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س قسم البحوث والدراسات      رئ
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املنهجية التاريخية اإلسالمية املتوارثة،  يركز البحث عىل مفهوم تأويل النص التاريخي وكيف ينبغي أن يكون ذلك الفهم يف ظل

ضوع إن أهمية مو  وانعكاسات ذلك عىل الكتابة التاريخية عموًما وعىل النصوص التاريخية الخاصة بالسرية النبوية تحديًدا.
البحث تنبع من كونه يرتكز عىل تبيان وصفي وتحلييل للمنهجية التي يجب أن يتبعها املؤرخ يف تأويل النص، وأسلوبه يف 

والضوابط التي اعتمدها يف  التعامل مع الرواية التاريخية، ومدى نجاحه يف الوصول إىل الرواية الصحيحة أو األقرب إىل الصّحة،
واكتشاف األسباب الحقيقية للحدث، أْي العنارص املختلفة التي أسهمت يف صناعته، مع  والتأويل،االنتخاب والنقد والتحليل 

والسؤال الذي يسعى البحث ملعالجته هو إىل أي مدى  املعرفة التقريبية بنسبة األثر الذي ميثّله كل واحٍد من هذه العنارص.
ق التاريخي والفهم املنهجي العلمي، وهل سيؤدي ذلك إىل فتوح ميكن للمؤرخ استخدام منهجية التأويل مع الحفاظ عىل السيا

املبحث األول: مفهوم التأويل بني اإلطار اللغوي ( وتقوم هيكلية البحث عىل النحو اآليت: علمية جديدة يف الكتابة التاريخية.
املبحث الثالث: إمكانية تأويل النص / خيةاملبحث الثاين: تأويل النص التاريخ يف ظل األدوات املنهجية التاري/ والتوظيف التاريخي

وسيتم االعتامد يف البحث عىل جملة من املصادر األولية واملراجع )، التاريخي والحفاظ عىل السياق، السرية النبوية مثاالً
  سات الحديثة.والدرا

   
   ٢٠١٥    مايو   ٢٨  تاريخ استالم البحث:  

 التاريخيــة،  الروايــة  التــاريخ،  علــم  التاريخيــة،  النصــوص  ،النبــوة  عصــر 
  ٢٠١٥  سبتمبر  ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  التأويل منهجية

  	   

   

 - ن التاريخية.رية كادو -."مثاًال النبوية السيرة كتابة: والواقع اإلمكانية.. التاريخي النص تأويل" ،زكي محمود اللهيبي محمد صالح
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ذا البحث موضوًعا دقيًقا أرى أنھ حري بالبحث، ذلك  ناول  ي
ون ذلك  ب أن ي ل النص التار وكيف ي وم تأو أنھ يركز ع مف
اسات ذلك  ع جية التارخية إلاسالمية املتوارثة، وا م  ظل املن الف

اصة ع  الكتابة التارخية عموًما وع النصوص التارخية ا
بع من كونھ  مية موضوع البحث ت ة تحديًدا. إن أ رة النبو بالس

يان وصفي وتحلي  جية ال يجب يرتكز ع ت ا املؤرخ  أنللمن بع ي
ل النص، وأسلوبھ  التعامل مع الرواية التارخية، ومدى   تأو

ة،نجاحھ  الوصول  ّ يحة أو ألاقرب إ ال   إ الرواية ال

ل،  ا  الانتخاب والنقد والتحليل والتأو والضوابط ال اعتمد
دث، أْي العناصر املختلفة ال و  قيقية ل شاف ألاسباب ا اك

سبة ألاثر الذي يمّثلھ كل  ية ب مت  صناعتھ، مع املعرفة التقر أس
ذه العناصر.  و إ والسؤال اواحٍد من  جتھ  س البحث ملعا لذي 

فاظ ع  ل مع ا جية التأو أي مدى يمكن للمؤرخ استخدام من
ل سيؤدي ذلك إ فتوح  التارالسياق  ، و م امل العل والف

  علمية جديدة  الكتابة التارخية.
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لاملطلب  وم التأو   ألاول: مف

ل إال بالقدر الذي يحرر  ًال  املع اللغوي للتأو لن نخوض طو
ل الكالم: أي فسره  ل لغة: من تأوَّ وم، فالتأو ج املف املصط و

و غامض منھ ره ومرجعھ،   ،)١(وو ما  ء تفس ل ال وتأو
ل:  روالتأو ء. تفس والشك أن الدراسات ) ٢(ما يؤول إليھ ال

جية ا ر التارخ وفق من ر النصوص وتفس لتارخية تحتاج إ تفس
م النص وفق سياقھ وعدم الشطط،  ساعد  ف علمية منصفة 
جية تارخية علمية مقبولة  ساعد  تحديد من وكذلك إيجاد قواعد 
ا  م. إن الدراسات التارخية عموًما ال يمكن التعاطي مع ل والف للتأو

ا وفق قراءة عابرة سطح جية تفصيلية يمكن الاعتماد عل ية دون من
يحة وفق عقلية تدرك مع  ا ال ا منازل م النصوص وإنزال  ف
ر مع  ل والتفس يل. إذن للتأو التأصيل والتفصيل والتفعيل والت
و إدراك مرامي النصوص، ومفاد العبارة،  ان و مستقر  ألاذ

اتب، واملاورائيات: أي ما و  راء النص من غايات ومرامي، وإحاالت ال
، وتمي للمقال ومعرفة  ذا كلھ يتطلب إحاطة باملع وإدراك للمب و
ا  تفس عتمد عل ع حتمية وجود عقلية علمية  ر باملآل، مما 

  النصوص.
ر  ا املشتغلون بتفس قيقية ال يمكن أن يواج الية ا إن إلاش

و ألاداة  ا  ل العقلية والعلمية املث ال النصوص التارخية وتأو
ر النصوص التارخية بحيث ال تمثل خرًقا  ا  تفس يمكن استخدام
سق والسياق التار  ا، وال تربك ال ملنظومة الثوابت املتعارف عل
فاظ  ذات الوقت  ر من ألاحداث التارخية املحسومة، مع ا لكث

ل النصو  وأسلوبع طرقة  ا يمكن املؤرخ من تأو ر ص وتفس
ذا  ة ل سمح بإيجاد رؤى علمية مم ل الذي  ا بالش واملوائمة بي
تجھ من آراء وتوصل إليھ من  ندة ملا است ره، مس املؤرخ عن غ
عارض أو نقص  تمام السرد التار  نظرات السيما  حال وجود 
يم  جام مع الواقع واملفا ر من ألاحداث التارخية، أو عدم ا لكث

  قلية واملسّلمات املتواترة.الع
م النصوص: ل التار  إطار ف ي: التأو   املطلب الثا

البد ابتداًء من إدراك مع النص التار والكتابة التارخية 
ستطيع تطبيق  جية  عمليةح  ر النصوص وفق من ل وتفس تأو

ة  جية ورؤ عرفات متعددة وفًقا ملن ة، فللنص التار  را
:املؤرخ وم النص التار عض التعرفات ملف نا إيراد  مكن     )٣(ن، و

  ،شري بأي لغة كانت دة ع املا ال و وثيقة مكتوبة شا
خ،  ون أصلية، والوثيقة عموًما  املادة ألاولية للتار شرط أن ت

ا مزايا مرحلة زمنية معينة. ن ثنايا ا تحمل ب  أي أ
 قائق أو  تلك الوثائق املكتوبة وا ل تمثل مجموعة من ا

. يم والتعليالت املرتبطة بحدث من أحداث املا  واملفا
  ل  ذات الوقت عناصر ش شرة ال  ع جميع ألاعمال ال

 أصلية وملموسة ملا محدد.

  م الشروط التارخية ع كل نتاج فكري يمكننا من قراءة وف
ا م  ن قبل املؤرخ.ال أفرزتھ  مرحلة ما وح استخدام

  و كل مصدر لإلخبار يتمكن من خاللھ املؤرخ من استخالص
شري.  ء من أجل معرفة املا ال

  
ساعدنا  عملية  قيقي وإلادراك املعمق للنصوص  م ا إن الف
م ألاحداث للقارئ، وبالتا  يل ف س ر من حيث: ( ل والتفس التأو

شتھ  وم التارخ التارخية قيد الدراسة/  للمرحلةمعا إدراك مف
ر القدرات  بات/ تطو الھ املتعددة ومعرفة ألاسباب واملس بأش

نية، وتوسيع املدارك املعرفية لقارئ التارخ).   )٤(الذ
: م السياق التار ل  ف   املطلب الثالث: أثر التأو

ر عملية علمية وعقلية  أنمن املؤكد  ى ع م السياق التار يأ ف
ساعد   امنة  النص، مركبة  عاد واملرامي ال اية ع إدراك ألا ال

ساعد ع القراءة الالخطية  لية املنضبطة  حيث أن القدرة التأو
قيقي. ومن جملة  رزان دور املؤرخ ا ت التعقيد واللذان ي وتفت
ا من خالل تطبيق  ا والاستفادة م ألامور ال يمكن أن نقف عل

:املن التأو املنضبط ع    )٥( النصوص التارخية ما ي

قيقة التارخية والرأي. -١ ن ا  التفرق ب
 القدرة ع الوصول إ مراد املؤلف. -٢
ة. -٣ ن املصادر سواء كانت أصلية أم ثانو  التمي ب
ا. -٤ را م  الوقوف ع طبيعة مجرات ألاحداث وطرح الزائف وا
ن إل  -٥ تاج الالزم دراك طبيعة يوفر القدرة ع التحليل والاست

قائق التارخية.  ا
ارة النقد ع الروايات التارخية. -٦  تطبيق م
٧- .  بناء تصور كامل عن املوقف التار
يم عامة عن املجرى التار لألحداث. -٨ روج بمفا  ا
ا ع ألاحداث  -٩ جية يمكن تطبيق روج بجملة قواعد من ا

 التارخية ألاخرى.
  تھ.توضيح خصائص العصر الذي تتم دراس - ١٠
ا. - ١١ ا ا وم   ربط ألاحداث بزما
 الوقوف ع خصائص وطبيعة ألاحداث التارخية. - ١٢

  
: ل للنص التار ع: مراحل التأو   املطلب الرا

ل النصوص  جملة الفوائد املتحصلة من تأو عد أن تطرقنا 
جعل  ا  يان أبرز الطرق وألادوات املمكن استخدام ى لت التارخية نأ

ل للنص    )٧)(٦(وص التارخية ممكنة:عملية التأو
م: -١  مرحلة التحليل وترك الف

ة  نا يتم الدخول ألعماق النص التار بخطى تدرجية را و
ات  يم واملصط رك ع إلادراك التام للمفا وواثقة من خالل ال

ا الواردة  سياق  ر نا البد للمؤرخ من النصالتارخية وغ ، و
ألادبية والثقافة الواسعة املدركة. كما أنھ  التحصن باللغة واملعرفة

جغرافيا  البد من إلاملام بجملة من العلوم واملعارف كاللغة وا
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والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والشرعة إلدراك املع الك 

لھ.   للنص املراد تأو
 مرحلة الشرح: -٢

بات، والدوافع  يان ألاسباب واملس ذه املرحلة بت وتفيدنا 
دثوامن، ومن خالل معرفتنا بأسباب وقوع وال التار ودوافع  ا

روج بتعميمات  حصولھ ومعرفة مآالتھ ونتائجھ، نتمكن من ا
ل املدرك. والبد  الت تارخية تن البناء املعر من خالل التأو وتأو
مية  دث من حيث أ من معرفة أسلوب الشرح الغائي أي شرح ا

دف لغاية م   ا.وجوده كحدث 
 مرحلة التقييم: (التعليق) -٣

لھ؛  م وأصعب مراحل قراءة التأرخ وتأو ذه املرحلة من أ َعّد  ُ

اتب ومراميھ؛ من أجل  إذ البد من معرفة مكنونات النص وغايات ال
ا. عد إدراك معان ا  كم عل ا وا ر ل النصوص وتفس   )٨(تأو

  
æù] Ø¾ » ê−…^jÖ] “ßÖ] Øèæ`i VêÞ^nÖ] ovf¹]l]

íé−…^jÖ]íérãß¹])٩(  
ل النص التار جية لتأو   املطلب ألاول: ألادوات املن

جية  ل النص التار وفق ألادوات املن من املسّلمات  إطار تأو
ا  عملية  ناد إل ة يمكن الاس ون لدينا جملة مسارات وا أن ي

ر والتقييم والتعميم للنصوص التارخية. إن  ل والتفس م التأو من أ
ا  ل عد تأو كم ع النصوص  ا ل م ألادوات ال البد للمؤرخ من ف

يم التارخية.    معرفة املفا
ر  عب : كل  ع وم التار  يم التارخية؟ إن املف فما  املفا
ار املتقاربة من  قائق وألاف ر إ مجموعة من ا ش مجرد ومختصر 

و صورة ذ ن ع حيث املع والداللة. إذن  نية عن موضوع مع
) ١٠(الرغم من عدم ارتباطھ املباشر باملوضوع قيد القراءة والدراسة.

ا مجال لتد م خصائص املعرفة التارخية  كو ول اإن من أ
ن،  عدةواستعمال أنواع  و نتاج فكر املؤرخ ا ما  يم م من املفا

ا مأخوذ من ميادين وعلوم أخرى لكن تم توظيفھ  امل عرفة وبعض
ل ) ١١(التارخية. ر الناقد  تأو نا البد من تحديد مسارات التفك و

ر يرتكز ع ضرورة  ذا النوع من التفك م النصوص التارخية، ف وف
ا. ل ا وتأو ر يم محيطة بالنصوص املراد تفس   معرفة جملة مفا

ذا النوع من  يم التارخية املؤسسة ل ومن أبرز أصناف املفا
م:   )١٢(الف

قبة، املدة، القرن، العقد، العصر، مفا -١ يم مرتبطة بالزمن: ا
.  ...إ

جماعة، القبيلة، العصبة،  -٢ يم مرتبطة باملجتمع: ألامة، ا مفا
.  الطبقة، ...إ

٣- . ة، ...إ ج ضارة، الدولة، ا يم مرتبطة باملجال: ا  مفا
  

  
  

ر التار وتأول النصوص ي: التفس   املطلب الثا
م ألادوار ا املؤرخ أثناء عملية الكتابة  إن من أ ال يقوم 

دث، فيبدأ بطرح  التارخية  معرفة ألاسباب والدوافع وراء ا
، حول ماذا حدث، وكيف  جية حول النص التار ساؤالت املن ال
ر ما  ساع أك حدث، وم حدث، وأين حدث، وملاذا حدث، ولال

ء أو حدث بكيفية أ ذا ال كذا دخوًال املتوقع لو لم يحدث  خرى، و
ر التار للوقائع  ل والتفس تاج والتأو  ميدان التحليل والاست
كم بحق الواقعة التار مب ع جملة أدلة  الة من ا وصوًال 
ساؤالت أنتجت لنا معادلة فلسفية  ذه ال الت منطقية. إن كل  وتأو

رت لنا نظ ا فظ كم عل رات عدة   النظر لألحداث التارخية وا
  )١٣(صناعة التارخ، وطبيعة الدورة التارخية.

ر التارخ كانت تركن  إن النظرة القديمة ال كانت سائدة  تفس
وم  ر مف لھ ع ر النص التار وتأو ساطة  تفس إ التلقائية وال
دث التار فقط، ولكن تطور الدراسات  رة من ا أخذ الع

ر تقوم ع ضرورة التارخية أنتج لنا آليا ل والتفس ت جديدة للتأو
ل حدث، ح وصلنا إ أن يضع  بات ل معرفة ارتباط ألاسباب باملس
ا  ر عل س ًقا ثابتًة  ا طر رو ن ثابتة اعت عض فالسفة التارخ قوان

ا ) ١٤(التارخ. ر  املعرفة التارخية جعل ل والتفس إن وجود أداة التأو
نية كالتحليل  معرفة علمية تقوم ع جملة عمليات عقلية وذ

نة واملقابلة والاستقراء، فال يكفي مجرد  ر تاج والاستدالل وال والاست
بات والعلة من وراء كل  م وإنما البد من معرفة ألاسباب واملس الف

. م ألادوات ال تفك ) ١٥(حدث تار عد أ ر  ل والتفس إن التأو
ًرا يضفي عادًة ع امل اًال كب رة من إش ادة التارخية جملة كب

ساؤالت. ل يجيب عن ال   )١٦(الغموض؛ حيث أن التأو
ر  ستكنھ مع تفس ر فالبد أن  ل والتفس لم عن التأو وما دمنا نت

و عموًما نوعان:   )١٧(التارخ، ف
سق: -١ ر بال  التفس

و أن يقوم املؤرخ  ر، و ر البديه إن  التعب و التفس و
ر حدث الحق ب باع البديه يمكن بتفس ذا الاست حدث سابق، و

ذا  ستفاد من  شري، و املؤرخ من معرفة مقتضيات السلوك ال
م  و توظيف التارخ  ف ر  علم املستقبليات، و النوع من التفس

  املستقبل.
ر بالقاعدة املطردة: -٢  التفس

تاج حقيقة تارخية  ا الانطالق من قاعدة عامة الست قصد  و
ر الا  ي ع ذه القاعدة املؤرخ إلانجل ستقراء والقياس، وقد استخدم 

ذه  رة "التحدي والاستجابة"، وقد القت  أرنولد تون  نظرتھ الش
ن. ور املؤرخ راًضا من جم   النظرة تأييًدا وكذلك اع
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عصر النبوة ل النص التار املرتبط  جية تأو   املطلب ألاول: من

ا عند اطالعنا ع  االت ال يمكن الوقوف عل إن من أبرز إلاش
عدد  عصر النبوة   اصة  ر النصوص التارخية ا ل وتفس تأو

ال ا، وألادوات وأش شوش ع القارئ املنا وأنماط ا ع نحو قد 
ر املسلطة ع  عدد املناظ ب  س النص التار السيما  ذاتأحياًنا؛ 

جية   مرحلة دقيقة مثل عصر النبوة، إذن فالبد من وجود من
ذه  عض  نا يمكن أن نقف ع  ذه النصوص. و ل  ة لتأو را

ا الاتجاه التار التقليدي جيات، وم ذا ، وقد ع)١٨(املن رف عن 
و النمط  ، و غماسھ  التارخ العسكري والسياس الاتجاه ا
ر من  نطوي ع كث التقليدي السائد  الدراسات التقليدية، و
جوانب ألاخذ والرد؛ لتباين الرؤى، واختالف ألارقام وإلاحصاءات 
ص  الواردة، وكذلك وجود أمور قد تنطوي ع تحليل وتقدير 

ر متعدد لبعض التصرفات من ألا  ل وتفس ب ع تأو فراد قد ت
م أو ذاك مدخًال  ذا الف ون  ، أو قد ي دث التار ألاوجھ لذات ا
ية ع  وك والتخرصات املب ات والش ل وإثارة الش للطعن والتأو

ر واقعية. رات غ الت انفعالية أو منحازة، أو تميل لتفس   )١٩(تأو
ي:       املطلب الثا
جية املن النبوي    ل القرآن الكرم.. الدالالت املن ر وتأو   تفس

ذا املطلب البد من إلاشارة إ أن  قبل الدخول  تفاصيل 
ر  ر القرآن  تفس ل العلم أن أفضل أنواع تفس املعروف عند أ
ة   رة النبو ة، والس ر القرآن بالسنة النبو القرآن بالقرآن، ثم تفس

ر  ا  والتطبيق ال العمالتفس ة لذا كان الاعتناء  للسنة النبو
ب إليھ  ذا ما ذ م القرآن الكرم و ا ضروري لف تمام املفسرن  وا

ل العلم ور أ م قول ابن أبي الرجال: "ما قال )٢٠(جم نا نف ، ومن 
مھ ) (الن  عد، ف و  القرآن، وفيھ أصلھ، قرب أو  ء ف من 

: عا مھ، وعمھ عنھ من عمھ، قال  ْرِض َوال ( من ف
َ
ِ ألا ٍة  َوَما ِمْن َدابَّ

ٍء  ْ َ ِ اْلِكَتاِب ِمْن  ْطَنا  ْمَثاُلُكْم َما َفرَّ
َ
َمٌم أ

ُ
ُر ِبَجَناَحْيِھ ِإالَّ أ َطاِئٍر َيِط

ْم ُيْحَشُروَن) ِ ِ
َ َرّ عام: ُثمَّ ِإ كذا حكم جميع قضائھ، ٣٨(ألا )... و

طالب من ذلك بقدر وحكمھ ع طرقھ ال أتت عليھ، وإنما يدرك ال
 ، عا غھ ربھ تبارك و بلغ منھ الراغب حيث بلَّ اده وبذل وسعھ، و اج

ر القسم". ب النعم ومقّدِ   )٢١(ألنھ وا
  

ا إ الكتاب، فه تفصيل الشاطقال  :" السنة راجعة  معنا
ا بيان لھ، فال تجد  لھ، وبسط مختصره، وذلك أل مجملھ، وبيان مش

) ٢٢(وقد دّل ع معناه داللة إجمالية أو تفصيلية". السنة أمًرا إال 

ر لھ، كما أن من ) (إًذا فتطبيقات الرسول  العملية للقرآن تفس
ل للقرآن الكرم، لذا  ر وتأو و تفس أقوالھ ص هللا عليھ وسلم ما 
علم أن الن ص هللا عليھ  يقول شيخ إلاسالم ابن تيمية: "يجب أن 

ابھ َن أل َّ :  وسلم َب عا م الفاظھ، فقولھ  ن ل ي القرآن كما ب معا
ْم ( ِ ْ اِس َما ُنّزَِل ِإَل َن ِللنَّ ِ

ّ ْكَر ِلُتَب نَزْلَنا ِإَلْيَك الّذِ
َ
ُبِر َوأ َناِت َوالزُّ ِ

ّ ِباْلَب

ُروَن) ْم َيَتَفكَّ ُ ذا".٤٤(النحل: َوَلَعلَّ ذا و ناول  وقال ابن القيم: ) ٢٣() ي
وره ع أقسا) ("البيان من الن  ما: بيان نفس الو بظ م: أحد

ره لم احتاج إ  ي: بيان معناه وتفس عد أن كان خفًيا. الثا لسانھ 
ن أوقات الصالة للسائل بفعلھ.  َّ ذلك. الثالث: بيانھ بالفعل كما ب
ل  ست  القرآن، ف ام ال ل ع: بيان ما ُسئل عنھ من ألاح الرا

." ا .. إ يا   )٢٤(القرآن ب
:و     مكن إيجاز املقصود مما تقدم بالتا
ما قصد منھ توضيح مع جملة أو مفردة من مفردات القرآن  -١

ر سورة  ون بالقول وبالفعل، فالقول كتفس ذا ي الكرم، و
) ٢٥(الفاتحة

جمعة،  ود بيوم ا د واملش ر الشا ، )٢٦(وتفس
ت بھ  والفعل كصالتھ تطوًعا ص هللا عليھ وسلم حيثما توج

و توضيح مع قولھ سبحانھ:)٢٧( السفرراحلتھ  ِ ( ، و
َوهلِلَّ

َ َواِسٌع  ِ ِإنَّ اهللَّ
وا َفَثمَّ َوْجُھ اهللَّ ْيَنَما ُتَولُّ

َ
َْغِرُب َفأ

ْ
َْشِرُق َوامل

ْ
امل

جوده  ) ()، وكما يقول ١١٥(البقرة:  َعِليٌم)  ركوعھ و
" يتأو  م اغفر  م ربنا وبحمدك، الل ل الصالة: "سبحانك الل

: عا اًبا)( قول  ُھ َكاَن َتوَّ َك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَّ ْح ِبَحْمِد َرّبِ  َفَسّبِ
يح وصيغتھ)٢٨()٣(النصر: س ذا توضيح لوقت ال  .)٢٩(، و

ره الظلم  -٢ م مغلوط لآلية، كتفس ال عن ف ما أزال بھ إلاش
: عا م بِ ( بالشرك  قولھ  ُ َ ُسوا ِإيَما ِ ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيْل ُظْلٍم الَّ

َتُدوَن) ْ م مُّ ُ ْمُن َو
َ
ُم ألْا ُ ِئَك َل

ٰ
وَل
ُ
عام: أ م )٣٠()٨٢(ألا ، كي ال يف

ا مطلق الظلم.  م
ون بالقول والفعل، والقول  -٣ ذا ي ي، و ما جاء توكيًدا ملع قرآ

مية إلايمان باهلل والصالة والزكاة، والفعل كتطبيقھ  كتأكيده أ
 )٣١(القرآنية. العم للعبادات واملعامالت وألاخالق

  
  املطلب الثالث:

ا ة وتدو رة النبو ل نصوص الس ن  تأو   استخدام من املحدث
ة، وأن  رة النبو م مصادر الس ة من أ ال شك أن السنة النبو
و ما يدل  رة لغة واصطالًحا، و ن السنة والس نالك ارتباًطا وشيًجا ب

ن  ن عمل املحدث ن، وأن دون شك ع الصلة والارتباط ب واملؤرخ
ن م  راك املعر ب نذا التال والاش رك  العلم يف إ مش

ر أو نقده. ل عام، سواء ع صعيد نقل ا ش ر  م ) ٣٢(كب ومن أ
جية  أن عدًدا من  ألامور ال ساعدت ع وجود الوحدة املن

ر  ر من مؤر الس ن، وأن الكث ن اشتغلوا بالتأرخ والتدو ة املحدث
رط  املؤرخ نفس  ش نالك من  ن، لذا تجد أن  كانوا باألساس محدث

افي (ت.  ال عند ال و ا ـ) ٨٧٩الشروط املطلوبة  املحدث كما 
رط  املؤرخ ما  ش ب أن  عند حديثھ عن شروط املؤرخ فيقول:"ي
ديث من أربعة أمور: العقل، والضبط، وإلاسالم،  رط  راوي ا ش

  )٣٣(".والعدالة

  
اوي ( أي  –ـ) يقول: أما شرط املعت بھ ٩٠٢كما نجد أن ال

قول الذ (ت. ) ٣٤(فالعدالة مع الضبط التام". –بالتارخ  ـ) ٧٤٨و
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م أئمة،  ة:" وجعل ف رة النبو ن  حفظ السنة والس عن دور املحدث
م أتم بصرون  ضبط آثار نب ر، و ر والقطم  ونقاًدا يدققون  النق

لمون  مراتب  ت ر و وى والتقص تعوذون باهلل من ال ر، و التبص
م من الصدق، والكذب، والقوة، والضعف،  الرجال، وتقرر أحوال

قول الشاف (ت. ) ٣٥(أحسن تقرر". ـ): "مثل الذي يطلب ٢٠٤و
و ال  ا أف فتلدغھ و العلم بال إسناد مثل حاطب ليل لعل ف

ذا فإن ع) ٣٦(يدري". ناية املؤرخ بالبحث عن أحوال النقلة، وع 
ا  ر ا وتفس ومعرفة تارخ الرواة، ومراد النصوص وسبل التعامل مع

م جًدا، ا أمر م م ا وفًقا  وف يھ، يأخذ رة ن س لصناعة جيل عارف 
ديث  عليم علوم ا رص ع  ى ذلك با تأ ن، و ن ورص ملن مت

جيل الصاعد والسيما طلبة الدراسات التا ًجا، ل م من ون ل رخية لت
ا،  ة والتجديد  تناول رة النبو موا بذلك  إعادة عرض الس س و

. ل را ش ا  ل ا وتأو ر   )٣٧(وتفس
  
 

í³^} 
نالك جملة من ألامور  من خالل ما تقدم يمكن أن نصل إ أن 
ا: (إن  ل النصوص التارخية، وم ا  عملية تأو البد من توظيف

و مسا ل  ر التأو بع فيھ جملة من ألادوات واملعاي ر م البد أن ُت
لالضابطة لعملية  ر أوجھ ومبادئ التأو ل والتفس ، كما أن للتأو

عاملھ  ا عند  ن املؤرخ؛ لتوظيف ون حاضرة  ذ ومفاتيح البد أن ت
ل  ة خصوصية  مجال تأو رة النبو مع النصوص، وإن للس

ا، و اصة  ناك إشارات ودالالت يمكن أن النصوص التارخية ا
َعّد  ذا وُ ر آلايات القرآنية).  ل وتفس ا من املن النبوي  تأو ستق
عض  ا  جية ال اتبع ن من ألاساليب وألادوات املن من املحدث
ن  ة املحدث ل النصوص التارخية وفًقا لرؤ م وتأو ن  ف املؤرخ

و من م  التعاطي مع النصوص، ف  اليقف عند حدود وطرق
ر النصوص. ل وتفس دخل  تأو ن والتوثيق بل و   التدو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 

ميد عمر، ١( جم اللغة العربية امل) أحمد مختار عبد ا (عالم ١، طعاصرةم
  .١٣٩ص ١م) ج ٢٠٠٨الكتب، 

ري، ٢( جو اح العربية) إسماعيل بن حماد ا اح تاج اللغة و ، تحقيق: ال
ن،  ٤أحمد عبد الغفور عطار، ط روت، دار العلم للمالي   ) مادة: أول.١٩٨٧(ب

جوانب النظرة والديداكتيكية لتوظيف النص ) عامر كنبور، ٣( مقاربة لبعض ا
اتبة.التار الدرس    ، بحث مطبوع ع آلالة ال

ميد صديقي، ٤( ر التارخ) ُينظر: عبد ا جوادي، تفس ، ترجمة: كاظم ا
ت، دار القلم، ١ط و ا. ١١م) ص١٩٨٠(ال عد   وما 

ري، ٥( ديث ومعرفة ) ُينظر: ملفي بن حسن الش ميتھ  رواية ا التأرخ وأ
ا. ١٧م) ص٢٠١٠(السعودية، جامعة أم القرى، ١، طالرواة عد   وما 

  .٥، صمقاربة) كنبور، ٦(
وم التارخ) عبد هللا العروي، ٧( (الدار البيضاء، املركز الثقا العربي، ٥، طمف

ا. ١٧م) ص٢٠١٢ عد   وما 
)٨ ، ن واملن ألاوروبي) عثمان موا ، بال.ط من النقد التار عند املسلم

ة، د.ت) ص ا؛ آرست  ١٨(إلاسكندر عد رر، وما  ،  املعرفة التارخيةكاس
ضة العربية، د.ت)  رة، دار ال ترجمة: أحمد حمدي محمود، بال.ط (القا

ا. ٣٥ص عد   وما 
ي، ٩( ر ) عبد العزز علوي ألامرا من تارخ السرد إ تارخ النقد: نحو تطو

اتبة.املعرفة التارخية  الوطن العربي   ، بحث مطبوع ع آلالة ال
(لبنان، دار العلم ١، طمنا الدراسات الاجتماعيةحمد سعادة، ) جودت أ١٠(

ن،    .٣١٥م) ص١٩٨٤للمالي
يم، "١١( ري ع إبرا ومات) خ "، تطور منا التارخ ع ضوء مدخل املف

ربية، املجلد (   .٧٨، ص١٩٨٧)، ١)، العدد (٧املجلة العربية لل
)١٢ ، س س إلادر عليم الفكر) مصطفى ا مة   ، بال.ط التار املسا

ا. ٧م) ص٢٠٠٥(الرباط،  عد   وما 
ي، ١٣(   .٩، صمن تارخ السرد) ألامرا
رة ) أحمد محمود بدر، "١٤( رة الكالسيكية إ الف ر التارخ من الف تفس

  .٢٢، ص٢٠٠١، ٢٩"، مجلة عالم الفكر، العدداملعاصرة
ي، ١٥(   .١٠، صمن تارخ السرد) ألامرا
ي، ١٦( ر ع ر الت) شك ة التفس يلية: دراسة  –ار  املرحلة الثانو التأ

  .٥٦م، ص٢٠٠٣، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، الرباط، يصية
وم التارخ) العروي، ١٧( ا. ٢٩٥ص ١، جمف عد   وما 
ي، ١٨(   .٥، صمن تارخ السرد) ألامرا
وم التارخ) العروي، ١٩( ا. ٢٠٥ص ١، جمف عد   وما 

ليم(٢٠ ي ابن تيمية (ت  ) أحمد بن عبد ا را ، جمع مجموع الفتاوى ـ)، ٧٢٨ا
ب عبد الرحمن بن دمحم، ط ؛ جالل الدين ٣٦٣، ص٣ـ) ج١٣٩٨(د.م،  ٢وترت

، الاتقان  علوم القرآنـ)، ٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
ر، ١عليق: مصطفى البغا، ط   .١١٩٧، ص٢ـ) ج١٤٠٧(دار ابن كث

روت، دار ١، ططبقات املفسرنـ)، ٤٠٢دي (ت. ) أحمد بن نصر الداو (٢١ (ب
  .٣٠٦، ص١ـ) ج١٤٠٣الكتب العلمية، 

يم بن موس الشاط (ت(٢٢ ، تحقيق: عبد هللا دراز، املوافقاتـ)، ٧٩٠) إبرا
روت، دار املعرفة، د.ت) ج   .١٥و١٢، ص٤بال.ط (ب

ي ابن تيمية (ت  أحمد )(٢٣ را ليم ا ول مقدمة  أصـ)، ٧٢٨بن عبد ا
ر روت، التفس ياة،، ، بال.ط (ب   .٩م) ص١٩٨٠دار مكتبة ا

ة (ت(٢٤ جوز نـ)، ٧٥١) دمحم بن أبي بكر بن قيم ا ن عن رب العامل ، إعالم املوقع
ميد، بال.ط (دار الباز، د.ت) ج - ٢٩٥، ص٢تحقيق: دمحم م الدين عبد ا

٢٩٦.  
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ر (ت (٢٥ مع ألاصول  أحاديث جاـ)، ٦٠٦) أبو السعادات املبارك بن دمحم ألاث
عليق وتخرج: عبد القادر ألاناؤوط، بال.ط (مكتبة الرسول  ، تحقيق و

ي، مطبعة املالح ودار البيان،  لوا   .٧، ص٢ـ) ج١٣٨٩ا
قي (ت (٢٦ ن الب س ، تحقيق: فضائل ألاوقاتـ)، ٤٥٨) أبوبكر أحمد بن ا

، ط س   .٣٤٩ـ) ص١٤١٠(مكة املكرمة، مكتبة املنارة، ١عدنان الق
ي (ت (٢٧ جر العسقال يح ـ)، ٨٥٢) أحمد بن ع بن  فتح الباري شرح 

طيب وآخرون، بال.ط (املكتبة البخاري  يح: محب الدين ا ، ت
س الصالة.١٣٩٠السلفية،    ـ)، كتاب مواقيت الصالة، باب من 

جود.كتاب صفة الصالة) املصدر نفسھ، (٢٨ يح والدعاء  ال س   ، باب ال
ر ) (٢٩ ةالس ميدان، صة النبو   .٦، ا
  .٧) املصدر نفسھ، ص(٣٠
  .٧) املصدر نفسھ، ص(٣١
سري، (٣٢ ة)  رة النبو   .٣٥، صالتجديد  عرض الس
افي ( بن سعد سليمان بندمحم ) (٣٣ شره املختصر  علم التارخـ)، ٨٧٩ال  ،

نفرانز روزنثال ضمن كتاب  ، ترجمة. صا أحمد علم التارخ عند املسلم
، الع غداد، مكتبة املث   .٣٣٧- ٣٣٦م) ص ١٩٦٣، بال.ط (

اوي (ت. (٣٤ ، إلاعالن بالتوبيخ ملن ذم التارخ، )ـ ٩٠٢) دمحم بن عبدالرحمن ال
، ط روت، ١تحقيق: فرانز روزنثال، ترجمة التحقيق. صا أحمد الع ( ب

  .١٠٧م) ص١٩٨٦مؤسسة الرسالة، 
ان الاعتدال  نقد الرجالـ)، ٧٤٨) دمحم بن أحمد بن عثمان الذ (ت. (٣٥ ، م

روت، دار الكتب العلمية،    .١/ ص١م) ج١٩٩٥بال.ط (ب
يدي (ت. (٣٦ ع الفرا ليل بن عبد هللا بن أحمد أبي  إلارشاد  ـ)، ٤٤٦) ا

ديث، دراسة وتحقيق . دمحم سعيد عمر إدرس، معرفة علوم ا
عبد هللا ابن عدي  ؛ أبو١٥٤، ص١م) ج١٩٨٩(الراض، مكتبة الرشد، ١ط

امل  ضعفاء الرجلـ)، ٣٦٥(ت. يل زكار، طال روت، دار ٣، تحقيق. س (ب
  .١٢٤، ص١ـ) ج١٤٠٩الفكر، 

ري، (٣٧   .٧، صالتأرخ) الش


