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                                          عدنان البكرأ.م.د. قحطان                         مرحلة الدكتوراه /قسم التاريخ 

 المحاضرة التاسعة

 دور المدرسة التاريخية العربية الحديثة في كتابة التاريخ العباسي

ممااا الشااه ايااا ان تاااريخ الماادة العباسااية الاان  امتااد نك اار ماان  مسااة قاارون      

ث م( ، قااااااد شااااااندا العديااااااد ماااااان انحاااااادا1258-749هاااااا /656-132ماااااان   

السياسااااية النامااااة ، كمااااا شااااندا تبلااااور الاااانمم ون اااا  الحياااااة ال كريااااة بم تلاااا  

مجاالتنااااا ، وماااان المتوقاااا  أن تناااااو كااااو هاااانه انحااااداث والمماااااهر الح ااااارية 

اهتماااام الماااار ين العااارب وانجاناااب ، ولكااان الجناااود العلمياااة المنمماااة التااا او 

نشااار منناااا مبع ااارة وناتياااة وهاااح علااات كاااو حااااو ليساااا ك يااارة ، كماااا وان أهااام ما

 منر ابتدءاً من حوالح نص  هنا القرن.

وكااااان لدراساااااا المستشاااارقين ا رهااااا اااااح المااااار ين العاااارب المحااااد ين ، اقااااد 

اسااتقت مننااا اااح البدايااة العديااد ماان المااار ين المحااد ين سااواء ماان حيااث الماانن  

أو المو ااااوعاا أو الت سااااير ماااا  تباااااين اااااح درجااااة انعتماااااد علاااات الدراساااااا 

نمااااا رد الااااابعى اآل اااار علااااات رراء وت ريجاااااا مستشااااارقين ، اإلستشااااراقية ، بي

وماااان هنااااا كااااان البااااد لناااانه الدراسااااة ان تتطاااارق اااااح مقاااادمتنا  لاااات بعااااى هاااانه 

الدراساااااا اإلستشااااراقية التااااح أ اااارا اااااح المدرسااااة التاري يااااة العربيااااة الحدي ااااة 

 بطريقة او بأ رى.

 

 اتجاهات المدرسة التاريخية العربية في العراق:

باااة التاري ياااة العربياااة الحدي اااة ااااح العاااراق عااان العصااار العباساااح ات ااانا الكتا    

 اتجاهين رئيسيين:

انتجاااااااه انوو :انتجاااااااه العلمااااااح الت صصااااااح ويمناااااار نلااااااه لاااااادى المااااااار  

 المحتر  و اصة اح نطاق الجامعاا وبدرجة أقو  ارج الجامعة .

مااااة ، انتجاااااه ال ااااانح : ال قااااااة التاري يااااة العامااااة الموجنااااة أصاااا ً لجماااااهير ان

وينبااا  هااانا انتجااااه مااان الشاااعور بأهمياااة التااااريخ ااااح  قاااااة الماااواطن و ااارورة 

معراتاااااا نساساااااياا تاري ياااااة ، ويعتماااااد هااااانا انتجااااااه علااااات اسااااالوب القصاااااة 

التاري يااااة ماااا  مايساااابل علينااااا المالاااا  ماااان صااااور ال ياااااو القريبااااة ماااان الواقاااا  



الروايااااا التااااري ح ، وال يعتماااد المالااا  اال علااات بعاااى المصاااادر وال ينااااق  

التاري ياااة او ينمااا  النصاااو  ،  وعلااات هااانا اااا ن الدراسااااا ااااح هااانا انتجااااه 

تناااد   لااات  عطااااء الحاااد اندنااات مااان المعلومااااا التاري ياااة الم تاااارة والمنتقااااة 

وتاكاااد علااات الم اااو والقااايم والمباااادن التاااح تساااتنبط مااان المااااهرة التاري ياااة ، وقاااد 

سااا ا تاري ياااة  اااامن تبناااا دور نشااار وماسسااااا  قااياااة و اصاااة اصااادار سل

 هنا انتجاه.

وقاااد تبااااين المار اااون ااااح المجااااالا التاااح عالجوهاااا مااان التااااريخ العباساااح ،      

وساانحاوو ايمااا يلااح أن نتطاارق  لاات أهاام المجاااالا المطروقااة ماا  اإلشااارة   لااات 

  صائ  التألي  اح كو مجاو من هنه المجاالا : 

ضااامل التااااريخ العرباااي ا سااا مي اوالً: المؤلفاااات التاااي تعاااال  التااااريخ العباساااي 

 العام .

 بااادأ المستشااارقون بتاااألي  كتاااب التااااريخ العرباااح اإلسااا مح العاااام  ااااح العصااار   

هااانا  دهااام ااااحرواكتااابنم باااالطب  المااادة العباساااية ، ولعاااو مااان وقاااد شاااملا  لحاااديثا

المستشااااارق انلماااااانح وياااااو الااااان  أصااااادر كتااااااب  تااااااريخ ال  ااااااة( ،  المجااااااو

لمانياااة ، وكااانله كتاباااا الموساااوم  اإلسااا م ااااح المشااارق( ب مساااة أجااا اء بالل اااة ان

بجاااا ئين ونشاااار بانلمانيااااة اااااح باااارلين ،  اااام تبعتنااااا مال اااااا ا اااارى للعديااااد ماااان 

 المستشرقين .

وماااا  بداياااااة القاااارن العشااااارين باااادأا المال ااااااا التاري يااااة العربياااااة انولااااات     

باعتاااا ااااح باااالمنور اكتاااب ر ق ف الصاااداح كتاباااا  تااااريخ اإلسااا م( الااان  تااام ط

م، وتبعاااااا جرجاااااح  يااااادان ااااااح كتاباااااا  تااااااريخ التمااااادن 1918القااااااهرة سااااانة 

 م ، وغيرهم الك ير .1921اإلس مح( الن  تم طباعتا اح القاهرة سنة 

ولعلنااااا نسااااتطي   عتبااااار الكتاااااب المننجااااح الموسااااوم  تاااااريخ انمااااة العربيااااة(     

لااان  ال اااا ااااح لألساااتان ال لساااطينح درويااا  المقاااداد  الااان  عاااا  ااااح العاااراق وا

م( ، ممااااا  ً لباااااواكير 1934هااااا /1353ب اااااداد ونشااااارتا مكتباااااة الشااااارق سااااانة  

م( لن باااة 1983المدرساااة التار ياااة العراقياااة ااااح هااانا المجااااو، وقاااد منااار سااانة  

ماان البااااح ين العاارقيين كتااااب  العااراق ااااح التاااريخ( يت ااامن اصااوالً عااان تااااريخ 

طاااب اياااا الم قااا  العاااام العاااراق ااااح العصاااور العربياااة اإلسااا مية المتعاقباااة ي ا

 وليس الباحث المت ص  .

وتشااامو المال ااااا التاااح تااام نكرهاااا نماااانج مااان الماااال ين العااارب الااانين تاااأ روا    

بالمنااااه  التقليدياااة والمنااااه  انستشاااراقية  الحدي اااة ااااح كتاباااة التااااريخ ، ابع ااانا 



اكت ااااات بسااااارد ان باااااار علااااات تاااااوالح ال ل ااااااء دون اإلشاااااارة  لااااات مصاااااادره أو 

رواياتاااا ، ومنناااا مااان اتبااا  الطاااريقتين ان بارياااة علااات تاااوالح ال ل ااااء  ااام مناقشاااة 

دراساااااة الحركااااااا والممااااااهر الح اااااارية مااااا  بعاااااى التحلياااااو والمناقشاااااة ، 

والااابعى ماااننم باااالل ااااح التنماااي  واساااتقت مااان المستشااارقين ورد علااات بعاااى 

ررائنااام م اااو  عباااد المااانعم ماجاااد( وماااننم مااان اتبااا  الطريقاااة العلمياااة الحدي اااة ااااح 

لتحلياااو والمناقشاااة و باااداء الااارأ  والتنماااي  ، ولكناااا د اااو ااااح جاااداو ومشااااداا ا

مااا  مااان سااابقا مااان الماااار ين ماااورداً وجنااااا نمااار وار اااياا حاااوو احاااداث 

 تاري ية التايد الرواياا التاري ية.

 ثانياً: المؤلفات التي تعال  تاريخ العصر العباسي العام:

ة بكاملناااا او ت طاااح جااا ءاً كبياااراً وهاااح الكتاااب التاااح تعاااال  تااااريخ المااادة العباساااي 

ومنماااً مننااا ، وكانااا المدرسااة التاري يااة العراقيااة ساابماقة اااح هاانا المجاااو ، اقااد 

كتااب عبااد الع ياا  الاادور  كتااابين همااا  العصاار العباسااح انوو( طباا  اااح ب ااداد 

م ، عاااااال  1945طبااااا  اااااح ب اااااداد  م ، و  العصااااور العباساااااية المتااااأ رة(1945

ح حساااب تتااااب  ال ل ااااء وي صاااو ااااح العدياااد مااان الحركااااا اينماااا التااااريخ السياسااا

الدينياااة السياساااية التاااح منااارا ااااح تلاااه المااادة م اااو حركااااا ال ااارس وال اااوارج 

والشاااايعة وحركاااااا الاااا ن  والقرامطااااة واإلسااااماعيلية ويقاااا  ماااا  ننايااااة الماااادة 

 البوينية.

وكااانله مااان رواد هااانه المال ااااا عمااار اااااروق الااان  كتاااب العدياااد مااان الكتاااب      

التاااااريخ العباسااااح غطااااا تلااااه الماااادة ماااان الاااادعوة العباسااااية حتاااات سااااقوط اااااح 

م( واهمنااااا  طبيعااااة الاااادعوة العباسااااية ، 1258هاااا /656ال  اااااة العباسااااية ساااانة  

العباسااااايون انوائاااااو ،وال  ااااااة العباساااااية ااااااح عصااااار ال و ااااات العساااااكرية ، 

ال  ااااة العباساااية ااااح عصاااورها المتاااأ رة( ، ومااان هناااا تبااار  أهمياااة المدرساااة 

اري يااااة العراقيااااة التااااح اسااااتطاعا ان تمياااا  ن ساااانا بمااااا اوردتااااا ماااان ت اسااااير الت

جديااادة عااان الااادعوة العباساااية ، والعصااار العباساااح انوو والعدياااد مااان الحركااااا 

 وانتجاهاا اح هنا المجاو.

 ثالثاً: المؤلفات التي عالجت فترة مل فترات التاريخ العباسي :

دي اااة ااااح العاااراق تميااا اً وا اااحاً ااااح تميااا ا المدرساااة التاري ياااة العربياااة الح    

هااانا المجااااو ، وال شاااه ان بعاااى المستشااارقين الااانين كتباااوا ااااح دائااارة المعاااار  

اإلسااا مية او ااااح غيرهاااا وكااانله بعاااى البااااح ين العااارب كاااانوا رواداً ااااح هااانا 

 الحقو ، وتعد دراسة كو من جميو المدور وأحمد الرااعح نمانج اح نله.



 جم والسير العباسية :رابعاً: المؤلفات في الترا

مناان ان كتااب نولدكااة عاان المنصااور ، وكتااب بااوين عاان الااو ير علااح باان عيساات 

، مناااارا  اااا و هاااانه الماااادة تااااراجم لش صااااياا عباسااااية اااااح دائاااارة المعااااار  

اإلساااااااا مية ، ا داد اهتمااااااااام مااااااااار ح العاااااااارب بسااااااااير ال ل اااااااااء ومشاااااااااهير 

منااااارا عااااادة الش صاااااياا السياساااااية واإلدارياااااة والعساااااكرية  وال كرياااااة ، اقاااااد 

 س سو لمشاهير العرب ونوابل ال كر العربح واع م العرب .

ولعاااااو سااااايرة هاااااارون الرشااااايد والبرامكاااااة وقصاااااة اباااااو مسااااالم ال راساااااانح    

والعباسااااة ا ااااا الرشاااايد قااااد نالااااا عنايااااة المااااار ين و اصااااة ال لي ااااة هااااارون 

الرشااايد الااان  شااا و مسااااحة واساااعة مااان اإلهتماااام عااان غياااره مااان  ل ااااء بناااح 

وربمااااا كااااان ماااان اسااااباب نلااااه شاااايو  القصاااا  الشااااعبية حااااوو هاااانا  العباااااس ،

العصااار الااان  نساااجا  عناااا  وعااان الرشااايد انسااااطير وال رااااااا بحياااث بااااا 

 من المتعنر معراة ش صية الرشيد الحقيقية من صورتا انسطورية .

ان ابااار  ماقدمتاااا المدرساااة التاري ياااة ااااح العاااراق عااان هاااارون الرشااايد ماااا     

 م وغيره العديد من المال ين.1956الجومرد سنة أل ا عبد الجبار 

 

 

 

 خامساً: المؤلفات في الفرق والحركات الدينية والسياسية:

لقااااد حميااااا دراساااااا ال اااارق والحركاااااا التااااح مناااارا اااااح الماااادة العباسااااية    

ب هتماااام مت اياااد وملحاااوم ومنااارا ااااح هااانا المجااااو دراسااااا عديااادة تبايناااا ااااح 

الينمناااا ان ت سااار الحركاااة بنااانا الت ساااير او ناه اربماااا المااانن  والت ساااير ، ونحااان 

كشاااا ا لنااااا الت اسااااير الم تل ااااة جوانااااب متنوعااااا ماااان هاااانه الحركاااااا اأغنااااا 

معلوماتناااااا و ادا اائااااادتنا ، علااااات ان الشااااارط انساساااااح هاااااو ان تعتماااااد هااااانه 

الت اسااااير الطريقااااة المننجيااااة اااااح البحااااث التاااااري ح اتسااااتند علاااات وقااااائ   ابتااااا ، 

يااااة اااااح التحليااااو والنماااارة المساااابقة اااااح الت سااااير التااااح ت  اااا  وتحاااانر اننتقائ

انحااااداث لت سااااير محاااادد لت اااارج بنتااااائ  مقصااااوده تصااااو  لاااات مسااااتوى الت وياااار 

 الواعح او ال واعح .

 سادساً: المؤلفات عل المدل واألقاليم خ ل العصر العباسي:



منااان ان كتاااب لساااترن  عااان  ب اااداد ااااح عصااار ال  ااااة العباساااية( الااان  طبااا      

م والتاااح شاااملا  طاااط ب اااداد وطبوغراايتناااا مساااتنداً علااات 1900ااااح اكسااا ورد 

تحليااو دقيااق للمصااادر المتيساارة لااا انااناه ،  اام تبعااا ماسااينون اااح دراسااتا الاان  

نماار اينااا  لاات المدينااة ماان  اا و نمااو وتطااوير اسااواقنا ،  اام اتاابعنم العديااد ماان 

اساااة عااان اقلااايم الماااار ين ااااح كتابااااتنم ، وتعاااد دراساااة مايكاااو ماااورونح ا ااار در

العااااراق اااااح اطروحتااااا بعنااااوان  العااااراق بعااااد ال اااات  اإلساااا مح( ونشاااارا ساااانة 

 م.  1984

وكاناااا مدرساااة العاااراق التاري ياااة سااابماقة ورائااادة ااااح هااانا المجااااو ، ويمنااار      

نلااه وا ااحاً ماان ك اارة عاادد الرسااائو الجامعيااة للدراساااا العليااا التااح كتبااا عاان 

هااانا القااارن ماكتباااا محماااود شاااكر  انلوساااح اقااااليم العاااراق والمشااارق منااان اوائاااو 

 م وغيره الك ير.1967عن  أ بار ب داد وما جاورها من الب د( سنة 

 م قام المجم  العلمح اح انعوام القليلة الما ية ب صدار عدد من الكتب المال ة و     

قام المترجمة عن ب داد. ا من سلسلة  دراساا اح تاريخ ب داد( صدرا    ة كتب مترجمة 

 بترجمتنا ال  العلح و ر رون .

وتاااأتح البصااارة بعاااد ب اااداد مااان حياااث عااادد الدراسااااا التاري ياااة حولناااا و يمنااار هناااا كااانله 

 ااام  1969جناااد الااادكتور صاااال  العلاااح اقاااد كاناااا اطروحتاااا عااان البصااارة قاااد ن شااارا عاااام 

جماااا  حصاااايلة  برتااااا العلميااااة اااااح كتاااااب جديااااد نشااااره المجماااا  العلمااااح العراقااااح بعنااااوان 

وقباااو هااانه الدراسااااا هنااااه دراسااااا عااان البصااارة  1986لبصااارة ومنطقتناااا( سااانة   طاااط ا

تبايناااا ااااح مساااتواها ومننجيتناااا  م اااو ماااا أل اااا ساااليمان اي اااح وعلاااح مريااا  انعمماااح 

وعبااد الحسااين المباااره  وللاادكتور عبااد الجبااار ناااجح اطروحتااا عاان البصاارة اااح العصااور 

 العباسية المتأ رة من جامعة لندن .

صاااو اقاااد حمياااا بالعدياااد مااان الماااار ين مااان أبنائناااا ممااان أرم اااوا لناااا وح ماااوا أماااا المو    

 سااامنا عبااار العصاااور اكاااان ماااننم قاااديماً ان د  وحااادي اً ساااليمان الصاااايل وأحماااد الصاااواح 

وساااعيد الااادبوجح وداود الجلباااح وعمااااد الااادين  لياااو  وسااايبارالجميو  واااااروق . كماااا منااار 

المواصاالة الااانين كتبااوا ااااح تاااريخ ااااح عصااارهم اااح ال تااارة الع مانيااة العدياااد ماان الماااار ين 

والعصااور التااح قاابلنم ولعااو ماان أشااانرهم : محمااد أمااين العماار  وياسااين  ياار ف العمااار  

. 

 

 سابعاً : المؤلفات التي تتعلق بالنظم ومظاهر الحضارة العباسية

اقية   اصًة  ال بدَّ أن أقوو بدءاً بأن هنه الدراساا تأ را اح بداياتنا بالدراساا اإلستشر    

وان البحث اح مجاو النمم والماسساا ليس بانمر اليسير ويحتاج  لت عمو داوب لجمي  



الرواياا المتنا رة ومن مصادر تاري ية وغير تاري ية ، كما وان الكتابة اينا تحتاج الت راية 

 عميقة ونمرة مننجية واعية  لت التاريخ وحركة المجتم  .

لكتابة عن النمم اإلس مية منن عند مبكر اقد كتب كارو بيكر عن بدأ المستشرقون با       

،  م كتابا  دراساا  س مية( وهو مجموعة  1915 منور وتطور ماسسة ال  اة( سنة 

، وكان لوبون قد كتب  1924مقاالا اح التاريخ اإلجتماعح واالقتصاد  اح االس م سنة 

، كولد ينر معاصراً لا حيث نشر  1884نة مال ة اح  الح ارة العربية( طبعا اح باريس س

باح اً اح تاريخ اإلس م ونمما . وكتب ارنولد  1890-1889كتابا  دراساا محمدية( اح سنة 

،  1929، وكتب اارمر عن  تاريخ الموسيقت العربية(  1924عن  ال  اة( اكس ورد 

ساا اإلستشراقية ت داد ،  م تتابعا الدرا 1932وكر ويو عن  العمارة اإلس مية( اكس ورد 

اً م  ك رة المصادر العربية وتطور مننجية البحث اكانا دراساا جب وترتون وديمومبين  كمم

 وسوقاجيا وماسينون وغيرهم .

كما منروا مار ون عرب عالجوا مو و  النمم اإلس مية ومماهر الح ارة ، والواق       

رنتنا بالدراساا الجامعية التح كتبا أص ً أن معمم دراساتنم عامة واستعرا ية وال يمكن مقا

علت شكو رسائو للدراساا العليا م و  نمام البريد( لنمير سعداو   والمجتمعاا اإلس مية( 

 لشكر  ايصو وغيرها .

لقد اهتم المار ون العراقيون بالنمم والح ارة والحياة   و ال ترة العباسية ون شرا العديد من 

امعية والبحوث اح هنا المحور مما ال يتسنمت اإلشارة  لينا بالكامو . الدراساا والرسائو الج

ولعو من الرواد اح نله مصط ت جواد ونعمان  ابا ويوس  غنيمة واحمد سوسة  م ا ن 

 1948ال مام عبد الع ي  الدور  حيث أصدر عدداً من الدراساا اإلقتصادية منن سنة 

 . 1950س مية( التح منرا سنة باإل ااة الت دراستا العامة اح  النمم اإل

 

 المصادر:

 فاروق عمر ، األستشراق . -

 م.1959هيئة الدراسات العربية ، بيروت ، سنة  -

 م.1945محمد كرد علي ، العصور العباسية المتأخرة ، سنة  -

 م.1969فتحي عثمال ، التاريخ ا س مي ، سنة  -

ساااانة  عرفااااال عبااااد الحميااااد ، التااااراو العربااااي ا ساااا مي وا ستشااااراق، -

 م.1969

 


