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ن ٔالاليات  يتناول هذا املقال موضوع الدراسات التاريخية ب
ي واندالع الثورة الرقمية وتكنولوجيا  ي البحث التاري التقليدية 

ى املنهج  لكونه يشكل مرتكًزا الكم املعلومات، مع تسليط الضوء ع
ي البحث منهج وقواعد أصول  إطار ي ضرورًيا  يوفر كونه التاري
رة إمكانات راب كب  عن والابتعاد التاريخية الحقيقة من الدقيق لالق
ا، املصادر مع التعامل ي الانتقاء  دقيًقا استنباًطا ويؤمن ومضامي

ا للمعلومات  كلية، أو جزئية باطنه، أو ظاهرة كانت سواء ودالال
رها مدى معرفة وكذلك  منفردة، أو مجتمعة ببعضها، وتأثرها تأث
ى وصوالً  ى إضافة التاريخية، للحقيقة صورة أقرب إ  هذه أن إ

ري  مالئمة أرضية توفر املنهجية  ملا التقييمية الدراسات وتوسع ت
   .أعمال  من يصدر

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
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نا العربي ليس من شك أن الدراسات الحديثة ال تناولت تاريخ
رً وٕالاسالمي قطعت شوطً  رة ال ا كب ي الكشف عن املكانة الكب ا 

ى ذلك،  ي التاريخ ٕالانساني، وقد كان من أهم ما ساعد ع يحتلها 
ا مع ذلك لْم  ى أسس منهجية سليمة، بيد أ ى  َق رْ تَ  اعتمادها ع إ

ى الحقيقة التاريخية ألسباب ال  تقديم الصورة ٔالامثل ؤالاقرب إ
ي:يتح ى هذه الدراسات وزرها، و   مل القائمون ع
  ى ما هو متاح من املصادر إن معظم هذه الدراسات استندت ع

ن أن ذلك ال يمثل إال نسبة  ي ح راثية املطبوعة،  التاريخية وال
ر الذي ملا يزل مخطوطً   ا.ضئيلة من الكم الكب

  ًر  اا من املصادر املطبوعة املعتمدة ليست محققة تحقيًق إن كث
ا مما يجعلها بعيدة، بقدر أو بآخر، عن الشكل الحقيقي علميً 

ا، بل لقد ثبت أن بعض هؤالء  الذي كتبت به من قبل مؤلف
ى كتب لم يؤلفوها كما هو الحال مع كتاب  أقحمت أسماؤهم ع

ى الحوادث الجامعة، الذي نُ  ى سنة أشر ع نه البن الفوطي املتو
 كتور مصطفى جواد مقاالً ثم نشر املحقق املرحوم الد ،هـ ٧٢٣

بعد سنوات من تاريخ نشره لهذا الكتاب أعلن فيه أن الكتاب 
ى ابن الفوطيأو  ،ملؤرخ مجهول  وقد  )١(.نه ال يمت بصلة إ

رً أظهرت دراسة حديثة لكاتب هذه السطور أن جزءً  ا من ا كب
ى سنة  ى مرآة الزمان لليوني املتو ليس  هـ٧٢٦كتاب: الذيل ع

ي تقدير  )٢(،ؤرخ مجهول له، بل هو مل بما يعنيه هذا من خلل 
ا من حيث  ر أصحا ى غ القيمة العلمية للكتب املنسوبة إ
ما  ى أساس الزمان واملكان اللذين ينتم إل الدالالت املبنية ع

ي.  املؤلف الفع
 رً ن زخًم إ متنا السياس أعن تاريخ  ا من املعلوماتا كب

اريخية املطبوعة والحضاري الذي تعكسه مصادرنا الت
ر من ٔالاحيان استطرادً  ي كث ا عن املوضوع واملخطوطة، جاء 

رز هذه ٕالاشكالية الرئيس، أو جاء متناثرً  ي ثنايا موضوع ما، وت ا 
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راجم والوفيات، نظرً  ن ا أل بخاصة مع كتب الطبقات وال
رجم لها ا جاءت مرتبطة بالشخصيات امل ا بعيًد ، املعلومات ف

ي عن عالقة املعلو  مة الواحدة بما يماثلها من معلومات وردت 
ي زمن سابق أو الحق لها مما يشكل صعوبة  ،تراجم أخرى 

ي حدود ضيقة،  ا بالشكل ٔالامثل إال  ي ٕالافادة م بالغة 
ى مصادر اللغة ؤالادب.  وينطبق ٕالاشكال ذاته ع

  

æíéßÏjÖ]aŽÖê−…^jÖ]ovfÖ]l^é 
رً  ليس من شك أن للعقبات، انفة الذكر، ن ا سلبيً تأث ا يحول ب

ر تكامالً  ى الصورة ٔالاك ن والوصول إ ؤالاقرب للحقيقة  املؤرخ
، ف التاريخية. رره فيما م ن هذا، لم يعد إوإذا كان لهذا ما ي

مع الثورة التقنية وٕالامكانات ال يوفرها الحاسوب من جهة  مقبوالً 
رنامج  ا ال ي مقدم الخاص بالعلوم وتوفر برامج إحصائية متطورة و

، )Statistical package for social Sciences( الاجتماعية
حديد يمكن معها ت الذي يتقبل إجراء عمليات إحصائية تراكمية

ن معلومة وأخرى أو مجموعة معلومات  العالقات الثنائية واملركبة ب
ا، فقد وفر ذلك إمكانيات بحثية لم تكن  رها مما له عالقة ما  غ

) متاحة من  ن مصطلح (التاريخ الكم قبل. وقد أطلق بعض الباحث
ية ر عنه باالنكل أو (التاريخ ) Quantitative History( أو ما يع

ي النسقي) ى (كافة أشكال الكتابات التاريخية  )٣(الجدو للداللة ع
ى قياس املعلومات الكمية وتحليلها) ا التأكيد ع  ال يكون ف

ا آنًف باستخدام ٕالامكانات املشا  عن الدراسات التاريخية ا، بديالً ر إل
  )٤(التقليدية.

ى  ى التاريخ الكم ع نه بديل للمنهجية التاريخية أإن النظر إ
ا ال يمكن قبوله ألنه  ي الدراسات املشار إل أي التاريخ  -املعتمدة 

ن آفاقً آ، ليس إال وسائل و - الكم ا ليات منهجية فتحت أمام املؤرخ
ي واسعة لتطبي ي منهج البحث التاري ا  ق القواعد املتفق عل

ي آليات هذا  ي الواقع ثورة  ردادي، ولكن هذه ٓالافاق تمثل  الاس
راب الدقيق من الحقيقة  رة لالق ر إمكانات كب ي توف املنهج و
ا  ي التعامل مع املصادر ومضامي التاريخية والابتعاد عن الانتقاء 

ا سواء كانت ظاهرة أو ا للمعا دقيًق وتؤمن استنباطً  لومات ودالال
رها وتأثرها ببعضها، باطنه ، جزئية أو كلية وكذلك معرفة مدى تأث

ى  مجتمعة أو منفردة، وصوالً  قرب صورة للحقيقة التاريخية، أإ
ري وتوسع  ى أن هذه املنهجية توفر أرضية مالئمة ت إضافة إ

  الدراسات التقييمية ملا يصدر من أعمال. 
ى يدلل ذلك أن دعاة التاريخ الكم يرون أن مهمة املؤرخ  ع

ا عدديً  تقت التعامل مع املادة التاريخية بش أشكالها تعامالً 
ى الحاسوب رمجة ع م استخراج ومن ثَ  ،ضمن أطر إحصائية م

ي الصميم مما تفرضه قواعد  )٥(،النتائج وتحليلها وهو أمر يقع 
ي.   منهج البحث التاري
ي فرنسا أول من أفاد من هذه وقد كان املؤرخو  ن الغربيون 

ٕالامكانات فاستخدموا منذ النصف ٔالاول من القرن املا سنة 

م ثم ظلوا يتابعون ما استجد ١٩٥٠ ي دراسا رامج ٕالاحصائية  م ال
ي  ي  ي هذا املجال وتمكنوا من احداث تحول نو من تقدم مطرد 

ي امل ا من حيث دراسات تاريخية قدموها عن صورة السكان 
م وتركيب ٔالاسرة،  املواليد والوفيات والهجرة وحجم السكان وتركي

ى  ي أومن ثم فقد عرف نهجهم هذا ع نه والدة ملدرسة جديدة 
  )Historical Demography()6( الديموغرافية التاريخية

ي السنوات التالية وبخاصة بعد  ن أوقد تعمق هذا النهج 
را سنة  ي انكل ردج لتاريخ السكان  ١٩٦٤تأسست  جماعة كم

ي ى )٧(والبناء الاجتما عن كل  استخراج البيانات..." ال اعتمدت ع
ن بدءً  ي مجتمع مع ا من والدته، زواجه، فرد من أفراد ٔالاسرة 

أوالده، وفاته، ثم إجراء عملية ترتيب وفق تسلسل زم وبصورة 
الوفاة، حيث محددة لكل نوع من أنواع ٔالاحداث: الزواج، ٕالانجاب، 

م يتم تجميعها ومن ثَ  ،يتم فرز ذلك حسب الحروف ٔالابجدية
حسب لقب العائلة ثم تكوين فروع وعناقيد بأسماء ٔالاسر ووضع 

" ى ،ٔالاحداث املتعلقة بكل أسرة وفق تسلسل زم  ثم يصار إ
ى صور أخرى تسم صور إعادة تشكل  "تحويل هذه املعلومات إ

  )٨(ٔالاسرة".
الثاني من القرن العشرين والعقد ٔالاول من وقد عرف النصف 

ن نحو القرن الحادي والعشرين اتساعً  ن الغربي ي توجه املؤرخ ا 
ي ى التاريخ  استخدام الوسائل الكمية  م ال تركزت ع دراسا

ا،  ٔالاوربي ؤالامريكي، دون أن تغيب موضوعات التاريخ ٕالاسالمي ع
  ومن ذلك الدراسات التالية:

ن سوبليهدراسة ) ١(   جورج فايدا وجاكل
راجم من  ى تجريد عديد من كتب ال انصبت هذه الدراسة ع
خالل تحديد كمية ونوعية املعلومات التاريخية ال جردت من كل 
ى جهاز الحاسوب بشكل  ي هذه املصادر ومن ثم إدخالها إ ترجمة 
ى شكل فهارس أبجدية أو تاريخية أو  سليم واستخراج املعلومات ع

ى    )٩(.شكل إحصائيات عامة أو جزئية ع
  دراسات ريجارد دبليو بوليت) ٢(

ا الوسائل  أسهم ي عدد من الدراسات ال اعتمد ف الباحث 
ا لدراسة  ،الكمية ا دراسة استخدمت الطرق ٕالاحصائية ف وم

ي مدينة نيسابور  ي كتابي الحاكم  ،تراجم رواة الحديث  كما وردت 
وقد  ).ـه ٥٢٩عبد الغافر الفارس (ت و  ،)٤٠٥النيسابوري (ت 

ى نتائج مهمة ي هذه  تمكن الباحث من التوصل ا بصدد الحياة 
ىاملدينة خالل القرون الخمسة الهجرية ٔالا  ، كما أن للباحث )١٠(و

  ا تحت عنوان :كتابً 
“Conversion to Islam in the Medieval Period: An 
Essay in Quantitative History" . 

ي ١٩٧٩عن مطبعة جامعة هارفارد سنة صدر  م. وقد استخدم 
ر  ي دراسته معرفة التغ كتابه هذا وسائل التاريخ الكم "وقد تحرى 
ي ست مناطق  ى ٔالاسماء ٕالاسالمية  ر ٕالاسالمية إ ي ٔالاسماء من غ
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ر ذلك  ،سبانياأي: مصر وإيران والعراق وتونس وسوريا و  واعت
  .)١١(ا للتحول نحو ٕالاسالم"مؤشرً 

  كما نشر دراسة موسعة بعنوان:
"A Quantitative Approach to Medieval Muslim 
Biographies"  

راجم  ادعا ف ن كتب ال ي دراسة مضام ى تطبيق الوسائل الكمية  إ
رجمت وقد تُ  )١٢(ا لتطبيق ذلك.ا عمليً وقدم مشروعً ، ٕالاسالمية

ى العربية من قبل شاكر نصيف العبيدي  تحت عنوان: الدراسة إ
ي العصور  راجم ٕالاسالمية  "طريقة كمية لدراسة معاجم ال
ي املدينة املنورة سنة  الوسطى" وصدرعن الجامعة ٕالاسالمية 

  ).م١٩٩٠/  ـه ١٤٠٤(
ن  ن املؤرخ ن هذه، أثرها ب ن الغربي كان إلسهامات املؤرخ

وسائل الكمية الالعرب، حيث برزت دعوات العتماد ن واملفكري
ي الدراسات التاريخية ؤالادبية، كما ظهرت دراسات وٕالاحص ائية 

ي هذا املجال و  ن كانت قد تأخرت ربع قرن عن التجربة إجادة 
  الغربية، لعل من أبرزها:

ي الكع  -١ بتجزئة جانب من املعلومات قيام الدكتور املن
ي كتاب: ي أخبار من ذهب البن العماد  الواردة  شذرات الذهب 

ي (ت  ى ١٠٨٩الحنب ى رؤوس موضوعات وتحميلها ع هـ) إ
ى  الحاسوب. وقد جاء هذا العمل ثمرة تدريب تلقاه الباحث ع

ن ثم جرّ  ي مجموعة من العلماء الفرنسي اء عمله مع فريق تعاون دو
ي باريس سنة  ره لرسالة الدكتوراه  م، وقد عرض ١٩٧٠إبان تحض

ديدة للبحث "أداة عمل ج نتائج دراسته ال جعلها تحت عنوان
ي" ضمن أشغال املؤتمر ٔالاول لتاريخ املغرب العربي وحضارته  التاري

ي تونس سنة    )١٣(.م١٩٧٤الذي انعقد 

م بتجزئة املعلومات ١٩٧٤قيام كاتب هذه السطور سنة  -٢
رت من كتاب: الضوء الالمع ألهل القرن  ي مائة ترجمة اخت الواردة 

هـ) ٩٠٢التاسع لشمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ى رؤوس موضوعات وقد قام الدكتور محمد زكي رئيس قسم ، إ

ى الحاسوبي الحاسوب  ا ع رمج ثم عرض  ،جامعة املوصل ب
ي جامعة املوصل ي محا هانتائج ي  ي املركز الثقا ي ضرة ألقيت 

رضت ضمن أشغال املؤتمر ٔالاول لتاريخ م، كما عُ ١٩٤٧العراق سنة 
ا، وقد كان الهدف من هذه  ي السنة ذا املغرب العربي وحضارته 
املحاولة إثارة ٔالاذهان إلـى أهمية املنهج ٕالاحصائي واستخدام 

ي الدراسات التاريخية.   الحاسوب 
هذه ا من قبل كاتب أيضً  الاحصائي كما طبق هذا النهج -٣

ي موسوعة املوصل السطور  ي عدد من البحوث ال نشرها   ،
ا بحثه عن الواقع الحضاري ملدينة ١٩٩٢الحضارية سنة  م وم

ي عهد السيطرة املغولية الايلخانية وقد  )،٧٣٦ -  ٦٦٠( املوصل 
ي ا  هذه البحوث ٔالاهمية  وضح من النتائج ال تم التوصل إل

البالغة الستخدام الوسائل ٕالاحصائية والحاسوب، فقد جاءت 
) ١٤النتائج متناقضة مع بعض املسلمات التاريخية ومصوبة لها (

وهو ما أكدته نتائج دراسة مماثلة أجراها هاني الرفوع عن الحياة 

ي عهد الدولة الايلخانية أي خالل  ي بغداد  الثقافية والعلمية 
االع   )١٥(.صور ذا
دعوة عبد هللا العروي لدراسة املؤلفات ٔالادبية دراسة كمية  -٤

ي :)، مستنًد (عددية ى ما ي ي ذلك إ   ا 
ى أنواع مختلفة: أوالً  : إن "كل عمل أدبي مكون من مفردات تتوزع إ

أعالم بشرية ومكانية، أسماء قبائل وبطون، مفاهيم مجردة، 
  لخ)".إ حروف نحوية، مصطلحات،

ر من النصوص (الطبقات، الرحالت،  ا:انيً ث ى عدد كب "بالرجوع إ
لخ) نستطيع أن نستنبط جداول عددية، وهذا إدواوين الشعر 

ي نطاق التوثيق الجديد الذي يستبدل الوثائق  ي  عمل داخ
  الوصفية التقليدية بأخرى قابلة للنومرة .

ال تبدي  ا أخرى،ا وتخفي أموًر ا: أن املصادر التقليدية تبدي أموًر ثالثً 
ر ٔالاسماء والك ؤالالقاب.... نلحظ من  مثالً  للقارئ العادي تغ

ى مستوى الحدس  رات ولكن يبقى ذلك ع ن آلخر هذه التغ ح
ن.   والتخم

ي مجموع املصادر رابعً  ا: "عندما تفرغ كل املعلومات املضمنة 
ي الحاسوب فيبدو التطور واضًح  ى جميع مراحله املتوافرة  ا ع

ا من الروايات املتناثرة وكان كل تفاصيله (وهو) ما كان مخفيً وب
ى إظهار محكوًم  ا عليه أن يبقى كذلك لوال قدرة ٕالاحصاء ع

  )١٦(.اتجاه التطور"
، اعتماد الدكتور سيار الجميل وسائل البحث الكمي -٥

ي كتابه القيم: ضمن املنهجية ال ، (املجايلة التاريخية اتبعها 
يفلسفة التكوين  ي املعرفة العربية ٕالاسالمية) ، التاري نظرة رؤيوية 

ى أن تطبيق أم وقد ١٩٩٩الذي أصدره سنة  ي كتابه هذا إ شار 
الاقتصادية "املنهج الكم يتالزم مع ٕالادراك املعمق للعلوم 

الحسابية وٕالاحصائية والسوسيولوجية.." وكذلك  -  والرياضية
ي التحكم والرسم والسيطرة وا لجدولة وتوصيف الرموز "القدرة 

ي تجاوز الشروط الالزمة فقال:  وٕالاعداد..." وأوضح مدى الخطورة 
"وليس باستطاعة الباحث الشروع بالتحليل القياس وتوظيف 
ى ضوء ٔالافكار ال  املنهج الكم قبل أن يرسم خطته ومنهجه ع
روني باملعلومات  يستنبطها، ثم يبدأ تغذية الحاسب الالك

  ؤالاسماء والرموز ؤالارقام، وبكيفية فعالة ومنسقة". والتوثيقات
ر الدكتور الجميل أن التاريخ الكم يمثل حاجة ماسة  وقد اعت

ى الصعيدين العربي وٕالاسالمي، ذلك "أن املنهجية الجدولية  ع
والتواريخ الكمية والتحليالت القياسية مع الرسوم البيانية ستحول 

ى مجال الاستدالل العلوم التاريخية من ح التخم ن الضيق إ
  )١٧(.الواسع"

ي ٕالاحصاء -٦ وال  دعوة الدكتور مصطفى زايد املتخصص 
ا كتاب صدر له سنة  ، م تحت عنوان: "التاريخ الكم٢٠٠٠تضم

ي التاريخ ٕالاسالمي"، وقد جاء فيه قوله: "إن ٔالاساليب  مع تطبيقات 
ي ذلك أن لغة الك الكمية أصبحت ضرورة للمؤرخ... م أصبحت 

ي كافة مصادر املعلومات، كما أن ٔالاساليب  لغة العرض والنشر 
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 مقاالت

 ٢٠١٣ يونيو – ونعشرالعدد ال – سادسةلسنة الا

ي مرحلة  ي كل مراحل بحثه؛  ي  الكمية الزمة للباحث التاري
ي مرحلة جمع البيانات، ووصفه لها، والتعميم،  التخطيط للبحث و

والواقع أن الباحث لم يظهر ، "والتقييم، واختبارات الفروض...
ي الدراسات التاريخية فحسب، ا لتطبيق تحمًس  ٔالاساليب الكمية 

ا إسهاماته  ي عرض عدد من النماذج الكمية الرائدة وبي بل ساهم 
ا كتابـاه عن "ٕالاحصاء أي الكتاب  ي كتب أخرى، بي نف الذكـر و

ي" اللذين صدرا سنة  ٕالاحصاء"والتاريخ ٕالاسالمي" و  والبحث التاري
ي إسهامات أخر ١٩٩٧   )١٨(ى.م إضافة إ

è…^jÖ]ÜŠÎíe†Ÿ»íiöÚíÃÚ^q 
ي قسم التاريخ  الهاشمية  ٔالاردنيةاململكة ي جامعة مؤتة  -تم 

ر  ن للماجست ي دراست اعتماد املنهج ٕالاحصائي وتقنيات الحاسوب 
"الحياة الثقافية والعلمية  هاني الرفوع عن الدكتور  أوالهما دراسة

ي عهد الدولة الايلخانية الدكتور  والثانية دراسة  )١٩(،"ي بغداد 
 وقد تطور هذا النهج )٢٠(،ا"مؤرًخ ، ابن الفوطي"حمود مضعان عن 

ا سوسن الفاخري تحت عنوان:  الدكتورة مع الرسالة ال قدم
 إذ  "تراجم مقدسية من كتاب الضوء الالمع الهل القرن التاسع ..."

ن نصوص  ي تجزئة كل مضام راجم طبقت قواعد املنهج الكم  ال
ي بالحاسب ٓالا واستعانتثم قامت بتحليلها  ،املقدسية رنام ي وب

اس (اكسل) وبرنامج ٕالاحصاء الخاص بالعلوم الاجتماعية املعروف ب
  )٢١(بي اس اس.

ن ترجمة لشخصيات  ى ثالثمائة وتسع انصبت  الدراسة ع
ا كتاب "الضوء الالمع آلهل القرن التاسع"  ي ال تضم مقدسية 

هـ)، وقد ٩٠٢الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت لشمس 
راجم  ن هذه ال اظهر تحليل ما أفرزته ٕالاحصائيات الخاصة بمضام
ي مدينة القدس خالل القرن  ي غاية ٔالاهمية عن الحياة  نتائج 

  التاسع الهجري الخامس عشر امليالدي.
ى تطبيق الوسائل  ليس من شك أن هذه ٕالاسهامات والدعوات إ

ي دراسة تاريخ وحضارة ال كمية وٕالاحصائية واستخدام التقنية 
ا تستحق التقدير، بيد أن من متنا العربية وٕالاسالمية تعكس جهودً أ

ا ليست إال مبادرات فردية لم تجد بعد لها  الصحة بمكان القول إ
ي الجامعات العربية وٕالاسالمية ي دوائر وأقسام التاريخ   ،صدى 

ي خطط الدر  ا ما تزال غائبة  ،اسات ٔالاولية والعلياوبخاصة  كما أ
ا آنفا. ر إل ي الحدود ال أش ن بدراسة التاريخ إال    عن املعني

₣íÿÛŽi^} 
ي تعاملنا  إن غياب النهج الكم والوسائل التقنية وٕالاحصائية 

ي  ي دراساتنا التاريخية ؤالادبية و راثية و دبياتنا أمع النصوص ال
رة من الحقيقة التاريخية، فإذا ما يابً الفهرسية، يع غ ا لجوانب كث

رً أأخذنا بنظر الاعتبار أننا  ا من جوانب مة تعيش تاريخها، وتقيم كث
ى أسس وقيم تاريخية، أدركنا كم  حياتنا الحاضرة واملستقبلية ع

ا. إن دراسة التاريخ والبحث عن  هو حجم ٔالامية التاريخية ال نعان
ي الحقيقة وإيصالها إ ى الصعيدين ٔالاكاديم والثقا ى ٔالامة ع

ي، والذي يقع املنهج الكم  بموجب قواعد منهج البحث التاري
ى الضرورات العلمية والوطنية  ي من أو ي صميمه،  ٕالاحصائي 

ا. ض دو   والقومية ال ال يمكن لألمة أن ت

ي التاريخ الحق، نكتشف الذات، ونحدد الهوية، ونشخص 
ى تحديد حركتنا نحو أيم تجربة الحاضر، ونكون الخطأ، ونق قدر ع

  ؟املستقبل فهل نحن فاعلون 

  
ş]ŽÚ]çŁV 

 ،٢ط  ،١ٔالالفاظ واملذاهب، ج، مفهوم التاريخعن عبد هللا العروي،  ** نقالً 
روت  ي العربي، ص  الدار البيضاء، املركز –ب   .٦٣١الثقا

الحوادث واد لكتاب: ) انظر مقدمة املحقق املرحوم الدكتور مصطفى ج١(
ي املئة السابعة ، املنسوب البن الفوطي، الجامعة والتجارب النافعة 

هـ؛ وقد تم تحقيقه ثانية من قبل الدكتور بشار ١٣٥١مطبعة الفرات، بغداد 
  عواد والدكتور عماد عبد السالم.

، شكاليات تراثيةإحمد الحسو، أ) ٢( ذيل مرآة ، قيد النشر؛ وانظر، اليوني
/  ـه ١٣٧٤، مطبعة جلس دائرة املعارف العثمانية، حيدرأباد ١، ط.انالزم

  م. ١٩٥٤
ي، املجايلة التاريخية، سيار الجميل )٣( ي ، فلسفة التكوين التاري نظرة رؤيوية 

، ١٩٩٠املعرفة العربية ٕالاسالمية، منشورات ٔالاهلية للنشر والتوزيع، عمان 
  . ٥٨ ص

ي التاريخ ٕالاسالمي التاريخ الكمي مع) مصطفى زايد، ٤( ، د. ط تطبيقات 
  . ٦١- ٦٠، ص٢٠٠٠.القاهرة 

  .٦٠) املرجع نفسه، ص ٥(
ي ٔالابحاث التاريخية) باركلو، جفري، ٦( ، ترجمة املرحوم الاتجاهات العامة 

روت  ي، مؤسسة الرسالة، ب ؛ ١٣٣، ص ١٩٨٤الدكتور صالح احمد الع
  .٥٣ - ٥٢مصطفى زايد، مرجع سابق ص 

  .٥٣نفسه، ص  ) املرجع٧(
  بتصرف اقتضاه السياق.،  ٥٣املرجع نفسه، ص  )٨(
، املرجع السابق، ص  ٩( ي الكع   . ٤٧) املن
ي :١٠(   ) نشر هذا البحث 

Journal of the Economic and Social History of the Orient , XIII .vol.11 .1970  
  .١ص  ،املرجع السابق، ) مصطفى زايد١١(
ي:) نشر هذا الب١٢(   حث 

Journal of the Economic and Social History of the Orient, XIII (1970) pp195 – 211.  
)١٣" ، ي الكع ي) املن "، أشغال املؤتمر ٔالاول أداة عمل جديدة للبحث التاري

لتاريخ املغرب العربي وحضارته، سلسلة لدراسات التاريخية، املطبعة 
  .م١٩٧٩العصرية، تونس 

، املجلد الثاني، دار الكتب للطباعة والنشر، وعة املوصل الحضارةموس) ١٤(
  .٢٤٩ -  ٢٣٤ص  ،ملوصلاجامعة 

ي العصر الايلخاني) هاني الرفوع، ١٥( ي بغداد  ، الحياة العلمية والثقافية 
ر منشورة بإشراف الدكتور  ر غ حمد الحسو، قسم التاريخ، أرسالة ماجست

  م. ٢٠٠٠ \ ـه ١٤٤١جامعة مؤتة 
  .٦٥) سيار الجميل، املرجع السابق، ص ١٦(
  . ٥٨ – ٥٧) املرجع نفسه، ص ١٧(
  ...،التاريخ الكمي) عن إسهامات الدكتور مصطفى زايد، انظر كتابه: ١٨(

  .٢٤٩ -  ١٦٣ص 
ي العصر الايلخاني ، ) هاني الرفوع١٩( ي بغداد  الحياة العلمية والثقافية 

ي ر أ)، ـه ٧٣٦ -٦٥٦(  املغو ر منشورةطروحة ماجست قسم التاريخ، ، غ
ت سنة ، جامعة مؤتة م، بإشراف الدكتور احمد عبد هللا ٢٠٠٠أج

  الحسو.
ر منشورة قسم ، اابن الفوطي مؤرًخ ، ) حمود مضعان٢٠( ر غ أطروحة ماجست

ت سنة ، التاريخ حمد عبد هللا أم بإشراف الدكتور ٢٠٠٥جامعة مؤتة، أج
  الحسو.

دسية من كتاب الضوء الالمع ألهل القرن تراجم مق، ) سوسن الفاخري ٢١(
ر منشورة، قسم التاريخ،، -تحقيق وتحليل، التاسع  أطروحة دكتوراه غ

ت سنة أجامعة مؤتة    حمد عبد هللا الحسو.أم. بإشراف الدكتور ٢٠٠٨ج


