
 الخاتمة

 

 هي : دد من النتائج املهمة، عخلصت الدراسة إىل 

أن العلوم واملعارف اإلسالمية والعربية هي التي شكلت  - بوجه عام -تبني   ●  

هـ(، ومن 2و1القرنني ) يفوصاغت منجزه باملدينة  ،أصول الفكر التارخيي

لتاريخ عند ثؤثرا  اارسية أو هلينتتية أو وهودية يف نأة  علم املثم ال وجود 

 . وإذا انتقلنا من اإلمجال إىل التفصيل اقد تبني اآليت : هوتكوين املتلمني

الدراسة دور القرآن الكريم وإسهامه يف تكوين الفكر التارخيي باملدينة  بينت  ●  

وذلك من خالل  ؛هـ(، حيث أمده برؤية حضارية شاملة2و1يف القرنني )

 ووحد  الرساال ، وما ررحه من املنظور الذي أبداه بأةن قضية املصري

نامذج لتفتري الظاهر  التارخيية ونقدها، وما ررحه من أسلوب يف رسد 

، وكذا أدوا  تفتري النص «االنتقاء»و  «التجريد»القصص قائم عىل 

القرآين ممثلة: يف معراة الناسخ واملنتوخ، وأسباب النزول، ومعراة القرآن 

النهوض بمنهج البحث التارخيي، بل كان  املكي واملدين، وهذا ما أاىض إىل

الرئيتة التي أد  إىل نأة  نمط كتابة التري واملغازي النبوية،  ابمن األسب

 .وكذا نمط التاريخ العاملي

تتنى للدراسة الوقوف عىل الدور الكبري لعلم احلديث يف نأة  الفكر   ●  

ت عمق الصلة هـ(، حيث أوضح2و1التارخيي وتكوينه باملدينة يف القرنني )

عىل صعيد املوضوع،  ديثوعلم احل -ممثالً يف التري  النبوية  –بني التاريخ 

ثني باملدينة كانوا يف الوقت  هم رواد  هذاتكام بينت أن أعالم املحدِّ
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ما أدى يف النهاية إىل اكتتاب الرواية  ذاالدراسا  التارخيية هبا، وه

صعيد توثيق اخلرب التارخيي ونقده، التارخيية باملدينة، املنهجية العلمية عىل 

وعىل هذا ال نكون مبالغني إذا قررنا أن منهج أصول احلديث باملدينة، كان 

 منهجًا للكتابة التارخيية هبا. هذاتهو يف الوقت 

 الدراسة أن قواعد منهج أصول احلديث باملدينة يف القرنني  أوضحت  ●  

كام أهنا اتتمت باملرونة إذا  هـ(، جاء  تلبية حلاجة توثيقية معراية،2و1)

قورنت بمثيالهتا يف العراق، وقد ظهر أن هذا الطابع املرن قد أااد الكتابة 

بوصفه رريقًا معتمدًا  «الوجاد »التارخيية باملدينة أيام إااد ، لكونه هنض بـ

يف نقل الرواية، وهو ما رّسخ لدى مثؤرخي املدينة الوعي بالقيمة العلمية 

 اإلااد  منها عىل صعيد املعراة التارخيية. ةللوثائق، وأمهي

كأفت الدراسة كذلك عن إسهام الفقه املدين، يف االرتقاء بالفكر التارخيي   ●  

هـ(، حيث أمد هذا الفكر باتتاع الرؤية 2و1ومنجزه باملدينة يف القرنني )

 ماد  املغازيوحظ أن املثؤرخ املدين يف تناوله حيال املاد  التارخيية، اقد ل

عىل وصف املعارك واإلخبار عن املامرسا   اممهوالفتوح، مل يقرص اهت

ملاد  املتعلقة بالترشيع واألحكام، مثل: أمور إىل االعتكرية، بل تطرق 

عن املاد  املتعلقة بةمر العبادا ، أضف إىل  اضالً الفيء واجلزية واخلراج، 

، «املدينةأهل عمل »ذلك إسهام آخر يعد من خصائص الفقه املدين، وهو 

اقد هنض به الواقدي حتديدًا بتوظيفه معيارًا نقديًا لتقويم املاد  التارخيية 

 اخلاصة بالتري  واملغازي.

أن القيم املعراية يف اإلسالم، جعلت من الفكر  -أيضًا  -الدراسة  أوضحت  ●  

 التارخيي باملدينة اكرًا منفتحًا عىل غريه من املعارف غري اإلسالمية، 
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انت متاحة أمامه يف إرار البيئة الثقااية التي أحارت به يف املدينة، التي ك

 واملتمثلة يف: الرتاث اجلاهيل واإلرسائيليا .

عىل صعيد الرتاث اجلاهيل، بينت الدراسة أن االتصال هبذا الرتاث بدأ    ●  

وذلك بعد تفريغ  ؛توجيهه وجهة اجتامعية وعمليةمن أجل  ملسو هيلع هللا ىلصزمن النبي 

ذلك انفتح مثؤرخو  عىلءا  اجلاهلية وأدراهنا، وتةسيتًا حمتواه من سو

عىل ماد  هذا الرتاث وموضوعاته، وتبني من  -بأكل كامل  -املدينة 

االستقراء أنه مل يكن انفتاحًا غري منضبط، بل كان مقننًا وموجهًا بام 

استخراج األخبار،  عىلاستعانوا به  اقد، «منهج االنتخاب املعريف»أسميناه 

باط األنتاب، بل استعانوا به يف االستدالل عىل املواقع واآلثار. كام واستن

ل ابن إسحاق عىل ماد  هذا الرتاث يف بناء نوا  نمط التاريخ العام. عوّ 

اضاًل عن أن مثؤرخي املدينة اعتمدوا عىل ماد  األنتاب يف صياغة نمط 

وليًا هليكل الرتاجم والطبقا ، بل بدا أن بنية األنتاب قدمت هلم نموذجًا أ

. وعىل هذا يتضح خطة ما زعمه عدد من الدارسني طهذا النم

واملتترشقني، من أن اإلسالم وقف حجر عثر  أمام تواصل هذا الرتاث 

 مع الواقع اإلسالمي يف مبدأ األمر.  

، اتتنى الوقوف عىل املدلول احلقيقي ملصطلح «اإلرسائيليا »أما معارف   ●  

يف:  مثلةأتاح حتديد مكونا  بنيته املعراية املت ، وهو ما«اإلرسائيليا »

الرتاث اليهودي، والفاريس، واهللينتتي، وبعد حماولة استقصاء عالقة هذه 

املفردا  بالفكر التارخيي باملدينة تبني أن الرتاث اليهودي استةثر دون 

الرتاث الفاريس واهللينتتي بخاصية التواصل والتفاعل مع هذا الفكر، 

ذلك أن ماد  قصص األنبياء كانت أهم أدوا   ؛وى حضوراً اكان األق

واليهود باملدينة منذ مبدأ  ملسو هيلع هللا ىلصاجلدل العقيل، الذي جرى بني الرسول 
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الدعو  هبا. وقد تبني أن الوعي التارخيي كان وراء انفتاح ثلة من الصحابة 

منهج »بـ  وتوسالً  ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل ماد  هذا الرتاث، وبدااع من توجيها  النبي 

، تواصل مثؤرخو املدينة باجلانب التارخيي من هذا «املعريف االنتخاب

الرتاث. وتبني أن جمال إاادهتم انحرص اقط يف اجلانب اإلخباري، وليس يف 

ألنه قد  ؛ومناهج كتابتها ،وصور الكتابة التارخيية ،جانب اكر  التاريخ

 ثبت أن الفكر اليهودي كان عقياًم عىل متتوى املنجز التارخيي، وتةسيتاً 

استقى  ملسو هيلع هللا ىلصعىل ذلك يتبني خطة مزاعم بعض املتترشقني، من كون النبي 

 ن أهل الكتاب .ماكر  التاريخ أو النظر  التارخيية 

هـ(، اقد 2و1أما ايام يتعلق باملنجز التارخيي ملثؤرخي املدينة يف القرنني )   ●  

 عىل جمموعة من النتائج والكأوف التارخيية املهمة تتمثل يف الوقوفتتنى 

 اآليت:

التارخيية املتعارف عليها، نأة  ومورست  لكتابةتبني أن جل أنامط ا  -     

كام  ،ة، ومل يقترص األمر هبا عىل دراسا  املغازيقبباملدينة يف تلك احل

 هو متصور.

رسة ناهضة يف دراسا  كان هبا مد احلقبةاتضح أن املدينة يف تلك   -     

الكأف عن نّتابة مدين مغمور وهو  نىهذا الصدد تت األنتاب، ويف

ابن القداح، وقد أمكن الوقوف عىل ماد  ضااية ختص كتابه املفقود 

، وقد كأفت هذه املاد  عن أن منهجه يف التصنيف «نتب األنصار»

 يعد عالمة ااصلة يف دراسا  األنتاب. 

تم الوقوف عىل املدلول احلقيقي اقد أما عن دراسا  املغازي،   -      

باملدينة، حتب مقصود كّتاب املغازي املدنيني. «املغازي »طلح ملص
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واملتداول باملدينة يف تلك  ئعكام ثبت أن هذا املصطلح كان هو الأا

بعض املتترشقني كام زعم  ،«التري »، وليس مصطلح املد 

  والدارسني املحَدثني.

غازي، كانت هلم مدونا  خاصة بامل كام ثبت أن ثلة من الصحابة   -      

يثؤكد ذلك ما تم مجعه من مرويا  يف هذا الصدد خاصة بعبد اهلل بن 

 .وأنس بن مالك  ،وجابر بن عبد اهلل  ،عباس 

الدراسة أيضًا، عدم صحة ما أمجع عليه الدارسون، من أن  أوضحت  -      

أبان بن عثامن بن عفان صنّف كتابًا يف املغازي، حيث ثبت أن النتخة 

زته مل تكن من تةليفه، بل من تصنيف شخص آخر التي كانت بحو

 هلا.  ، وأن دور أبان يف هذا الأةن مل يرق عن جمرد راو  «جمهول »

، امنها جاء  «تاريخ اخللفاء»كام تبني أن املدينة كانت مهدًا لنمط   -     

حماوال  التصنيف يف هذا الأةن عىل يد اثنني من مثؤرخي املدينة  أوىل

 معرش التندي. ووأب ،اقمها: حممد بن إسح

نأة  هي األخرى  «التاريخ العاملي»اتضح كذلك أن نوا  نمط   -     

باملدينة عىل يد ابن إسحاق، ويدل عىل ذلك األقتام الرئيتة الثالثة 

التي انتظمت من خالهلا مادته وهي: املبتدأ، واملبعث، واملغازي، 

هذا املجال، وليس  ذلك عد ابن إسحاق رائد التصنيف يف ىلإواستنادًا 

 كام زعم أحد الدارسني.  ،وهب بن منبه

أيضًا،  املنأةكان مدين  «التاريخ اإلسالمي العام»تبني أيضًا أن نمط   -     

 الذي صنّفه الواقدي. «التاريخ الكبري»ويأهد عىل ذلك كتاب 

نأة   «الفتوح»كام ثبت أيضًا أن إرهاصا  التصنيف يف جمال   -     
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يف  أف عن أن ابن إسحاق كان له مصنفوقد تتنى الك باملدينة،

الفتوح اإلسالمية، وهو هبذا يعد أيضًا رائد التصنيف يف هذا املجال، 

أحدمها  :ثم تبعه بالتصنيف يف ذلك باملدينة الواقدي من خالل عملني

 متعلق بغزوا  الصوائف والأوايت.  ينتناول الفتوح بوجه عام، والثا

اسة كذلك عن أن الفكر التارخيي باملدينة، كان له التبق كأفت الدر  -      

، وعىل هذا يتقط إمجاع الباحثني «اخلطط واآلثار»يف ولوج موضوع 

 املحَدثني عىل أن هذا النمط إبداع مرصي نأة عىل يد ابن عبد احلكم.

 حماوال  التاريخ املحيل كام بينت الدراسة أن املدينة شهد  أوىل  -     

قد هنض بعض املثؤرخني بإعداد مصنفا  أرخوا ايها )املدن(، ا

وهم: عبد العزيز بن عمران، وحممد بن احلتني بن زبالة،  ،للمدينة

وأبو غتان حممد بن حييى. ومل يقترص عىل التصنيف عىل التةريخ 

للمدينة، بل وضع أحدهم مصنفًا أرخ ايه ملكة وهو حممد بن عمر 

 الواقدي.

 «الرتاجم»راسة أيضًا أن بدايا  نأة  نمط دال اللثبت من خ  -       

كانت باملدينة، حيث تبني أن الواقدي أول من أبدع هذا «الطبقا »و

الأكل من الكتابة التارخيية، رلبًا لتفعيل أداء منهج أصول احلديث يف 

جانب اجلرح والتعديل ونقد األسانيد، وعىل هذا يتتبعد أن يكون 

 ن الرتاث اإلغريقي.   نأوء هذا النمط التارخيي بةثر م

السيام يف و ،كام أبانت الدراسة أن الفكر التارخيي ومنجزه ومناهجه  -      

يف  ية،جمال املغازي، كان له أثره الواضح يف النهوض بالكتابة التارخي

عىل  مء عىل متتوى املاد  التارخيية، أسوا ،خمتلف األقاليم واألمصار

 صعيد املناهج والقواعد العلمية. 
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أوضحت الدراسة كذلك حقيقة مهمة، وهي أن مثؤرخي املدينة   -      

مارسوا قواعد مناهج البحث التارخيي املتعارف عليها حديثًا، بل 

عىل متتوى نقل الرواية، ومعايري نقد املصدر  ،بأكل أدق ،ربقوها

 وبيان ررائق نقدها، إضااة إىل ،واملضمون، وكذا العناية بالوثائق

واملنهج امليداين يف  ،يف ترتيب األحداث «احلويل»نهج ملااستخدامهم 

 -بحق  -الذي يعد  «اإلسناد اجلمعي»حتقيق النصوص، ومنهج 

 بكل املقاييس عىل الصعيد التارخيي.   اً منهجي اً إبداع

 يف ذاتيةأما ايام يتعلق باملثؤثرا  التياسية، واالقتصادية، واملذهبية، وال   ●  

احلقائق  ناقد تتنى الوقوف عىل جمموعة م ،الفكر التارخيي ومنجزه

 والكأوف التارخيية املهمة، لعل من أبرزها:

عهد عمر  حتىاملغازي  دراسا املتعنت من  األمويني موقفتبني أن   -      

منجز مثؤرخي املدينة يف  عاق ،سياسية ألسباب نتيجةبن عبد العزيز، ا

كر التارخيي بالأام وتتواصل مع حركة الف ،ينترشأن  من جالامل هذا

 .احلقبةيف تلك  املد هذه  روال

كام اتضح أن تدهور األوضاع االقتصادية التي حلت باملدينة، داع   -     

د من أعالم الفكر لعبث بامد  املغازي، بل داع بعدإىل ابةحد املثؤرخني 

نزوحهم من املدينة إىل األمصار األخرى رلبًا لتعة  التارخيي، إىل

مع  هباما أدى إىل تراجع حضور الدراسا  التارخيية  ذاالعيش، وه

 هناية القرن الثاين اهلجري. 

، ومنهج «اجلرح والتعديل»برهنت الدراسة بعد التوسل بمنهج   -    

إىل املنتوب »، أن كتاب الرد  «مقارنة النصوص»ج ه، ومن«الرسدية»

 تداوللواقدي قد نالته يد الوضع والتحريف. وكذا أيضًا كتابه املا
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. كام ثبت كذلك أن املخطورة املعنونة «اتوح الأام»واملعروف بـ 

مكذوبة وموضوعة عىل ابن إسحاق، وكذا  «غزو  مدينة تكريت»بـ

نص كتابه األشهر يف التري  واملغازي، حيث تعرضت بعض مروياته 

 للتبديل والوضع نتيجة صنيع بعض رواته.


