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دورذاملؤرخذيفذاحلضارةذالعربيةذاإلسالميةذيفذكتاباتذالدخاويذ
م.د.ذحممدذعليذصاحلذ

تاروخذالقبول:ذ2009/1/21ذ

تاروخذالتقدوم:ذ2008/7/23ذ

فائدةذالتاروخذوأهميته
لمتاريخ أىمية كبيرة عرفيا عمماء المسمميف كركزكا عمييا ،حتى ربط
بعضيـ بيف القرآف الكريـ كالتاريخ ،فقد قاؿ ابف تيمية عف أىمية التاريخ ((فقد
قالت طائفة مف أىؿ العمـ :أف القرآف باعتبار معانيو ثالثة أثالث ،ثمث تكحيد،
كثمث قصص ،كثمث أمر كنيي ...،كاألخبار عف المخمكؽ ىك القصص ،كىك
الخبر عما كاف كعما يككف ،كيدخؿ فيو الخبر عف األنبياء كأمميـ ،كمف كذبيـ،
كاألخبار عف الجنة كالنار))( )1كبذلؾ يككف التاريخ قد شكؿ ثمث آيات القراف الكريـ
حسب رأم ابف تيمية.
أما السخاكم ،فقد أكرد العديد مف الفكائد لعمـ التاريخ ،منيا :معرفة األمكر
عمى كجييا ،كأنو إحدل الطر ائؽ التي يعمـ بيا النسخ في أحد الخبريف
المتعارضيف ،ؿككنو مف األمكر الميمة التي اعتمدىا عمماء الحديث في معرفة
الركايات كطرقيا ،مف خالؿ تحديد أعمار الشيكخ ،ك أف الراكم لـ يمؽ مف نحدث
عنو ،كما يتعمؽ بذلؾ مف معرفة باإلسناد مف حيث اإلرساؿ كاالنقطاع كغيرىا(.)2
ىذا فيما يتعمؽ في أمكر السند أما عف عالقتو بالمتكف فيك جـ غفير أكرد
السخاكم فيو العديد مف األمثمة ،منيا معرفة أخبار األنبياء كسننيـ ،كأخبار العمماء
كمذاىبيـ ،كالحكماء ككالميـ ككذلؾ بيف التاريخ أسباب مبادئ الدكؿ كاقباليا ،ثـ
 قسـ التاريخ /كمية اآلداب /جامعة المكصؿ.
( )1ابف تيمية أحمد بف عبد الحميـ ،تفسير سكرة اإلخالص ،خرج أحاديثو ،عبد العمي عبد
الحميد ،ط ،1الدار السمفية (اليند ،)1986 :ص.30
( )2محمد بف عبد الرحمف السخاكم ،اإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ ،مكتبة المثنى،
(بغداد ،)1963:ص.386-385
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سبب انقراضيا كتدبير الجيكش حتى قاؿ (( :غزير النفع كثير الفائدة بحيث يككف
مف عرفو كمف عاش الدىر كمو كجرب األمكر بأسرىا كباشر تمؾ األحكاؿ بنفسو
فغزر عقمو مجربان غير غر كال غمر))(.)1
كقد نعد السخاكم التاريخ ،مف أىـ العمكـ التي ترفع اليمـ كالتكجو نحك
معالي األمكر كترؾ أسافميا ،حيف قاؿ(( :كنحك ىذا يقع فيو ذكر ذكم المركات
كاالجكاد كالمتصفيف بالكفاء كمحاسف األخالؽ كالمعركفيف بالشجاعة كالفركسية))
((كأنو جـ الفكائد كثير النفع لذكم اليمـ العالية كالقرائح الصافية))(.)2
كقد أسيب السخاكم كثي انر في ذكر فكائد التاريخ مف خالؿ اقتباس الكثير
مف النصكص مف مقدمات الكتب التاريخية ،كىي األماكف التي كضع فييا
المؤرخكف أفكارىـ العامة عف طبيعة عمميـ ( )3كالفكائد كاألسباب التي دعت
مف إلى تسطير التاريخ ،كمف أكلئؾ المؤرخيف الذيف نقؿ عنيـ ابف الجكزم
المؤلؼ
كالعماد األصفياني ،الذم قاؿ(( :كلكال التاريخ لضاعت مساعي أىؿ السياسات
الفاضمة ،كلـ تكف المدائح بينيـ كبيف اؿـ ذاـ ىي الفاصمة ،كتعذر االعتبار بمسألة
كعقكبتيا))(.)4
ا
األياـ

شروطذاملؤرخ:ذذ
كبسبب العالقة الكثيقة بيف عمـ الحديث ككتابة التاريخ فقد كضع عمماء
المسمميف شركط ان عديدة لمف يتصدل لكتابة التاريخ كالكلكج بيذا الفف ،كت ضمنت
تمؾ الشركط نكعيف ،األكؿ ما يخص المؤرخ نفسو مف صفات كسمات كأخالؽ
يكتب عنيـ كمعرفة أحكاليـ
تتعمؽ بشخصو ،كالثاني ما يتعمؽ بأحكاؿ مف
()1
()2
()3
()4

المصدر نفسو ،ص  400؛ كقد أفاض ابف خمدكف حكؿ أىمية عمـ التاريخ ،عبد الرحمف بف
خمدكف ،مقدمة ابف خمدكف ،دار القمـ (بيركت ،)1984 :ص.3
السخاكم ،اإلعالف ،ص.401
فزائر مثاؿ ،عمـ التاريخ عند المسمميف ،ترجمة :صالح أحمد العمي ،مكتبة المثنى،
(بغداد ،)1963:ص.61
السخاكم ،اإلعالف ،ص 413؛ لممزيد ينظر :عز الديف محمد كماؿ ،دراسات نقدية في
المصادر التاريخية ،ط ،1عالـ الكتب( ،بيركت:د/ت) ،ص.20
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مقبكالن عند الناس

كاإلطالع عمى خفايا األمكر كجمييا حتى يصير ما يكتب
مف كالمعتفمف بيذا الفف بالدرجة األكلى
كالعمماء كالمثقؼ
كلـ يكف السخاكم أكؿ مف حدد ىذه الشركط بؿ سبقو العمماء فكضعكا
شركطان عديدة في ىذا المجاؿ ،إال أف ما متميز بو ىك اعتنائو الفائؽ بتمؾ الشركط
كالتأكيد عمييا ،كقد سطرىا نظريان في كتابو (اإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ )،
كفعميان كعمميان في كتبو األخرل التي تناكلت القرف التاسع اليجرم ،كأبرزىا ما نجده
كاضحان في تراجـ المؤرخيف في كتاب الضكء الالمع كأبرزىـ مؤرخك مصر
المعاصريف لو أمثاؿ المقريزم كابف تغرل بردم كغيرىـ الكثير .ككما تقدـ فأف
أثنيف مف أبرز
العديد مف العمماء كضعكا شركطان لممؤرخ كسكؼ نقتصر عمى
عمماء المسمميف كىـ ا ابف خمدكف (ت 808ىػ) كابف حجر العسقالني (ت 852ىػ)،
فقد حدد ابف خمدكف في مقدمتو الشييرة شركطان يجب أف تتكفر في المؤرخ ،فقاؿ:
((يحتاج صاحب ىذا الفف إلى العمـ بقكاعد السياسة كطبائع المكجكدات كاختالؼ
األمـ كالبقاع كاألمصار في السير كاألخالؽ كالعكائد كالنحؿ كالمذاىب كسائر
األحكاؿ كاالحاطة بالحاضر مف ذلؾ ....كتعميؿ المتفؽ منيا كالمختمؼ كالقياـ
عمى أحكاؿ الدكؿ كالممؿ كمبادئ ظيكرىا كأسباب حدكثيا))(.)1
أما ابف حجر العسقالني فقد قسـ المؤرخ مف عمى صنفيف بسبب الثقافة
محدث أصالن كاختمفت شركط مف يكتب التاريخ عنده ،فقسـ
الدينية ك قد يككف
ان
التدكيف األكؿ كىك الكقائع كاألحداث ،كالثاني التراجـ فجعؿ شركط مف يكتب
الكقائع قائالن ((قسـ يقصد ضبط الكقائع فيك غير متقيد بصنؼ منو ،كلكف يمزمو
التحرم في النقؿ فال يجزـ إال بما يتحققو ،كال يكتفي بالنقؿ الشائع كالسيما أف
ترتب عمى ذلؾ مفسدة مف الطعف في حؽ أحد مف أىؿ العمـ كالصالح .كاف كاف
في الكاقعة أمر قادح في حؽ المستكر ،فينبغي أف ال ُيبالغ في إفشائو ،كيكتفي

( )1ابف خمدكف ،المصدر السابؽ ،ص 8؛ لممزيد ينظر :عماد الديف خميؿ ،ابف خمدكف إسالميان،
المكتب اإلسالمي ،ط( 2بيركت.)1985:
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باإلشارة ....،فيحتاج المؤرخ أف يككف عارفان بمقادير الناس كبأحكاليـ كبمنازليـ فال
يرفع الكضيع كال يضع الرفيع))(.)1
كأما شركط مف يكتب التراجـ ،سكاء كانت خاصة بعمـ الجرح كالتعديؿ أ ـ
تراجـ األعياف كالنبالء مف غير المحدثيف فشرط شركط العدالة كعدـ التجني،
كالزيادة في الجرح ،إال لضركرة فقاؿ ((كالقسـ الثاني مف يقتصر عمى تراجـ
الناس ،فمنيـ مف يعمـ كمنيـ مف يتقيد كعمى كؿ منيما اف يسمؾ المسمؾ المذككر
في حؽ مف يترجميـ ،فالمشيكر بالخير كالديف كالعمـ ال يتبع مساكئو ؼإ نو غير
معصكـ ،كالمستكر قد حكمو كالمجاىر بالفسؽ كالفجكر إذا ُخشي مف ستر حالو
عمى
ترتب مفسدة كاالغترار بجاىو أك مالو أك نسبو فينضـ إلى مف ليس
طريقتو))(.)2
كلـ تقتصر شركط ابف حجر عمى العدالة كعدـ االتساع بالنقد كالجرح بؿ
شممت شركطان أخرل منيا الدقة كاألمانة العممية في النقؿ التي يجب اف تتكافر في
المؤرخ ،فنجده في كتاب الدرر الكامنة يمدح أحد المؤرخيف بسبب دقتو كتثبتو في
نقؿ الكقائع كاألحداث فكصؼ مكسى بف محمد بف يحيى اليكسفي (ت 759ىػ)،
((جمع تاريخان كبي انر في نحك خمس عشرة مجمدة ....كأفاد فيو كثي انر مف الكقائع
كالتراجـ التي يح ؾييا عف مشاىدة  ،كىك كثير التحرم في النقؿ  ،ما يتحققو ينقمو ،
كما ال يضيفو إلى قائمو كربما تب أر مف عيدتو))(.)3
كباألسمكب نفسو ينتقد البدر العيني (ت 854ىػ) بسبب عدـ التثبت في
النقؿ كتمادم حدكد المعقكؿ كالكقكع بالمحضكر ،فقاؿ(( :لكف منذ قطع ابف كثير
صارت عيدتو عمى تاريخ ابف دقماؽ حتى يكاد يكتب مف الكرقة الكاممة كربما قمده
فيما مىـ فيو  ......كأعجب مفق اف ابف دقماؽ يذكر في بعض الحادثات ما يدؿ

( )1السخاكم ،محمد بف عبد الرحمف ،الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسالـ ابف حجر،
تحقيؽ :إبراىيـ باج عبد المجيد ،ط ،1دار ابف حزـ( ،بيركت ،)1999:ط ،2ص.686
( )2المصدر نفسو ،ج ،2ص.686
( )3أحمد بف عمي بف حجر ،الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة ،تحقيؽ :محمد جاد الحؽ،
(القاىرة:د/ت) ،ج ،6ص.146
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عمى انو شاىدىا فيكتب البدر كال مو بعينو بما تضمنو كتككف تمؾ الحادثة كقعت
بمصر كىك بعيد في عينتاب))(.)1

شروطذاملؤرخذلدىذالدخاوي:ذذ
السخاكم قكاعد عامة لمف يكتب التاريخ ،كىك ال يختمؼ عف شيخو
كضع
ابف حجر بككنو مف اؿمحدثيف لذلؾ نجد الصمة الكثقى بيف شركط المؤرخ كالمحدث
اف لـ تكف ىي نفسيا عند السخاكم ،فقد أكرد العديد مف الشركط الكاجب تكافرىا
في المؤرخ مكصكفان بالعدالة كالضبط التاـ الذم يؤدم إلى مزيد مف اإلتقاف
كالتحرم كالسيما فيما مجده مف النصكص ( )2كاف يككف المؤرخ مكصكؼان بالديف
كالخير كالكرع كبعيدان عف المدح كالمداىنة ( ،)3كبعيدان عف المبالغة كعدـ ا إلنصاؼ
لمف يخالؼ ،بؿ يجب أف يقكؿ الحؽ ،كقد نقؿ في ذلؾ العديد مف األمثمة منيا
قصة شيخو ابف حجر مع القاياتم عمى اؿرغـ مف ما كاف بينيما مف الجفاء(.)4
كمف الشركط األخرل التي أكد السخاكم عمييا ،أف يككف المؤرخ عالمان
بطرؽ النقؿ حتى ال مجزـ إال بما يتحققو ،كيككف بذلؾ بعيدان عف المجازفة كالبيتاف
كالعدكاف كاال كقع في المحظكر  ،كال يرغب بتاريخو إال مف ىك مثمو كينفر عنو،
()5
العقالء كالعمماء كالنبالء كالحكماء  ،فيككف بعيدان عف الكرع ك إف كاف معركفان
بالعمـ ،فال محجز عف الكقكع بعدـ الفحص كالمجازفة .كيمزـ المؤرخ كذلؾ االكتفاء
باإلشارة في األمكر القادحة ،كأف يرغب عف ذكر العيكب في التراجـ ،ألف ال يككف

()1
()2
()3
()4
()5

ابف حجر ،أحمد بف عمي ،أنباء الغمر بأبناء العمر ،تحقيؽ :حسف حبشي ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،ط( ،1القاىرة ،)1969:ج ،1ص.5-4
السخاكم ،اإلعالف ،ص.482
المصدر نفسو ،ص.489
المصدر نفسو ،ص.492-491
المصدر نفسو ،ص.494
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شببق كباألخص لمف صار بعد ذلؾ
لتو أك مف كقع فييا أياـ ا
المذككر كقعت منو ؼ
مقتدل بو(.)1
كأضاؼ السخاكم ،فقاؿ ((يشترط اف يككف عارفان بمقادير الناس
كبأحكاليـ ،فال يرفع الكضيع كال يضع الرفيع)) ( ،)2كألزـ المؤرخيف شركط أخرل
فضالن عف العدالة كالضبط كتجنب اليكل ،كأف يككف عالمان بمراتب العمكـ ،سيما
الفركع كاألصكؿ كيفيـ األلفاظ كمكاقعيا(.)3
كقد نقؿ السخاكم العديد مف الشركط الكاجب تكافرىا التي كضعيا عمماء
المسمميف مف قبمو لمف يكتب التاريخ ،كأبرز الذيف نقؿ عنيـ التاج السبكي في
كتابو (معيد النعـ) قائالن ((كالمؤرخكف عمى شفا جرؼ ىا ر ألنيـ يتسؿطكف عمى
اعراض الناس ....فال بد أف يككف المؤرخ عالمان ،عادالن ،عارفان بحاؿ مف يترجمو،
ليس بينو كبينو مف الصداقة ما قد يحممو عمى التعصب لو ...كأف يككف عارفان
بحاؿ المترجـ عممان كدينان ...،كأف يككف حسف العبارة عارفان بمدلكالت األلفاظ حسف
التصكر بحيث يتصكر حيف ترجمة الشخص جميع حالو ،كيعبر بعبارة ال تزيد عنو
كال تنقص ،كأف ال يغمبو اليكل))(.)4
كلـ يقتصر السخاكم في كصفو عمى الجانب النظرم ،في شركط المؤرخ،
بؿ نجده يكرد العديد مف األمثمة التي تؤكد كقكع بعض المؤرخيف بالمحظكر ،كعدـ
االلتزاـ بالشركط كاألحكاـ الخاصة بالتاريخ ،فقاؿ ((كبالجممة فالمؤرخكف كغيرىـ
مف سائر المصنفيف في كالميـ الخمر كالعفيف كاؿسعيد مف عدت غمطاتو ،كما
اشتدت سقطاتو ،فكؿ إنساف سكل ما استدرككا يؤخذ مف كالمو كيترؾ كىي الدنيا
ال يكمؿ فييا شيء))(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

المصدر نفسو ،ص.494
المصدر نفسو ،ص.495
المصدر نفسو ، 496 :فقد قاؿ شيخو مف قبؿ ابف حجر ،حيف كصؼ تاريخ ابف دقماؽ
(ككاف مع اشتغالو باألدب عريان عف العربية عامي العبارة) أنباء الغمر ،ج ،2ص.360
السخاكم ،اإلعالف ،ص.500-499
المصدر نفسو ،ص.480-479
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أما عف عصره فقد كاف السخاكم شديد عمى المؤرخيف المعاصريف لو
كشيخو ابف حجر العسقالني إذ لـ يمتزمكا بشركط المؤرخ ،كتكمف براع تو كشيخو
في دمج عمكـ الحديث في التاريخ فاتسعت قدرتيـ النقدية كفاقكا األقراف ( )1فقاؿ في
أحد المكاضع ((نعـ قد ظير الكثير مف الخمؿ كانشر مف المناكير كأشتمؿ عمى
أقبح العمؿ ،حيث انتدب ليذا الفف الشريؼ مف اشتمؿ عمى التحريؼ كالتصحيؼ،
لعدـ إتقانيـ شركط الركاية كالنقؿ ،كائتمانيـ مف اليكصؼ بأمانة كال عقؿ ،بؿ
صاركا يكتبكف السميف مع اليزيؿ ،كالمكيف مع المزلزؿ العميؿ .....كيا أسفي فقد
جاء بعدىـ مف ال يصؿ كلك بالغ ،إلييـ خصكصان مف ندب نفسو في ىذا العصر
مف ممدقبسببو غاية
لذلؾ كتجاسر إلى الخكض في غمرة ىذه المسالؾ ،كرأل
اإلمداد مف النقكد كاألقمشة كجؿ ما يراد ،مع ككنو لـ يصؿ كال كاد لكف لككنو مف
نمطيـ كعمى شرمطتيـ))(.)2
ىذا كأف أبيـ السخاكم مف أراد بكالمو في كتابو اإلعالف فأنو قد بيف مف
ىـ أكلئؾ المؤرخكف الذيف تجاكزكا شركط المؤرخ المنصؼ في كتابو الضكء الالمع
بقمة العمـ كالمعرفة كعدـ التحرم ،حيف قاؿ
كانتقد العديد منيـ فنقد أحدىـ
((كنصب نفسو لكتابة التاريخ فكاف تاريخان لككنو ال تمييز لو عف كثير مف العكاـ
إال بالييئة ......كبالجممة فيك مف سيئات الزماف))(.)3
كشممت ىجمات السخاكم أعياف المؤرخيف المصرييف الذيف لـ ينتمكا إلى
مدرسة شيخو ابف حجر العسقالني  ،مدرسة المحدثيف  ،فمذلؾ نجده ينتقد ىؤالء
بسبب قمة بضاعتيـ في عمـ الحديث ،كتاريخ اإلسالـ ،فكصؼ المقريزم  -المؤرخ
الشيير  -بعدـ اإلطالع كاإللماـ الذم كاف سببان في كقكع األخطاء فقاؿ (( :كاف
( )1عناف ،محمد عبد اهلل ،مؤرخك مصر اإلسالمية كمصادر التاريخ اإلسالمي ،ط ( ،1القاىرة:
 ،)1969ص.132-130
( )2السخاكم ،اإلعالف ،ص.481-480
،5
( )3السخاكم ،الضكء الالمع ألعياف القرف التاسع ،مكتبة الحياة( ،بيركت :د/ت) ،ج
ص.218
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قميؿ المعرفة بالمتقدميف كلذلؾ يكثر لو فييـ كقكع التحريؼ كالسقط ...،ككاف كثير
االستحضار لمكقائع القديمة في الجاىمية كغيرىا  ،كأما الكقائع اإلسالمية كمعرفة
الرجاؿ كأسمائيـ كالجرح كالتعديؿ كالمراتب كالسير كغير ذلؾ مف أسرار التاريخ
كمحاسنو فغير ماه ر فيو  ،ككانت لو معرفة قميمة بالفقو كالحديث)) ( )1كانتقد
المقريزم ؼضالن عما تقدـ بأنو قد استخدـ كتاب األكحدم في خطط مصر كنسبو
إلى نفسو مف دكف أف يذكر صاحبو األصمي  ،ال مف بعيد أك قريب  ،كىذا ـ فافي
لشركط المؤرخيف في األمانة كارجاع الحؽ إلى أصحابو(.)2
كمف اآلفات التي يقع فيىا المؤرخكف ،كيخرجكف بسببيا عف جادة الطريؽ
كالتي حددىا السخاكم  ،ىي القرب مف أصحاب السمطاف كاألمراء الذيف كانكا
يدفعكف المؤرخ إلى عدـ اإلنصاؼ  ،كأبرز الذيف لحقيـ نقد السخاكم المؤرخ
الشيير ابف تغرل بردم فكصفو أكالن (( كبالجممة فقد كاف حسف العشرة تاـ العقؿ،
إال أفق ....لطيؼ اؿ ـ ذاكرة ....بارعان حسبما كنت أتكىمو في أحكاؿ الترؾ
عداىـ كلذلؾ تكثر فيو
كمناصبيـ كغالب أحكاليـ منفردان بذلؾ ال عيد لو بمف
أكىامو كتختمط ألفاظو ،كما ع سل أف يصؿ إليو تركي)) ( )3كقاؿ عنو حيف تقرب
في
مف األمراء ((كقد تقدـ عند الجمالي ناظر الخاص بسبب ما كاف يطريو بو
الحكداث ....فزاد في كجاىتو كاشتيرت عند أكثر األتراؾ كمف يمكذ بيـ ....كربما
حممو عمى إثبات ما اليميؽ في الكقائع كالحكادث مما يككف مكافقان لغرضو
خصكصان في تراجـ الناس كأكصافيـ لما عنده مف الضغف كالحقد))(.)4
كنجد أف السخاكم يقع بالخطأ نفسق حيث يذكر أنو ألؼ كتاب ذيؿ
السمكؾ أجابو لطمب األمير الكبير يشبؾ بف ميدم الدكادار كفي ذلؾ يقكؿ ((ثـ
أخذت في ضبط ما تيسر لي كذلؾ حيف أمرني مف إجابتو عند العظماء كالكاجب،
()1
()2
()3
()4

السخاكم ،الضكء الالمع ،ج  ،2ص  ،23كلممزيد ينظر :محمد مصطفى زيادة ،المؤرخكف
في مصر في القرف الخامس عشر( ،القاىرة ،)1949:ص.41
عناف ،مؤرخك مصر اإلسالمية ،ص  .98رغـ أف عناف ال يكافؽ السخاكم عمى ذلؾ،
ينظر :السخاكم ،الضكء الالمع ،ج ،1ص.359-358
السخاكم ،الضكء الالمع ،ج ،10ص.306
المصدر نفسو ،ص.306
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كاشارتو بمجرد اإليماء لمكقاية كالحاجب ......كبو محط رحاؿ الساعي في مأربو،
فالعمماء بمجمسو حافكف))(.)1
كبسبب شدة السخاكم عمى معاصريو مف المؤرخيف فقد تعرض لنقد شديد
مف جانب بعض المؤرخيف المعاصريف ،حتى ارجعكا أسباب تمؾ الشدة ليس إلى
عدـ االلتزاـ بشركط التاريخ أك الخركج عف مدرسة النقد التاريخية التي تأثرت بعمـ
الجرح كالتعديؿ ،بؿ إلى المنافسات الشخصية بيف السخاكم كمعاصريو ،مف أمثاؿ
المقريزم كالعيني كابف تغرل بردم حتى ذىب أحدىـ إلى أف عدـ حصكؿ
السخاكم طكؿ حياتو عمى كظيفة سنية في الدكلة المصرية ،مثؿ تدريس الحديث
أك القضاء ىي مف أىـ أسباب نقده لمعاصريو ( ،)2ككصفو محمد عبد اهلل عناف
بأنو كاف ينقد مف أجؿ اليدـ كليس مف أجؿ التقكيـ (( بيد أف الذم يدعكا إلى
الدىشة ىك أف ركحان عامة مف النقد الالذع تغمب عمى ىذه التراجـ ،كتذىب في
أحياف كثيرة إلى حد اليدـ كيبدكا أف ىذا الميؿ المصطرـ إلى ىدـ الرجاؿ كالخالؿ
كاضحان بالنسبة لجماعة معينة مف األشخاص ىـ الجماعة التاريخية التي التفت
حكؿ المدرسة المقريزية أك اتصمت بيا))(.)3
إال أف الرد عمى قكؿ عناف يأتي مف خالؿ كالمو نفسو كمف أف السخاكم
قد استأثر في كثير مف األعكاـ الطكيمة التي قضاىا إلى جانب ابف حجر م نيؿ
مف عممو كمعارفو ك متأثر بأساليبو كمناىجو ،بؿ بكسعنا القكؿ أف السخاكم كاف
معد ابف حجر مستكدع عممو ،ككاف أشد تالميذه تمثيالن لمدرستو ،كأصبح رافع
لكائيا كح ا مؿ مناىجيا حتى نياية القرف التاسع اليجرم( ،)4كيعترؼ الباحث عناف
بأف مدرسة ابف حجر كالسخاكم ليست بدعان ،بؿ إنيا كرثت مدرسة الجمع بيف عمـ
الحديث كالسيما الجرح كالتعديؿ ككتابة التاريخ كتراجـ األعياف ابتداء مف الطبرم
()1
()2
()3
()4

زيادة ،المؤرخكف في مصر ،ص.88
زيادة ،المؤرخكف في مصر ،ص.83
عناف ،المصدر السابؽ ،ص.124
عناف ،المصدر نفسو ،ص.130
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كبمغت ذركتيا في كتابات مؤرخ اإلسالـ الذىبي كبذلؾ برزت ىذه الصبغة النقدية
التي صبغت أعماؿ السخاكم التاريخية كالسيما لمف كاف مؤرخان معاص انر لو.

حكمذالشروعةذيفذكتابةذالتاروخ:ذذ
اختمؼ الحكـ الشرعي بشأف الكتابة التاريخية عند السخاكم ،مف حيث
الكجكب أك غيره مف األحكاـ ،فقد جعؿ حكمو كاجبان أك فرضان إذا كاف التاريخ
الطريؽ لمكقكؼ عمى اتصاؿ الخبر (سمسمة الركاة) ،كلمعرفة النسخ ،كلألنساب
التي نشأ عنيا التكارث كالكفاءة ( ،)1إذف فيك كاجب إذا تعمؽ األمر بما يخص
بعض األحكاـ مثؿ معرفة عمكـ الحديث التي يبنى عمييا الحالؿ كالحراـ أك كصؼ
الديف العقيدة ،الف الحديث المصدر الثاني لمتشريع في اإلسالـ الذم تقاـ عميو
العقيدة كالشريعة ،أما األنساب ككجكب معرفتيا فقد أفاض الحافظ ابف حجر
العسقالني في ذلؾ ،كنقؿ العديد مف األمكر حكؿ ضركرة معرفة األنساب
كاإلطالع عمييا ،لما يقاـ مف أحكاـ شرعية عمى النسب مف معرفة نسب رسكؿ
اهلل  كتجنب الزكاج بالمحارـ كمعرفة مف يمقاه مف صمة الرحـ ،حتى أف بعض
الفقياء مف يفرؽ في أحكاـ الجزية ،كاالسترقاؽ عمى معرفة نسب العرب مف
العجـ(.)2
بؿ ذىب السخاكم إلى أف حكمو ليس بمطرد كاحد ،فيك كاجب كما تقدـ،
كذىب إلى قكؿ البعض مف أف عميو مدار األحكاـ ،كالبعض إلى أنو مف فركض
الكفايات ،كالبعض إلى أنو مما ينبغي كلكنيا متمحضة الكجكب ،كقد يندرج تحت
المستحب ،كربما أستعمؿ في المباح(.)3

( )1السخاكم ،اإلعالف ،ص.454
( )2ابف حجر ،أحمد بف عمي ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،تحقيؽ :عبد العزيز بف باز،
ط ،3دار الفيحاء (دمشؽ ،)2000:ج ،6ص.645
( )3السخاكم ،اإلعالف ،ص 454؛ لممزيد ينظر :المالح ،ىاشـ يحيى ،الثقافة التاريخية في
الفكر اإلسالمي كالحديث ،بحث منشكر ضمف المكسـ الثقافي لممجمع العممي العراقي،
منشكرات المجمع العممي العراقي( ،بغداد ،)1998:ص.54-51
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أما عف ككنو أقرب إلى الكجكب فقد نقؿ عف عمماء الحديث كجكب بياف
أحكاؿ الكذابيف مف الركاة ،ألنو أصؿ مف أصكؿ حفظ الشريعة(.)1
كأما عف ككنو حراـ فيك ما يقع لبعض المؤرخيف الذيف ينقمكف مف كتب
األكليف ،مف الخرافات ،ككذلؾ يدخؿ فيو حكـ التاريخ.
إف ما تقدـ مف حكـ الشريعة في كتابة التاريخ مف حيث الكجكب كالتحريـ
كاالستحباب كالكراىة كاإلباحة ،نجد أف السخاكم كغيره مف العمماء قد التزمكا بيذا
المنيج كالذم ييمنا مف ىذه األحكاـ حكـ التحريـ مف التأليؼ ،فكيؼ يمكف معرفة
أسباب الفشؿ كاالنحطاط اف لـ تذكر أسبابو مف تعسؼ حكاـ أك تبييف النقاط
األكثر ضعفان في التاريخ سكاء كانت سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ عممية
كالتزاـ عدـ ذكرىا ألنيا قد تدخؿ في باب المحرـ مف التدكيف فكيؼ نأخذ العبر
كالعظات أف لـ يكتب التاريخ بإشراقاتو كانتكاساتو.
كنجد أف السخاكم قد عمد في العديد مف كتبو إلى ذكر العيكب كالزالت
لمف يترجـ ليـ حتى ُيعرؼ المكثكقكف مف المجركحيف مف األعياف كاألمراء كىذا ما
صرح بو في مقدمة الضكء الالمع ،حيف قاؿ ((لذا كرد في الشرع بإنزاؿ كؿ منزلتو
بشركطو المعتبرات ،كبياف المزلزليف مف اإلثبات ،كالضعفاء مف العدكؿ الثقات
كأىؿ السنة مف فاسدم العقيدات ليككف المرء عمى بصيرة فيما يصؿ إليو منيـ كلك
في القضاء كالفتيا ،كما ليـ مف المصنفات فكيؼ بذكم الركايات كىك يجريانو في
المصالح ككذا في النصائح العامات ،كاف ذكر المرء بما يكرىو مف أككد
الميمات ،بؿ مف الكاجبات))(.)2
كبذلؾ فإف ذكر المساكئ كالعيكب ليس حك انر عمى عمـ الرجاؿ بؿ يشمؿ
التاريخ كمو مف أجؿ االتعاظ كاالعتبار كعدـ الكقكع بنفس األخطاء عبر العصكر
كما قيؿ ،كالسعيد مف بغيره أتعض ،كىذا منيج القرآف الكريـ حيف كصؼ قصص
األمـ السابقة ،كحث األمة عمى السير كالتطمع في أمر مف كاف قبمنا سكاء كاف
( )1السخاكم ،اإلعالف ،ص.455-454
( )2السخاكم ،الضكء الالمع ،ج ،1ص.4

307

دورذاملؤرخذيفذاحلضارةذالعربيةذاإلسالميةذيفذكتاباتذالدخاويذذذذذذذذذذذذذذذذذم.د.ذحممدذعليذصاحل
مف المستجيبيف لرب العالميف أك مف الكفار العاصيف ككذلؾ ما ينقؿ كالمحكي عف
الكقائع بيف الصحابة مف اإلخبارييف إذ الغالب عمييـ اإلكثار كالتخميط ( ،)1أم أف
السخاكم ال يقبؿ ركايات اإلخبارييف التي ال تمتزـ قكاعد عمـ الحديث كالسيما إف
كانكا مف أىؿ البدع كاألىكاء ،كىك بيذا يدعك إلى ضبط الركايات بمقياس الجرح
كالتعديؿ ،كمما يدخؿ في باب التحريـ ،ذكر أناس مف الممكؾ كاألكابر كيضاؼ
إلييـ شرب الخمر ،كفعؿ الفكاحش مما ىك ضعيؼ كتصحيحو عزيز ،كيزيد مف
إشاعة الفاحشة أف صحت الركايات ،كيدخؿ في باب القذؼ أف لـ تصح تمؾ
الركايات ،كمما ىك مف أسباب دخكؿ التاريخ في الحراـ ما يظير مف مساكئ
الكبير ،كزيادة الجرح الذم يخرج عف مقصد تشريعو(.)2
كأما ما أدخمو السخاكم مف الركايات ككتابة التاريخ تحت المستحب أك
الندب إليو ،فكاف أبرزىا ،أف يككف طريقان إلتباع محاسف األمكر كترؾ العمؿ
بالشكائب كالمشائف ،كأخذ العبر مف العكاقب(.)3
كذىب قسـ آخر إلى أنو يدخؿ تحت حكـ المكركه كأبرزه ما نقمو ابف
األثير حيف قاؿ ((تسكيد كثير منيـ لألكراؽ حسبما ذكره ابف األثير ،بصغائر
األمكر التي اإلعراض عنيا أكلى كترؾ تسطيرىا أحرل كأعمى ،كقكليـ خمع عمى
فالف ....كأىيف فالف كىك مف أئمة المسمميف أصحاب الييئات المعتبريف القتضاء
ىذا التجرم عمى غيرىـ))(.)4
كالحكـ الخامس المباح فقد قاؿ ((كمنو ما ىك مباح حيث ال نفع فيو ال
دنيكم كال أخركم ،كما صرح بو حجة اإلسالـ الغزالي في األحياء كأما المباح مف
العمـ فالعمـ باألشعار التي ال سخؼ فييا كتكاريخ األخبار))(.)5

ذ
()1
()2
()3
()4
()5

السخاكم ،اإلعالف ،ص.457
المصدر نفسو ،ص.458-457
المصدر نفسو ،ص.458
المصدر نفسو ،ص.458
المصدر نفسو ،ص.459
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نتائجذالبحث:ذذ
مما تقدـ نجد تركيز الحافظ ابف حجر العسقالني كتمميذه السخاكم عمى
أىمية عمـ التاريخ كأنو مف العمكـ اإلسالمية األصيمة ،كعمى المؤرخ المسمـ الذم
يكتب التاريخ االلتزاـ بالعدؿ كالعدالة كالصدؽ كاألمانة كقكؿ الحؽ ،كعدـ االنجرار
كراء الخالفات المذىبية أك التنافس بيف العمماء مما يؤدم إلى عدـ األمانة العممية
كالسيما في أمكر الجرح المفرط ،كيجب عميو عدـ الخكض في االخبار التي ال
تصح كركايات اإلخبارييف غير الدقيقة.
أما دكر المؤرخ المسمـ المعاصر ،ففضالن عف تمثؿ كالتزاـ قكاعد ابف
حجر العسقالني كالسخاكم ،فال بد لو مف التقيد كاالنضباط بأمكر عدة كضعيا
كبار الكتاب المعاصريف ( )حتى يصبح مؤرخان مؤىالن إلعادة مجد الحضارة
اإلسالمية كااللتزاـ بمبادئيا كمف أبرز تمؾ القكاعد التي ذكركىا :الرجكع إلى
المصادر المكثكقة كمف أىميا كتب الحديث الشريؼ كتطبيؽ قكاعد الجرح كالتعديؿ
عمى الركايات التاريخية في العصر الراشدم كاألمكم ذات العالقة بالفكر
اإلسالمي كما شجر بيف الصحابة كالتابعيف عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر،
التركيز عمى أف العقيدة اإلسالمية ىي المحرؾ لسمكؾ المجتمع المسمـ ،كأف يفيـ
اإليماف فيـ صحيح كدكره في بمكرة حركة التاريخ اإلسالمي ،كأف ال يقتصر المؤرخ
عمى تفسير كاحد لحركة التاريخ بؿ البد أف يقدـ تفسي انر يرتبط باالحداث مف جميع
الجكانب أم تفسي انر شامالن كحقيقيان لألحداث ،كال بد لممؤرخ المعاصر أف يتصؼ
بالعمـ كالعدؿ ،كاإلنصاؼ(( ،كال يجرمنكـ شنئاف قكـ عمى أال تعدلكا إعدلكا ىك
أقرب لمتقكل)) كأف يككف الحكـ عمى األشخاص مف خالؿ قاعدة العبرة بكثرة
الفضائؿ ،كال بد لممؤرخ المسمـ أف يكضح جميع الظركؼ لمحادثة التاريخية مف
( )مف أبرز الكتاب المعاصريف :الدكتكر محمد قطب ،كيؼ نكتب التاريخ اإلسالمي ،كالتفسير
اإلسالمي لمتاريخ .كالدكتكر عماد الديف خميؿ ،حكؿ إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي ،كالدكتكر
أكرـ العمرم ،السيرة النبكية الصحيحة ،ككتاب المجتمع المدني ،كالدكتكر محمد بف صامؿ
السممي ككتابو منيج كتابة التاريخ اإلسالمي كغيرىا الكثير.
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خالؿ تحديد األكضاع االقتصادية كاالجتماعية حتى يككف الحكـ أقرب إلى
الصكاب ،مع مراعاة ظركؼ العصر الذم كقعت فيو الحادثة كحاؿ األمة
اإلسالمية آنذاؾ ،كال بد لممؤرخ الممتزـ باإلسالـ قكالن كعمالن أف يركز عمى استعماؿ
األلفػاظ كالمصطمحات اإلسالمية الشرعيػة كعػدـ
االنجرار كراء ألفاظ كمصطمحات الغربيي ف كالمستغربيف مثؿ اليميف كاليسار
كالديمقراطية كغيرىا.
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The Historian Role in the Islamic-Arab Civilization
in Al-Sakhawi’s Writings
Dr. Mohammed Ali Salih 

Abstract
This research deals with the role that the Islamic-Arab
Civilizations plays through the writings of the historian AlSakhawi. The research included several issues such as the
importance and the benefit of history among other sciences,
also the conditions the historian should have the foremost of
which fair-mindedness, precession and not to overdo in
scrutiny, and in criticism. In addition to the good knowledge
whereby he narrates the events.
Moreover, the paper deals with the practical side in the
writings of Al-Sakhawi through the returning to some of the
biographies of historians which can be found in books like
“Al-Dhao’a Al-Lami’a”. Similarly, the research considers the
opinion of the Islamic law concerning writing history because
Al-Sakhawi has listed writings history among the five
essential Islamic Rules, i.e. (Wajb) the compulsory duty (AlMustahab) the recommended, (Al-Makroh) the reprehensive,
(Al-Mubah) the permissive and (Al-Haram) the forbidden.
Also, the research explains some of the conditions that
the contemporary Muslim historian should have.
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