
       History  philosophy                                      فلسفت التاريخ المادة :           

                                                                   thirty  stage :الثالثتالمرحلت           

                       Dr. Ismael mejbel hamadالتدريسي: د اسماعيل مجبل حمد                       

                                                     Lecture sixe  السادست             المحاضرة : 

 

 مساهمات العرب والمسلمٌن فً تطور علم التارٌخ عنوان المحاضرة /   

Arab contribution and Muslims in the development history science   

 مساهمات العرب والمسممين في تطور عمم التاريخ:
 قبل اإلسالم:

تتبيييمس هميييالهاب واليييمي  واهميييدهمس دديييا تيييلم  واتييي  مس واتيييامم   هيييس  ييي   هيييا  ييي ه   هيييس    
هلااجاب ه ض دمة اهفه م واتاممخ  تفممم تيمم مت   تو موتي و   ي  ماي  واتي  مس والمبي  ادتياممخ 

هدمييية واتييي  مس واتيييامم   ده هيييا  باال مييي  هيييس وا ميييام   واويييمت اد  ييي  ديييس واهاضييي   هلااجتييي  د
 وا تيي   هييس  يي   وا لييامت وا وايية ددميي  ااييا واوتييامت واتيي  تعييا    س تعيي   ددييا  ددييا  يي م هييس 

 وا  ة  وات تو
  يي   اوييب   اييا تيي م تدييا وا مييام  واتيي  ودتهيي لا والييمي ايي  تيي  مس تييامم هم ليي  واه ييااهة     

الدا وامغم هس لموء واهواوت والمبمة بضمي هس واتياممخ واهيول م باا تابية  بع يم  ي س  غديي تديا 
واهويياوت  يي   يي دب همو يي  ادعضيياما  ال  س هييا  تيي  ااييا  ميي   واهييالم مس هييس و يي     لييام ل 

هع واهمت ى واذ  هس واهفتيم   س ت ي س ددمي  تديا واهوياوت   مي  و  دي م واتواميي ليذو متوامي 
 دهييا  يياس ولتجييا  وعيي  وا ييها   بمييبي ولدتهييا  ب يي    ديي  ددييا واتيياممخ واهييم     س واتيياممخ 

سو  واه  َّ
 عيم بهم  بي  والمي م   وميابهم    بيام  "أياام العارب"  اوب  غدي تديا وام ومياب تي  م عي       
ليي  وا باميي  واباميي ا هليي  مدييا م  لهيي  م  غممليياو   يي  ومييتهم تيي و    تيي  م مييام والييميم    بييام ب

عتا والتم وأله    عمس ظهمب   ايا  تيي واتي  مس اتياممخ تديا واع بية  "شفاهاً"وألهم واهجا ما 
لييم  وايذ   اي  اهلا مية وبيس  بي  ميفماس  مضي  وع تليااا دوي    7>ددا م  مدبمي  بيس  يمم  ب 

 ي مواهد ا    بام واهاضمسمو تا
     اس وا لم هس  بم  وافو س وات  دماها والمي  وميتلهد لا اد لاية دديا تيامم هم والمميت      

الدييا واييمغم هييس هلمايية والييمي باا تابيية هوييذ دهيي   و مديية  ال  س ويي ما واتيي  مس دويي لم ليي  واتيي  
والمبميية  اوييب   يي م ددييا  ييم  تغدييي ددييا دهدميية تييوادة واتيياممخ   ذاييا مليي   ااييا  س وال دميية 



وا يييلم هوهيييا دديييا هلااجييية  تابييية واتييياممخ    ييي   تييي  وا يييلم بووييي  م مييي وس واليييميم   امييي  تعفيييظ 
   املهم   ع واهم  دا وتهم  ت اام لم   تااهمو 

 ددييييا واييييمغم هييييس وييييابع واهغييييالا  وا مييييا  واتيييي  تهميييي  وا تييييم ا والمبميييية ال  س وا  ييييامع واتيييي     
  س ددا جاوي  بمم هس واع م ة  وات ويوتتضهوها وا تم ا ت 

اذ ملي  ليذو واع ي  هيس   "األنساب" هها هم  وات  مس والمب  ادتاممخ  ل  ولدتها  ددا  تابية     
وامييهاب واههميي ا ادوييابع والمبيي  ايي  واتيي  مس واتييامم    م ييا  والييمي متهميي  س بيي  دهييا ميي ولم ههييا 

ظها هس واهيثلم واهههية ادتياممخ وا بدي  دوي  واليمي  جا ملم هس وألهم  اذ تل  م ومة موألومايم  عف
 ذاييا ألس ولعتفيياظ ب ييجموب وألوميياي مليي  هييس ولدتبيياموب ولجتهادميية واهههيية  بيي  والميي م  لييم 
دييا  وللتهييام بهييا بليي  والميي م لدتبيياموب ممامييمة امضييب ايي  والهيي مس وألهيي    والباميي     يياس 

 ليم   ذاا  بو  مل اممو ;69دب  ب  بم   تاي وألوماي ل  مهعه  بس وامامي وا 
 بعد اإلسالم:

ا   ظهم مولتجا  والده م ا  وات  مس واتامم   دو  واليمي هويذ  س ظهيمب واعاجية اايا تي  مس    
ممما وامم   وا ممم هعه  متدا وع تلااا ددم   مدمم  مهغا م مو   تلي  واه موية واهوي ما واهي وس 

هيا ممي   وأل   اهل  لذو وات  مسو  بموها تبعية مواهغيا  م ديس واغي  وب  واعيم ي واتي  و يتما ام
وع ددم  وات ا  وام م   تعاب  مض  وع تلااا دوهم   تبعية  يذاا اي  هوا يي واهجالي مس  
اإس واممما تبعة اي    تيمة واممي   مددمي  واتي ا  وامي مم     واي    الااي    ملي   واميبي اي  

 ميدمم هي عا بهيا وللتهام بها ااا تو م  وا م س وا ممم ددا  س    و  واوب  متدا وع تلااا ددم  
هيس وع تليااا هتيي و ا  ا  اي  تلييااا ط هيا مووييت ديس واهي ى اس ليي  ال  عي  ميي عا     يذاا اييإس 
 مممت  مددم  وات ا  وام مم ل  هل  ادهمدهمس ملت  س ب   ملته  س ددم  ا  وات ممع  واتوظممو

اتي   اضيها واليمي     ت ملب  مومة مواهغا  م امها بل   اوتبعب ت ه  وا  امع  واعم ي و   
بليي   ايياا وامميي   مددميي  واتيي ا  واميي مم  ضيي  وألهييم وأل ييمى ايي  مييبم  و ييم والميي م    ييذاا 
وا  امع  واعم ي وات    لب بيمس واهميدهمس  وفميهمو  تجي م وال ياما باابوياس اايا م بياس بيس دلهياس 

ا  واتيوام     ي  ليم بتفت      هس  ا  ا  مواهغا  م  ال  و  ام م س ا م  هوهت هلمس :67ب 
ليييم   هييا  مليي  >77 ضييع     هييوهت ايي   تابيية مواهغييا  م ددييا ميي  مهعهيي  بييس دهييم وا و يي   ب 

 تاي موامممام  ايي موبيس وميعتم هظهيمو  اتوي م واتي  مس واتيامم   دوي  واليمي    ي  تهمي   اتيي ليذ  
  تيي  مس تيياممخ وامييمما دييس غمييم  ايي   س  تابيي   يياس مهليي  تومم ييا ادوبيي ا  بااتيياا  اهيي      هييس عييا  

واممييي   وا يييممم مددمييي  واتييي ا  وامييي مم اييي  اويييام وظيييما  ييياهدة اتييياممخ واممييي   تييياممخ والومييياومةو 
  يذاا ت مييلب  مومية موامييممم  توي مب ااييا  موميية مواتيموجمم   مواوب ييابمو  تلي  هليياجم مواتييموجمم 

اب وا بييمىم اهالافيي   اييم     ييم ددييا واتويي م واهمييتهم ادتيي  مس واتييامم     م ييام ااييا  تيياي مواوب يي



ليم ب تف       تاي ملبم دس ليذو واتوي م اي  تي  مس واتياممخ   معتي   787مهعه  بس مل  ب 
ممضيي  وع تلييااا دييوهمم ااييا  هييس واهالايي و   يي   وا تيياي ددييا تييموجم واتييعابة  واتييابلمس  وا دفيياء

 تو ديي  مل يي   تيي    ي مواتييموجمم بوويي  هييس  غوييا وافويي س واتامم ميية ايي ى والييمي  ليي  ايي  تموليي  
 مغبة واهجتهع ا  واتلم  ددا تفاتم  واعماا والاهة  وا اتة ادهلوممس بتدا واتموجمو

 العوامل المؤثرة عمى التدوين التاريخي اإلسالمي:
ا    اس الاه  واتو م واممام   وات مع والهموو   لم بام    وضح ددا هممما دهدمة وات  مس    

  واهدعييي ظ هيييس واتييي  مس واتيييامم   واليييام اايييا وويييات  ضيييمت واتيييامم     ذايييا هيييس  ييي   ولوت يييا
موعتم ا  وات  مس واتامم   ال دمم هس وأل ياامم    بدي  هيس وابدي وس   هيس  اهيع وألهلدية دديا ذايا 
واتع   ل   تاي متاممخ هتم  ات ح واهغميم واذ   اف  مدبي  وايمعهس بيس دبي  وع بيس واع يم ب 

لييم   واه عيظ دديا ذايا واوي ا هيس واتي  مس لي   889 وو  ب ليم    تياي موال دمي م ايي مواههي>:7
ودتهيييا  واهيييالم مس دديييا وا ليييامت وامميييهمة  وام ومييياب واتييي  مييي   لم بهيييا ذ   واوفييي ذ  واميييدواس اييي  

 واب    االها  ا  وأل اامم  مالماء وا م وس  غمملمو 
ميا ا اي  وات تي   لهة وول ا    يم  ادت ميع واممامي   والهمووي   واعضيام     ى اايا وا      

ايي  دهدميياب واتيي  مس واتييامم     تجدييا ايي  واتيي  مس ا ييممعة هلمويية هييس واهجتهييع   تييوممخ وب يية 
لييم  886هلموة هس وب اب وألهة هل   تاي متاممخ وا  موءم اي مهعهي  بيس دبي    واجه يمام  ب 

 ليمو 8:7  تاي م ضاا هتمم ايم هعه  بس م م  وا و   ب
 إلسالمية:مدارس التدوين التاريخي ا

وميييت د  وابييياعل س  واهالم ييي س اييي  واتييياممخ  واعضييياما والمبمييية والمييي همة هييي وم  د مييي ا اييي     
وات  مس واتيامم   دوي  واليمي    ي  دي ب  ي  هيس ليذ  واهي وم  هظهيمو  ملبيم ديس  ت تيمة اي  
واتيي  مس بفليي  تييولمم وال وهيي  ولجتهادميية  واممامييمة  واف مميية ددييا وابمميية واهعمويية ب يي  هوهيياو   يي  

تديييا واهيي وم  اايييا هيي وم  تيييغمى  هييي وم   بييمى   دمايييب واهيي وم  واتيييغمى بهييي وم   مييهب 
 وا ام  وامهس  اام   بموها هلدب ه ممتا واه موة  والموت واه وم  وا بمىو

 المدارس الصغرى: - أ
 مدرسة الشام: -

مييياد ب ظيييم   جاذبمييية وا يييام  لاتيييهة مماميييمة اد  اييية هيييس جهييية  مغبييية وابميييب وألهييي   اييي    
وال ااة واتامم مة هس جهية   يمى دديا وميت واي دي   هيس والدهياء  وال بيامممس  وألهيم وايذ    ى 
ااا  ل ا ليذ  واه مميةو   ي  مياد  دديا تل مي  ليذ  واه ممية   ميا ا  لهمتهيا  جي   وايم وا  هيوهم 

ة هليي  م بيي   هاهيية وابييالد م  مدبييا ا بييس واتيياهبم    ييذاا واييم وا واتييابلمس  هييوهم بليي  واتييعاب



م ب  دلهاس واتولاو م  م معبم  بس همم مو  مل  مدبم  بس  مم  واعضمه م   مدم ا بس وا بمم 
 بس وال ومم واو وا والدهمة اهذ  واه ممةو 

 مدرسة اليمن:  -
ي واجوييي ي   وامغبييية اييي  البييياب وا جييي   وامهوييي   ييياس ادتوييياا  وا ييي مم بيييمس ديييمي وا يييها   ديييم     

 بجاوي وا ج   وا مم  وا هاا  ا  واله  وأله      م بام  ا   ل ا لذ  واه ممةو
  اس واهوهت وا تت   وألمو م  لي  واتيفة واغاابية دديا وتجيا  ليذ  واه ممية اي  واتي  مس     

ممممي  اي  واتي  مس واتيامم      اس اهالممها م لي وألعبامم   م بام  اي    ي   وا ميا   لاهي 
ددا عماي واوت   واه  وة  ا اويب واوتمجية تي  مس م ومياب تامم مية هومي جة دديا غيموم م ميام 
والييميم    ييذاا وعدييب  وميياي  ات عيياب ل ظيي  اهييا ايي  وا و ييعو   مييمى واهالم يي س  س ولو ييغا  

ديس ب  ليم   د اية  باافت عاب ا  وا ام  هتم  والموت   موماس   وي  ح وا لميم هيس  لي  وايمهس
وايمهس   ديية وللتهيام بهييا لي  واتيي    ب ااييا  تي   دهدميية واتي  مس واتييامم   اايا واهمييت ى واييذ  

  اوب ددم    واذ  ام مضودع  ع  هس واهالم مس بهههة تتعمع  ال مواههذوو مو
  هس  لم هس هل  لذ  واه ممة لم م لي وألعبامم   موبس هفما واعهمم مو  

 مدرسة فارس:   -
اليي  البيياب وا جيي   وا يي ه   والدهيي  ادفييم   يي   يي   وايي واع وامممميي  اهييذ  واه مميية   ذاييا هييس    

      تابة واتاممخ وافامم  باادغة والمبمةو 
 بمبي هجا ما ب   اام  ادلموت واذ   اس هم  و  ادعضاما   واذ  وت ذت  لذ  واه ممة هم ي و     

 واع ييم الهي   و مدية  ملت ي   س وا يل بمة  اويب واهعييما اهيا   بميبي  ي س واليموت هم ي و  اد  اية 
واذ  تميمم به جبي  دجدية ليذ  واه ممية   ايذاا  ي هب ليذ  واه ممية تي ما اتياممخ وافيم  مميهب 
بوا وس  ولمة تت وايت هيع وتجالهيا وا يل ب و  هيس  بيم  هيس هلي  ليذ  واه ممية م بي  ميدمهاس مي و  

 م وبس د  م  غمملمووا اتيم   مدب  وع وبس واه فعم   مواهمل
 المدارس الكبرى: - ب

 مدرسة المدينة:  -
 يييياس اده مويييية واهويييي ما  لهمتهييييا وا اتيييية ا  وهييييا داتييييهة وامميييي   متييييدا وع ددميييي   مييييدمم      

  وا دفاء وامو  مس ممض  وع دوهمم   ها  اوب هم  و  اتجهع واتعابة ممض  وع تلااا دوهممو
 بااوظم للتهام واه ممة بااممما  واهغا    ا    ضع هوهت وات  مس واتامم   امهيا اايا هيوهت    

دديييم واعييي مة  عمييية دييي ب مدميييدة والميييوا  ضيييم ممة ادتلبيييب هيييس تييي ت واع م ييية واتامم ميييةو  هيييا 
ولتهيب ليذ  واه مميية بياات  مم وايذ  ملويي  ذ يم تياممخ   يي ا واعي و ة بتي ما   م يية بع يم واتتييات 

 لذ  واه ممة باألع وة  هتاعبة وا لمم هوهم ادمم   مددم  وات ا  وام ممو  تعاي



ليم هالم  واه ممة والدهمية اه تدي  ايم ا والديم اي  واه موية => مل  مدب  وع بس والبا  ب     
واهوييي ما  اميييلة هلماتييي  بو بييييام واهاضيييمس  باألومييياي  وا يييلم  وادغيييية  واتفميييمم  واف ييي   واعميييياي 

  وافموم و  
 تلا يييي دديييا ليييذ  واه ممييية جيييم س هيييس م وا واهيييا ا واتامم مييية     يييهم م وا واجمييي  وأل   ليييم    

مميييلم  بيييس واهميييميم    م بييياس بيييس دلهييياسم   مديييم ا بيييس وا بميييم بيييس والييي ومم  هيييس واتيييابلمس  ييياس 
م معبم  بس مل م   مدب  وع بس  ليمو  ها   هم م وا واجم  والاو  ا اس مدب  وع بس  ب  ب م 

 ليمو687بس ع م ب و
 مدرسة العراق:  -

و ييياء وألهتيييام واتييي   اا  اييية      تومييي  دديييا  دفمييية تعمميييم واليييموت هيييس واميييموما وافامميييمة  وة
 وابتييما  عييم ي واتعممييم  وافتيي ح  لجييما والييمي ااميي   تمييام ل يياا  اميي ه  عيي  هعيي  واتميياموب 

 وا  مهةو
  بييي وماتها وأل ايييا بو بيييام واليييمي  ا ييي  ولتهيييب عم ييية واتييي  مس واتيييامم   اييي  ه ممييية واليييموت اييي   

  ماههم   ومابهمو لم ظهم وللتهام بااتاممخ والم ه  ا  والتم وأله   وتمجة واتموداب واتي  
 اوب ت  م  ع   واع م ا  تدا وافتما  لم تولمب دهدمة واتي  مس واتيامم   بااتميام وا يل ب  وايذ  

لييذ  واه مميية  يياس متييو  بتييفت   بييم  ايي  والتييم والباميي   عميية وجيي   س وا لمييم هييس ددهيياء
 وافامممة  والمو مة ا   ٍس هلا و  

 هس  بم  وامهاب واههم ا اده ممة والمو مة ل  ولوت ا  هس وللتهام بتاممخ وا بمدة ااا وللتهام   
بهجه ا وا بام   لذو بااومبة ادومابمس  بهذو ت ي س واه ممية والمو مية اي  هجيا  وألومياي هضيالمة 

ام باألهيةو   يذاا اه ممة واه موة ا  واوب ياب   هيا تجيا   ولتهيام وال بيامممس وا بمدية وعي  وللتهي
تهم ب واه ممة والمو مة بت ام واهم وة وا اامية اي ى ددهامهيا ادعتي   دديا م ومياب ذوب هتيا م 
هتو دة  ذاا وظمو  لعت   والموت هم ي و  جغمواميا  هههيا      دي  اي   ميو وا  اية وأله ميةو   يذاا 

واتي  تيم عفظهيا اي    و ميس  تهم  مجا  لذ  واه ممة بامت  وم وا لامت  االه    واممام  وامميهمة
وا  اة ا  ه تد   هتاملاو   ي  تهمي  واتي  مس واتيامم    مضيا  بالدتهيا  دديا وا يلم بميبي  ي ا 

 واو دة وا بدمة ا  تدا وافتماو
 هس  بم  م وا واه ممية والمو مية م بي  دهيم بيس  يموعم  وا يلب م   ممي و  واهغوي م   هيا  بيم     

و بييس معمييام   مد وويية وبييس واع ييمم   هييا  بييم  واومييابمس ا يياس م وال بييامممس ا يياس م بيي  ه ويي  ايي  
 هعه  بس وامامي وا دب مو
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