزن أق

رآن                  وكان ھذا السجع ھو القالب الذي یصوغ العرافون والكھنة فیھ كالمھم وأقوالھم كما جاء في الق
  .الكریم
ة سنة            ل المئ ا قب ى م د إل سبیًا ال یمت إن أقدم ما نعرفھ من الشعر المستند إلى مصادر صحیحة ن

ا                         السابقة على  شعر، في الصحارى والقف واء ال وا ل م من حمل م أھ دو ھ ان الب . ر مجيء اإلسالم، وك
ذا             ھ، وھك وكان على العربي أن یصنع منھ قبل كل شيء في خدمة فخره بنفسھ واعتزازه بمجد قبیلت

  . في بعض األحیان أھمیة سیاسیةالذي اكتسبنشأة شعر الفخر 
سبة             من الكلمات المشتركة في اللغ    ) دیوان(كلمة     ا بالن شتركة قیمتھ ة الم ذه الدالل ة، ولھ ة العربی

اریخ           )الشعر دیوان العرب  (لدراسة األدب، وعندما نقول      ، فنحن نعني أن الشعر ھو أفضل سجل لت
آثرھم    ھ یتضمن                     . العرب وأیامھم وم ة، أي أن ة االجتماعی ین الوظیف ة، وب ة الفنی ین القیم ًا ب فھو حتم

  .قیمة االجتماعیةقیمتین ھامتین، القیمة الفنیة وال
لقد درج األدباء العرب ـ والسیما في القرون المتقدمة ـ على اعتبار الشعر العربي سجًال كبیرًا     

سجیلھ األحداث                 وشامًال للحیاة االجتماعیة العربیة، فما یسجلھ ھو أحداث الحیاة الداخلیة، أكثر من ت
د  ي ش اریخ العرب ي الت داث ف ذه األح ة، فھ اھرة أو الخارجی د أن الظ تالط، بی یدة االضطراب واالخ

ا          وعین من األحداث          . العشر حركتھا االجتماعیة الداخلیة ھي التي یكشف عنھ ذین الن إن ھ ذا ف وھك
  .یكشفان عن جوانب العقلیة العربیة وتطورھا عبر التاریخ
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وم –إنَّ دارسي األدب    رون– الی دة    ال ینك ن الوح ة م ة رابط شعوب العربی دى ال اك ل ، أن ھن
ذه                       أّثر وب بھ شعر المكت ة وتطور ال ة العام ة األدبی ون اللغ سرت تّك ّدة، وُی ا عوامل ع ت في تكوینھ

ذات،                             ر عن ال ًا وشكًال من أشكال التعبی ل الجمعي حرزًا عام ر من قب اللغة، ھذا الشعر الذي اعتب
ذل اریخي ذكوك وعي الت ود ال ي وج صنیفاً ي ف دة ت ة الواح ًا والدالل د تركیب ذا .  األصل الواح ا وھ م

ذاتي        وعي ال ساب ال ل اكت م الماضي، وجع ا، وفھ رق تثبیتھ كال وط ل األش الميضمن تماث  اإلس
  .التاریخي الموحد ممكنًا في إطار الرابطة الدینیة اإلسالمیة

ة           ة الثقافی دة االجتماعی ي الوح وین وع ي تك اًال ف دًا وفع مًا ج امًال حاس ًا ع شعر عموم ان ال ك
عار ال ّد أش ة، وتُع شعوب العربی اة  لل رة عن الحی ة المعّب دة المتاح اّدة الوحی وم الم ین الی شعراء القبلی

  .الروحیة لمجتمع شبھ الجزیرة العربیة القدیم، وھي ماّدة ترجع لحملة ھذه الثقافة ومنتجیھا
اھیم    شكل الكالمي للمف سیاسي وال شعوري وال دیولوجي وال ا المضمون اإلی ل لن ذلك ینق وھو ب

  .ا الوعي االجتماعي العربي لتلك الحقبة التاریخیة من حیاة العرب  والتصورات التي اعتمد علیھ
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  : قائمة المراجع 
  

  فرانز روزنتال ، علم التاریخ عند المسلمین ،.1
   . 1963ترجمة صالح أحمد العلي ، مراجعة محمد توفیق حسین ، مكتبة المثنى ، بغداد ، 

افي      حسن إبراھیم حسن ، تاریخ اإلسالم ، ا       .2 دیني الثق اعي لسیاسي ال ذھبي      االجتم اب ال  ، الكت
   .2003مؤسسة روز الیوسف ، القاھرة ، 

  .1946فیلیب حتي ، العرب تاریخ موجز ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، .3
ان ،                .4  ،  2006فاضل محمد الحسیني ، آفاق الحضارة العربیة اإلسالمیة ، دار المالیین ، عم

  .1ط
روت ، ط               روم الندو ، اإلسال   .5 ین ، بی  ،  2م والعرب ، ترجمة منیر البعلبكي ، دار العلم للمالی

1977.  
ة             جرو ، فون    1جوستاف  .6 نیباوم ، حضارة اإلسالم ، ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید ، الھیئ

  .1994المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، 
 .  ، الكویت 1، ط 2005الجامعة العربیة المفتوحة ، الحضارة العربیة اإلسالمیة ، .7
 إحسان العمد ، مراجعة زكریا      –بوزورث ، تراث اإلسالم ، ترجمة حسین فونس         و  ت  اخش.8

  .   1978، عالم المعرفة ، الكویت ، 
وم ،    .9 كو ، دار العل شراق ، موس د االست ة ، معھ ة العربی اریخ الثقاف ي ت ات ف  ، 1989دراس

  . ترجمة أیمن أبو شعر 
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