
 

 
 

 
  

 
 
 

 
احلويل واملوضوعي، والتعرف عىل توافر تلك السامت يف كتابات: هدف البحث إىل حتديد سامت املنهجني

خني يف عرص الطوائف يف األندلس، إضافة إىل إبراز مناهج مؤرخي الرتاجم والطبقات الذين عنوا هبذا املؤر
وقد تبني أهنم التزموا باملنهج الذي . املوضوع يف عرص ملوك الطوائف من خالل تتبع الرتاجم الواردة يف كتابتهم

 رسد ما يتعلق بالشخصية املرتجم هلا، من سار عليه كثري من مؤرخي املرشق؛ ولذا نجد أهنم كانوا يقترصون يف
يضاف . غري ربطها بام حيدث يف عرصها من أحداث سياسية، ومل جتد األحداث اهتامما كام ظهر ذلك يف ترامجهم

كام أبرز البحث . إىل ذلك أن بعض املؤرخني أوضح يف مقدمة كتابه املنهج الذي اتبعه يف عرض ما ورد يف الكتاب
وسوف ختتم الدراسة بأهم النتائج التي سوف يتوصل إليها البحث، وأمهية .  أدب السياسةًأيضا منهج مؤرخي

مثل هذه الدراسات يف منهج البحث التارخيي، وذيلت الدراسة بثبت املصادر واملراجع التي اعتمدت عليها يف 
 .إنجاز هذه الدراسة
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Abstract 
The study aims to determine the characteristics of the two types of methodology: The 
chronological and objective historical research methodologies by exploring these characteristics 
in the writings of the historians in the denominations period in Andalusia. In addition, the study 
also aims to illuminate the research methods of historiographic and biographic historians who 
were concerned with the study of this era during the denominations’ kings period by tracking 
and tracing specimens of the biographies for the emirs included in their histories. It later 
becomes clear that they followed the footsteps of many of the eastern historians as we can see 
that most of their writings used to revolve around the characters they wrote biographies for, 
without connecting it to the political events that took place during the lived period. These 
distinctive events didn’t get the expected attention in their biographies. In addition, some of 
those historians illustrated in the introductions to their books the exact methodology they used 
in handling the written material. The study also highlights the methodology of the political 
literature historians. The study concluded with the results of the analysis, with an emphasis on 
the importance of this kind of research methodology, finally appended by the references used in 
this study.   
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ــددة، ــة بمراحــل متع ــة التارخيي مــرت الكتاب
وتنوعت الكتابة بتنـوع املوضـوعات، إضـافة إىل 
اختالف مناهجها بـاختالف هـدف املؤلـف مـن 
كتاباته، وختتلف كذلك باختالف العصور وتطور 

 وقد شهد عرص ملـوك الطوائـف. وسائل الكتابة
ًتطـورا واضــحا) م١٠٩٤-١٠٣١/ه٤٨٧-٤٢٢( ً 

 التارخيية، وتعدد أصناف الكتابـة، يف تدوين املادة
وتنوع املوضوعات التي تناوهلا املؤرخـون، وتبعـا 
لذلك تعددت املناهج يف مؤلفاهتم التي أفردوهـا 

وأبرز املناهج التي ظهـرت يف . للكتابة يف التاريخ
 حيـث -)١(املـنهج احلـويل: كتبهم منهجـان مهـا

يعني برتتيـب الوقـائع واألحـداث عـىل حـساب 
لـشهور واأليـام، كـام يقـوم عـىل جتزئـة السنني وا

ــذكر  ــسنني، في ــدة عــرب ال ــة املمت ــة الطويل احلادث
حوادث كل عـام دون إكـامل بـإيراد احلـوادث يف 
موضوع واحد، بـل يوزعهـا عـىل أعوامهـا التـي 
ًامتدت فيها، مقترصا عىل ما خيص حوادث الـسنة 

، )٨٢، ص ١٩٨٣سـامل،  (-التي جيمـع أحـداثها
ــنهج مل يتب ــذا امل ــوك وه ــؤرخي مل ــب م ــه أغل ع

ًالطوائف غالبا، وكان من أبرز مـن اتبعـه املـضفر 
حيث سـار يف . "املضفري"بن األفطس املعروف 

 إنه تـاريخ "كتابه عىل املنهج احلويل حتى قيل عنه 
كبري عىل نحو كتاب املتني يف الكرب، فيه تاريخ عىل 

ـــرية  ـــون وآداب كث ـــسنني، فن ـــاس، )(٢(ال عب
ـــد .)٦٤٠م، ص ١٩٧٥-ه١٣٩٥ ـــد اعتم  ولق

ــاريخ  ــنهج الت ــاع م ــىل اتب ــؤرخني ع ــم امل معظ
املوضوعي الذي التزموا فيه بـإيراد التـاريخ، إمـا 
بحسب تاريخ الدول، وإما بحسب عهود اخللفاء 

وقليــل مــن . واحلكــام، أو الــسري والطبقــات
مجع بني املنهجني يف مؤلـف واحـد،  املؤرخني من

ابـن ()٣(ومن أبرزهم ابن حيان يف تارخيه الكبـري 
ــــان،  ــــنهج ). ٧٠م، ص ١٩٧٣حي ــــان امل وك

املوضوعي، هو املـنهج الـذي سـار عليـه معظـم 
مؤرخي عرص ملوك الطوائـف، فـيام صـنفوا مـن 
تواريخ، وسوف أتناول احلديث عن املنهج الـذي 
ــوك الطوائــف يف كــل  ــرص مل ــؤرخي ع اتبعــه م
موضوع من املوضـوعات عـىل حـدة يف مباحـث 

 . البحث
املناهج التارخيية تتطلـب وملا كانت الكتابة يف 

توخي احلـذر عنـد حتديـد املـؤلفني وعـصورهم 
للنظر بعدها يف مؤلفـاهتم؛ ألن بعـض املـؤرخني 
ــراء  ــرص أم ــة، وع ــرص اخلالف خمــرضمون بــني ع
ــصنفات  ــن امل ــري م ــف، إضــافة إىل أن كث الطوائ
التارخييــة ملــؤرخي العــرص مفقــودة، وال يعــرف 

ٍجلهل بكثـري َّاملناهج التي اتبعوها؛ وقد أدى ذلك ا
ــا  ــب الالحقــني، خاصــة م ممــا ورد ذكــره يف كت
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اخترصه املتأخرون، والسبب يف ذلك أهنـم بـرتوا
ُكثريا من األحداث السابقة هلم، أو عـدلوا توثيـق  َ َ ً
أخبارهم بعزو النصوص التـي كـانوا ينقلوهنـا أو 

ــبهم ــذكروهنا يف كت ــؤرخني . ي ــض امل ــام أن بع ك
خ، واللغـة، تعددت مؤلفـاهتم، فكتبـوا يف التـاري

والطــب، وعلــوم الــدين، وغريهــا، وربــام كتــب 
ًأحدهم مؤلفا مجـع فيـه علومـا خمتلفـة، أو يـرسد 
ــرض اللغــة، أو  ــة يف ســياق ع ــب التارخيي اجلوان

 . مسائل الفقه، أو غريها من املوضوعات
ــث،  ــة مباح ــة ثالث ــشمل الدراس ــوف ت وس
َّاملبحث األول يقوم عـىل دراسـة ملـنهج مـؤرخي  َ

 أمـا املبحـث الثـاين ســوف. قـاتالـرتاجم والطب
ــساب ــؤرخي األن ــنهج م ــاول دراســة مل ويف . يتن

ــؤرخي أدب  ــنهج م ــة مل ــث دراس ــث الثال املبح
 . السياسة

: وسوف تتبع يف الدراسـة منهجـني؛ أحـدمها
املنهج االستقرائي، والذي يقوم عىل اسـتخالص 
األحكام من األحداث الـواردة يف كتـب التـاريخ 

هـا يعمـد إىل حتليـل وبعد مجع. واألدب السيايس
ــنهج  ــة امل ــع الباحث ــوف تتب ــام س ــضموهنا، ك م
الوصفي، والذي سوف يفيـد يف تـشكيل اهليكـل 

 .العام للدراسة
 

 
اتبع مؤرخو عرص ملوك الطوائف يف كتاباهتم
الرتاجم املنهج نفسه الذي اتبعـه معظـم مـؤرخي 

 تـرامجهم، وقـوام هـذا العامل اإلسالمي يف صياغة
املنهج اقتصار احلديث عىل الشخصية املرتجم هلا، 

َّوعدم إيالء األحداث السياسية أي اهتامم؛ لذلك 
ًعدت كتب الرتاجم والطبقات عمال إبداعيا حمليا  ً ً َّ ُ

 ,Hamelton, Gibb, 1962)للمجتمع األندليس 

58, pp 54) ؛ ولعـل الــسبب يف ذلـك يعــود إىل
ــسيايس ا ــراد الوضــع ال ملتغــري، واخلــوف مــن إي

أحـداث سياسـية غـري مرغـوب يف ذكرهـا لـدى 
 .احلكام، وهذا ربام عرض املؤرخ لإليذاء

َّأما منهج اختيار الشخصيات املرتجم هلا التي 
وقـد . رسد املؤرخون أخبـارهم وأثبتـوا سـريهم

تبني أن املؤرخني استندوا إىل مكانة الشخـصيات 
 : فئتنيالسياسية والعلمية؛ وركزوا عىل 

 ،ــدوين أســامئهم ــك لت ؛ وذل
وتارخيهم، وأثرهم يف احلياة السياسية واالجتامعية 

 .والثقافية، لتوضيح مآثرهم وختليد ذكراهم
 ويف سـريهم ذكـروا ،

ّالعلوم التي هنلوا منها، ووضحوا تنـوع ثقافـاهتم  َّ
ميـة، وشموهلا؛ فربزت مكـانتهم الـسياسية والعل

التي عـول عليهـا املؤرخـون يف اختيـار تـرامجهم 
 .(Charles; 1962, 125-118pp) )٥.(وطبقاهتم

ومن يتتبع تلك املؤلفات جيد أن بعـض كتـب 
الرتاجم والطبقات اعتمدت ذكر سري الـصحابة؛ 

» االسـتيعاب فيمعرفـة األصـحاب«كتاب : مثل
ابــن )(٦) (م١٠٧٠/ه٤٦٣ت (البـن عبــد الـرب 

، أو تراجم الفقهاء )٦٧٧ صم،١٩٦٦بشكوال، 
رجال «كتاب أيب عمر بن مهدي : واملحدثني، مثل

م، ص ١٩٦٦ابن بشكوال، (» الدين الذين لقيهم
» فقهاء طليطلة وقـضاهتا«، وكتاب )٥٢٠-٥١٩

ـــصاري  ـــاهر األن ـــن ط ) م١٠٩٥/ه٤٨٩(الب

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ــشكوال، )(٨( ــن ب ــاب ،)٧٠، ص١٩٦٦اب  وكت
 /ه٤٩٥(مـدير  البن» تراجم الفقهاء واملحدثني«

ـــــضبي، ) (٩) (م١١٠١  .)١٠٦م، ص١٩٩٧ال
وكان هذا االعتناء هبؤالء إنام هو نظري ما قاموا بـه 

ثم تطـور . من دور ديني داخل املجتمع األندليس
هذا الصنف من الكتابة يف هذا اجلانب، وما لبثت 
ــامء،  ــة العل ــشملت ترمج ــة ف ــعت الرتمج أن توس

جـذوة «واألدباء، والفالسفة، ومن هـذه الكتـب 
 )١٠)(م١٠٩٥/ه٤٨٨ت(للحميـدي » بساملقت

مطمـح «، وكتـاب )١٠٦م، ص١٩٦٦الضبي، (
ت (للفتح بن خاقان » قالئد العقيان«، و»األنفس
 م، ص١٩٤٩احلميــــــدي، ( )م١٠٨٧/ ه٥٢٨
» الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة« وكتاب ،)١٧٤

زكريـا، ( )١٢)(م١١٤٨ /ه٥٤٢ت(البن بـسام 
 ).٤١م، ص٢٠٠٠

مون الرتمجـة فقـد أما منهج املؤرخني يف مـض
جاء متنوعا؛ نظرا لتنوع شخصيات املرتجم هلـم، 
ٍفبعض املؤرخني عني بالرتمجة حلاكم، أو أمـري، أو  ٍ ُ
ملجموعــة أمــراء، وهنــا حيــشد املــؤرخ الــصفات 
ًاخللقية واخللقية، وكثريا ما تعطي الرتمجـة وصـفا  ُ ًْ ُ

 يف األمـري –ملظاهره اجلسمية؛ مثل قول ابن حيان 
أسمر طـوال، «:-م بن عبد الرمحناحلكم بن هشا

ــضب ــف، مل خي ــم نحي ــان، )(١٣(»أش ــن حي اب
ــرسد أســامء )١٨٦م، ص٢٠٠٣ ــك ب ــع ذل ، ويتب

ــه، ــه، وكتاب َّأوالده، وحجاب َّ ــه ُ وأصــحاب رشطت
َوقضاته،ورجال الفتوى يف عرصه، وبعض علـامء  ُ
ًعرصه، وأخريا الـداخلني إىل األنـدلس مـن بنـي 

ــة يف عهــده ــن حيــان، )(١٤. (أمي / ه١٤٢٤اب

، ص ٢٤٣-٢٣٨، ص١٩٧-١٨٦م، ص٢٠٠٣
٢٧٩.( 

كام كان هنـاك مؤرخـون عنـوا بـسري العلـامء 
ورجال الدين والرتمجة هلم، واتبعوا يف الرتمجة هلم 
ًمنهجا يعتمد عىل ذكـر سـنة مـيالد املـرتجم لـه، 
ًوسنة وفاته، ثم قائمة بشيوخه، ثم رحالتـه التـي 
ي قام هبا يف طلب العلـم واملعرفـة، واألعـامل التـ

 ،بروفنـسال( )١٥(ّدوهنا، والوظائف التي تقلدها
ــذي )١٨٨م، ص١٩٧٥ ــنهج نفــسه ال ، وهــو امل

اتبعه مؤرخو الرتاجم يف عرص ملـوك الطوائـف، 
ومن أمثلة ذلك أن ابن مطاهر األنـصاري عنـدما 

» حممد بن إبراهيم بن إسامعيل املشكيايل«ترجم لـ
ـــايض طليطلـــة- طليطلـــة عاصـــمة  (-)١٦(ق

ول طارق بن زياد، وهي مدينـة األندلس قبل دخ
ــوك القــرطبيني احلمــوي،  (-قديمــة وقاعــدة مل

ــامال، ) ٣٥، ص٣ج، ١٩٩٣ ــسبه ك ــذكر ن ــدأ ب ًب
وموطنه، ثم وظيفته التي تقلدها، ثم يـذكر أسـامء 
شيوخه يف األندلس، ويصف رحلته إىل املـرشق، 
ــك  ــنهم، ســواء يف تل ــذين ســمع م ــشيوخ ال وال

 ص م،١٩٦٦ابـــن بـــشكوال، ( )١٧. (الرحلــة
وهكذا فعل أبو عمر بن مهدي ). ٤٨٧، ٤٨٦ص

عبـدالرمحن «عند ترمجته لــ) م١٠٤٠/ه٤٣٢ت(
ابـن )(١٨(»بن احلسن بن سعيد اخلزرجي املقرئ

ــشكوال،  ــذكر )٢٤٣م، ص١٩٦٦ب ــدأ ب ، فقــد ب
اسمه، وكنيته، وحظه من العلـم، ووظيفتـه التـي 

كـان أبـو «: تقلدها، ثم رحلته إىل املـرشق، فقـال
 من أهـل العلـم بـالقراءات، -رمحه اهللا-القاسم 

ًحافظا للخلف بني القراء، جمودا للقـرآن، بـصريا  ً ً
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بالعربية، كان يؤم الناس بمـسجد فـائق بـالربض
ِالــرشقي ويقــرئ فيــه، ثــم يف مــسجد أيب عالقــة  ْ ُ
بقرب بـاب احلديـد، وكانـت مـدة مقامـه هنـاك 

ًواحـدا وعـرشين عامـا طلـب ] يعني يف املرشق[ ً
ابـن بـشكوال، ( )١٩(»لقـرآنّفيها العلم وجود ا

 ).٢٤٣م، ص١٩٦٦
 هــذا مــن حيــث املــضمون، أمــا مــن حيــث 
ــع معظــم  ــد اتب ــرض، فق ــة الع ــب وطريق الرتتي
مؤرخي الرتاجم اخلاصة برجـال الـدين والعلـامء 
ٌاملنهج األبجدي يف ترتيب الرتاجم، فمؤرخ كبـري  ٌ

االسـتيعاب يف معرفـة «مثل ابن عبد الرب يف كتابه 
لرتتيب األبجـدي يف ترمجتـه اعتمد ا» األصحاب

، إال أنـه خـرج عـن هـذا لصحابة رسـول اهللا 
، ثـم املنهج؛ ألنه بدأ كتابه برتمجـة رسـول اهللا 

َبرتمجة من اسمه إبراهيم، وبدأ بذكر إبـراهيم بـن 
-٢٥، ص)ت.د(ابن عبد الـرب، ) (٢٠( حممد 
  وأتبع ذلك برتمجته لصحابة رسـول اهللا ،)٥٤

دي إىل هناية الكتاب، وبعـد ملتزما الرتتيب األبج
االنتهاء من هـذا الرتتيـب ذكـر الـذين اشـتهروا 
بكناهم ال بأسامئهم، ثم ذكـر النـساء بعـد ذلـك؛ 
ولــذلك كــان التزامــه بالرتتيــب األبجــدي عــىل 

أما افتتاحه بالرتمجة . الغالب، ليس عىل وجه الدقة
 فلكون الصحبة ال تتحقـق إىل ملـن لرسول اهللا 

به ومات عىل ذلـك، ولعلـه أراد رأى النبي مؤمن 
 . اجلمع بينهم يف كتابه كام اجتمعوا يف احلياة

ومن األمثلة عـىل التـزام الرتتيـب األبجـدي 
ــذكر مــن اســمه حممــد، أن  ــاح ب والتــربك باالفتت

، بـدأ -يف كتابه اجلذوة البن عبد الـرب-احلميدي 

احلميـــدي، ) (٢١(بمــن اســمه حممــد وأمحــد
ىل إبــراهيم،، ثــم عــاد إ)١٣١-٣٦م، ص١٩٩٧

وانتظمـت ترامجـه بالرتتيـب األبجـدي، وبلغـت 
ــزء  ــزاء، ورسد يف اجل ــة أج ــردة ثامني ــامء املف األس

مــن ذكــر : العــارش موضــوعات متعــددة، منهــا
ُبالكنية ومل يتم التحقق من اسمه، ومـن نـسب إىل  َ
ُأحد آبائـه ومل أعلـم اسـمه، ومـن ذكـر بالنـسبة،  َ

حلميـدي، ا( )٢٢(ًوغريها، وأخريا أسـامء النـساء
). ٣٧٤-٣٥٣؛ ص٣٤٩-١٣١م، ص١٩٩٧

ومــن املحتمــل أن إدراج أســامء ال ينطبــق عليهــا 
: أحـدمها: ًمنهج املؤلف يعطي مؤرشا عىل أمـرين

شيوع الثقافة الدينية يف املجتمع وانعكاساها عـىل 
ــك  ــل يف ســلطة تل ــراد املجتمــع اآلخــر، يتمث أف

 .الثقافة؛ ولذا التزم هبا املؤلفون ومل خيرجوا عنها
 وإذا بحثتنا عام يميز كتب الرتاجم األندلـسية 
عن مثيالهتا املرشقية، فـسنجد مـن أمههـا بحـث 
مؤرخي األندلس عن أوليـة املـرتجم هلـم، وهـو 
الكشف عن مكانتهم االجتامعي، ومن أمثلة ذلك 
«: ما ذكره احلميدي عن أمحد بن رشـيق الكاتـب

ــشأ  ــن شــهيد، ون ــوايل ب ــن م ــوه م ــان أب ــه ك أن
َ مرسـية)٢٣(بمرسية ِ ْ هـي مدينـة باألنـدلس يف : ُ

أعامل تدمري اختطهـا عبـدالرمحن بـن احلكـم بـن 
هشام وهي ذات أشـجار وحـدائق وينتـسب هلـا 
عدة علامء منهم أبـو غالـب متـام غالـب اللغـوي 

ــريس ، )١٠٧، ص ٥جم، ١٩٩٣احلمــوي، . (ُامل
أمحـد بـن عبـد «: وقوله عن أمحد بن عبـد امللـك

 بن عيسى بن شـهيد، امللك بن أمحد بن عبد امللك
أشجعي النسب، من ولد الوضاح بن رزاح الذي 
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احلميـدي، )(٢٤(»كان مع الـضحاك يـوم املـرج
ومثل هـذا الوصـف ).١٨٨، ١٠٩م، ص١٩٩٧

يرشك املتلقي يف احلكم عىل املرتجم هلم، ويعطـي 
الكاتــب مــصداقية يف كونــه ملــام بتفاصــيل مــن 

 . يرتجم هلم، ومل يكن جمرد سارد
و كتب الرتاجم عىل التمييز يف لقد درج مؤرخ

ترامجهم بني األصـليني والطـارئني والغربـاء مـن 
سكان األندلس، ومـن أمثلـة ذلـك أن احلميـدي 
عند ترمجته ألمحد بن قاسم عبد الـرمحن التـاهريت 

عاصـمة :  تـاهرت-)٢٥(ذكر أنه ولـد بتـاهرت
الدولة الرسمية ومؤسسها عبدالرمحن بـن رسـتم 

املغرب األوســط وحــي تقــع بــ) ه٢٩٦ – ١٦٠(
 -ًوهو اجلزائر حاليا وهم عـىل املـذهب األبـايض

، جـاء )٢٤٦م، ص١٩٨٠ابن عذاري املراكيش،(
مع أبيـه وهـو صـغري إىل األنـدلس، وذكـر عنـد 

ــن بكــر املوصــيل ــراهيم ب ــه إلب ــدم : ترمجت ــه ق أن
ّإشبيلية) (٢٦(األندلس، ودخل إشبيلية ِ تقـع يف : ِ

ّاألندلس قام املسلمون بفـتح إشـبيلية ِ  يف شـعبان ِ
 م بقيادة موسى بن نصري بعد حصار ٧١٣/ه ٩٤

ًدام شهرا، وأقام عليها عيسى بن عبد اهللا الطويل، 
ــسلمني ــن امل ــا م ــو أول والهت ــوي، . ( وه احلم

، وحــدث هبــا عــن أيب )١٩٥ ص ،١م، ج١٩٩٣
الفـتح حممـد بـن احلـسني بـن أمحـد بـن احلـسني 
األزدي املوصيل، ويف ترمجته لـصاعد بـن احلـسن 

أشـار إىل ) م١٠٢٦/ه ٤١٧ت (عي اللغـوي الرب
أنه قدم من املرشق إىل األنـدلس، ونـص عـىل أن 
ذلك وقع أيام هشام بـن احلكـم املؤيـد، وواليـة 

بن أبى عامر يف حدود الثامنني وثالثامئـة،  املنصور

وأظـن أصـله مـن ديـار : ومل جيزم بأصله بل قـال
ويستمر يف ذكر أخباره إىل . املوصل، ودخل بغداد

ينهي ترمجته له بخروجه من األندلس بتحديـد أن 
زمن خروجه من األندلس، وأن ذلـك وقـع أيـام 
الفتنة يف األندلس، بل نص عـىل حتديـد وجهتـه، 

وهـي كثــرية : صــقلية) (٢٧(وأنـه قــصد صـقلية
البلــدان والقــرى، وهبــا عيــون وأهنــار، حكمهــا 
املسلمون أكثر من قرنني ونصف من الزمـان، هبـا 

ــ ــور احل ــادور يف تط ــوي، . (ضارة يف أوروب احلم
ًومات هبا قريبا من سـنة )٤١٩، ص٣م، ج١٩٩٣

م، ١٩٩٧احلميـــدي، )(٢٨(عـــرش وأربعامئـــة
ــا ورد  ).٢١١، ص١٣٤، ص١٢٤ص ــع م وبتتب

الدقة يف : ًيف هذه األخبار نلحظ أمورا كثرية، منها
رسد األخبار املتعلقة بالشخـصيات املـرتجم هلـا، 

جأ إىل اجلـزم إال إضافة إىل أن املؤرخ الدقيق ال يل
ًمتــى كــان متيقنــا، وإال اســتعمل ألفــاظ الظــن، 

 .وأظن: كقوله
 ومن اهتامم املؤرخني برجال الـدين والعلـامء 
ــذكر ســنة وفــاة املــرتجم هلــم، فــإن مل  عنــايتهم ب
يتمكنوا من ذلك أشـاروا إىل اسـم األمـري الـذي 
ــال نجــد أن  ــرصه؛ فعــىل ســبيل املث ــيش يف ع يع

من ذكر وفـاة املـرتجم لـه، احلميدي إذا مل يتمكن 
جلأ إال حتديد تقريبي ومن أنه نص عىل أن إبراهيم 
بن عيسى املرادي مات أيـام األمـري عبـد اهللا بـن 

 .حممد بن عبد الرمحن بن احلكم
ــرص الرتمجــة عــىل الرجــال بــل اهــتم  ومل تقت
مؤرخو الرتاجم بالرتمجة لبعض مشاهري النساء يف 

ميـدي قـد عرصهم؛ ومن أمثل ذلك نجـد أن احل
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ــات ــرصه كــن أديب ــساء ع ــثالث مــن ن ــرجم ل َّت
ــــدي، )(٢٩. (وشــــاعرات م، ص ١٩٩٧احلمي

 ).٣٧٣-٧٣٢-١٣٧ص
وإذا أردنا الوقوف عىل املـنهج املتبـع يف كتـب 
الطبقات، فخري مثال جيسد ذلـك كتـاب صـاعد 

، »طبقات األمم«) م١٠٦٩/ه٤٦٢ت(األندليس 
ًفهو كتاب اتبع فيه مؤلفه منهجـا قوامـه أن يـذكر 

ًوال الطبقة التي برعت يف العلوم، ثم أي نوع من أ
ــه، بعــدها يعــرض علامءهــا  العلــوم اشــتهرت ب
ًعرضا، مقترصا عىل ذكر العلـم الـذي بـرع فيـه،  ً
وذكر مصنفاته، ومل هيتم يف أغلب األحيـان بـذكر 
سنة ميالده، أو وفاة املـرتجم لـه، ومل هيـتم بـذكر 
ًشيوخه؛ ويظهر ذلك جليا يف تـراجم شخـصيات 

ن العــصور القديمــة التــي ال يمكنــه الوقــوف مــ
عليها، فعند حديثه عن أحد علامء النجـوم باهلنـد 

ومما بلغنا ذكره مـن علامئهـم هبيئـة العـامل «: يقول
ــة  ــوم كنك ــات النج ــالل وحرك ــب اإلخ وتركي
اهلندي، فإن أبا معرش جعفـر بـن عمـر البلخـي، 

إنه املقدم يف علم النجوم عند مجيع العلامء يف : قال
ــد ا ــي حتدي ــدهر، ومل يبلغن ــالف ال ــن س ــد م هلن

ـــرصه ـــيس، )(٣٠(»ع ). ٢٥م، ص١٩٨٥األندل
: ويقول عن أحد علامء مرص، وهو هرمس الثـاين

ًكان فليسوفا جواال يف البالد، طوافا عىل املدائن، « ًً
ًعاملا بنصب أهلها وطبائع أهلها، وله كتاب جليل
يف صناعة الكيمياء، وكتـاب يف احليوانـات ذوات 

ويف بعض األحيان حياول حتديد العرص .»ومالسم
ِالذي عاش فيه العامل؛ ومن ذلك قولـه عـن أحـد 

وأشهر علامئهـم عنـدنا وأجلهـم «: علامء الكلدان

ــقراط  ــد س ــان يف عه ــابيل، وك ــرمس الب ــو ه ه
 .»الفيلسوف اليوناين

ــذين  ــامء ال ــدلس العل ــد أوىل صــاعد األن وق
 ًعارصهم، أو عاشوا قريبا من عرصه، وترجم هلم
ترمجات وافية، فذكر فيها العلم الذي برع فيه كـل 
عامل، ومصنفاته، والوظيفة التـي تقلـدها، وحـدد 
ســنة وفاتــه؛ وهــذا البــسط يف الرتمجــة مــرده إىل 
سهولة احلصول عىل املعلومات املطلوبة ملن عاش 

ًكام حرص أيضا عـىل توثيـق . معهم أو قريبا منهم
ا القـارئ ًأخباره بمقابلة بعض علامء عرصه، منبه

ً، حمـددا »جالسته«و» لقيته«: إىل هذه املقابلة بقوله
التوقيت الذي قابله فيه، وعمره وسنة وفاته؛ وهو 
بذلك يعزز يف املتلقي جانب املـصداقية والوثـوق 

. به
ومما متيز به صاعد األندليس يف تراجم وفيـات 
عرصه، أنـه أورد مـصطلحات نقديـة أطلقهـا يف 

، سواء عـىل املـرتجم لـه احلكم عىل بعض ما يورد
لـه «: أو عىل مصنفاهتم العلمية، ومن ذلـك قولـه

ــب آراء شــاذة ــه . »يف الط ــر ل ــودة «وآخ ــن ج م
القرحية، وصحة الفهم مـا يمكنـه مـن البلـوغ إىل 

ال أعلـم «: وثالـث. »املراتب الرفيعة من الفلسفة
ًأحدا يف األندلس يف وقتنا هذا وال قبله، من وقف 

عة وغرائبها عـىل مـا وقـف عىل أرسار هذه الصنا
كتب جليلة يف أنـواع الفلـسفة، «ورابع ذو . »عليه

م، ١٩٨٥األندلــيس، )(٣١(»ورضوب احلكمــة
وهذا دليل عىل أنه كان يتمتع بحظ وافـر ) ٢٥ص

ًمن هذه العلوم مجيعا، مكنـه مـن احلكـم عليهـا، 
 .وعىل أصحاهبا
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وقد اتبع بعض مؤرخي عرص ملوك الطوائف
حيث االلتزام باإلسناد، فابن مناهج املحدثني من 

 كان يـورد األسـانيد، -عىل سبيل املثال-عبد الرب
معرفـة  االسـتيعاب يف«وقد ذكر يف مقدمة كتابـه 

 )٣٢(أسانيد الكتب التي اعتمـد عليهـا» األصحاب
، وال يكتفي )٢٥-٢٠، ص)ت.د(ابن عبد الرب، (

ًبذلك، بل يذكر كـل خـرب مـسندا إىل صـاحبه يف 
ىل راوية اخلرب األصـيل، ففـي موضعه حتى يصل إ

:  يقـولحادثة وفـاة إبـراهيم ابـن رسـول اهللا 
حـدثنا احلـسن، : حدثنا خلف بـن قاسـم، قـال«

حدثنا أبو برش، حدثنا سليامن بـن املغـرية، حـدثنا 
رأيـت إبـراهيم وهـو يكيـد : ثابت عن أنس، قال

ابـن عبـد ( )٣٣(» بنفسه بني يـدي رسـول اهللا
  ).٥٧، ص)ت.د(الرب، 

يقترص اهتامم ابن عبد الـرب باألسـانيد بـل ومل 
كان يستعرض الروايات املختلفة للخرب، ويرجح 
ًبعــض الروايــات، مــستخدما ألفــاظ اجلــرح 
ًوالتعديل يف نقد الرواة، ونقد األسانيد، مميزا بينها 

وهـو «: ًمستعمال يف ذلك بعض العبـارات، مثـل
ال يـصح «، و»األول أصـح« و،»الصحيح عندي

، ويف حالة عدم متكنـه »ا هو األهمهذ«، و»عندي
من ترجيح إحدى الروايات عـىل األخـرى ينهـي 

ابـن عبـد الـرب، ( )٣٤(»اهللا أعلـم«: كالمه بقوله
ــــعود، ،٢٥٨، ص١ج، )ت.د( م، ص ١٩٨٤ س

٣٣٢.(  
وممن اهتم باألسانيد ابن بسام، ولكنـه مل يتبـع 
منهج املحدثني يف ذكر كافة األسانيد حتى الراوي 

ث؛ بل نجـده يـذكر اسـم املـصدر األصيل للحدي

قال ابـن «: األخري للحدث، ومن أمثلة ذلك قوله
قال بعض أهل عرصي، وهـو الـوزير «، و»حيان

ًقال أيضا بعض أهل «، و»أبو حممد بن عبد الغفور
 ،»عرصي، وهو ابن رباح أبو متام امللقب باحلجام

 )٣٥.(»ونقلت من خط أيب مروان بـن حيـان«أو 
 )١٤٧، ٤٣م، ص ١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابن بسام، (

كام عنـي ابـن بـسام كـذلك بـذكر الروايـات 
املختلفة للحدث، معتمدا ما يراه صـحيحا منهـا، 
ًمنبها القارئ إىل هناية االقتبـاس، وبدايـة تعليقـه 

ومـن . »قال ابن بـسام«، أو»قلت أنا«: ًعليه قائال
تعليقاته عىل الروايات قولـه يف ترمجـة ابـن حيـان 

واهللا مـا سـقمه وال : ت أناقل«: ملعارصه ابن حزم
، وليس هـذا فحـسب بـل نجـده يف »أبخسه حقه

ًمواضع يقدم نفسه ناقدا أدبيا، ومـن ذلـك قولـه ً :
ًكـان متخلفـا يف «: وقولـه. »من الكـالم الرائـق«

ــعره ــك . »ش ــدين«وذل ــشعراء املجي ــد ال . »أح
: ًويلخــص بعــض الروايــات التــي مجعهــا قــائال

وكـان . »...واجلملة يف تلخيص التعريف بـأمره«
إذا وجد إحدى الروايـات التـي يوردهـا ناقـصة 
أكملها، ففي حديث ابن حيـان عـن قتـل األمـري 
املرتىض عبد الرمحن بـن حممـد مـن ولـد النـارص 
: لدين اهللا املنصب خليفة برشق األنـدلس يقـول

حــدثت بزوائــد يف رشحهــا حــرصهتا تتمــة «
ــسام، ( )٣٦(»للقــصة  م،١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابــن ب

راعي ابن بسام ذكر األحـداث وي). ٤٣، ص ١ج
ــال  ــان، ومكم ــن حي ــىل اب ــدا ع ــة، معتم ًالتارخيي ً
األحــداث التــي توقــف عنــدها ابــن حيــان، بــام 
ٍعارصه ابن بـسام مـن أحـداث عقـب وفـاة ابـن 
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حيـان، ومــن أمثلـة ذلــك أن ابـن حيــان ذكــر يف
حديثه عن حديقة املعتمد بن عبـاد التـي احـتفظ 

:  ومـنهمداخلها بخزانة ضـمنها رؤوس أعدائـه،
ابـن : حممد بن عبد اهللا الربزيل، ورؤوس احلجاب

حزرون، وابن نوح، باإلضافة إىل حييى بن عىل بن 
محود، ينتهي هنا كالم ابن حيان، فيكمل ابن بسام 
بأنه ملا فتحت إشبيلية، وخلـع املعتمـد بـن عبـاد، 
ًوجدت تلك اجلوالق مغلقة مطبوعا عليها؛ فظـن 

ــفني  ــن تاش ــف ب -١٠٧٢/ه٥٠٠-٤٦٥(يوس
أهنا أموال أو ذخرية ففتحها؛ فـإذا هـي ) م١١٠٦

ًمملوءة رؤوسا، دفع كل رأس منهـا ملـن بقـي مـن 
 ،م١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابــن بــسام، )(٣٦(عقــبهم

ومل يكــــن يكتفــــي ). ١٨٥-٢٩ -٢٨، ص١ح
بذلك، بل يذكر بعض احلوادث يف عرصه املشاهبة 
ملا اقتبسه من مؤلفات السابقني عليه، ومـن ذلـك 

بن حيان عن قتـل منـذر بـن حييـى ما اقتبسه من ا
ــشاهبة  ــة م ــذكر حادث ــم ي ــسطة، ث صــاحب رسق
للحادثة نفسها السابقة، وهى حادثة مقتـل بلقـني 
ًبن حممد، منبها القارئ إىل أنه يذكر حادثة مشاهبة 

وأذكـر هبـذه الغـدرة «: ًملا ذكره ابـن حيـان قـائال
الصلعاء، والفتكـة الـشهرية الـرشهاء، إذ الـيشء 

نــسه، ويــضم إىل مــا التقــى بــه يــذكر مــع مــا جا
 .»والبسه، ما اتفق من مثلها

ووضح من تتبـع مـنهج ابـن بـسام أنـه كـان 
ــه،  ــشكك يف بعــض الروايــات التــي نقلــت إلي ي

ويـستمر يف االقتبـاس . »زعمـوا«ًمستعمال كلمة 
ًلعدد من الصفحات منبها القارئ إىل أنـه مـا زال 

 :عىل سبيل املثال–صدر نفسه بقوله يقتبس عن امل

، »قال ابن حيان«: ، وبعدها فصل»قال ابن حيان«
ويف بعض األحيان ينبه القارئ إىل هناية االقتباس 

انتهى ما خلصته مـن «، أو »...انتهى كالم«: ًقائال
ً، وأحيانا يرتك هنايـة االقتبـاس مفتوحـة، »كالمه

ًيقدره القارئ، وغالبا ما يـدل عـىل هنايتهـا بدايـة 
، أو »قلـت أنـا«: قولتعليق له عىل احلدث، كأن ي

ــسام، ) (٣٧(»قــال ابــن بــسام« / ه١٣٩٥ابــن ب
 ).٢٤١-١٨٨، ص ١م، ج١٩٧٥

وقد حتدثت بعض املراجـع التارخييـة احلديثـة 
عن هذه املدارس فكان رأي زكي حممد حـسن أن 
مؤرخو عرص ملـوك الطوائـف كلهـم مل يلتزمـوا 

 مثـل ،بإيراد األسانيد، بل هنـاك مـن حتـرر منهـا
حـسن، )(٣٨(ه جـذوة املقتـبساحلميدي يف كتاب

ً، فقـــد ألفـــه معتمـــدا عـــىل )١٦٢، ص١٩٥٠
ًالذاكرة، مؤكدا عىل منهجه هـذا يف مقدمـة كتابـه 

بــادرت فيــه إىل مجــع املفــرتق احلــارض، «: بقولــه
)( ٣٩(»وإخراج ما يف احلفظ منه، وإتعاب اخلاطر

 )١٢، ص١٩٩٧ ،احلميدي
أما عفت الرشقاوي، فقـد ذكـر أن احلميـدي 

ك اإلسناد مـن املـؤرخني اهـتم بـاخلرب كان ممن تر
ذاته، ومناقشته، وابتعد عن مناهج املحدثني التـي 
تكثر من ذكر األسانيد؛ وهذا مؤرش عـىل التطـور 

كـام حتـدث عـن ابـن حـزم . يف التدوين التارخيي
ًالذي أحـدث تطـورا مهـام يف منـاهج املـؤرخني،  ً
واستحق ما نالـه مـن ثنـاء الدارسـني، فهـو مـن

ـــــؤرخني ا ـــــذين امل ـــــأريخ «ل ـــــاولوا الت تن
، )٣١٨، ص)ت.د(الـرشقاوي، )(٤٠(»بالدراية

أما حممد حسن قجة وابراهيم فقد ذكروا أنه تـأثر 
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بمذهبه الظاهري يف االعتامد عـىل األثـر والنقـل،
وفهم النصوص عىل ظاهر معناها، وبأنه أحـدث 

، ١٩٨٥قجـة، )(٤١(نقلة مهمة يف دراسة التاريخ
ــراهيم، ١٣٣ص ــه ) ٢١٢، ص)ت.د(، إب ؛ لكون

ًاختذ من العقل وحـده معيـارا للتمييـز بـني احلـق 
وبــام أن ابــن حــزم كتــب يف أكثــر مــن . والباطـل

موضوع، فسوف نتناول احلديث عن منهجـه فـيام 
 :تناول من موضوعات عىل النحو اآليت

ـــن حـــزم  ـــي أن اب ـــود حق كـــام ذكـــر حمم
من أهم املـؤرخني الـذين ) م ١٠٦٤/ه٤٥٦ت(

ــسرية النب ــوا يف ال ــوك كتب ــرص مل ــالل ع ــة خ وي
حجـة «، و»جوامع السرية«الطوائف، وألف فيها 

، وأورد منهجه يف رسـالته حجـة الـوداع »الوداع
وكـذا يف . برسدها عـىل أهنـا مـشاهدة رأى العـني

 مـن املدينـة إىل مكـة، ورجوعـه خروج النبي 
وكان يكتفي بذكر األحاديث الواقعة برواية . إليها

ه يف حجة الوداع ، ويبني منهج من شاهد فعله
ومل نقتحم الرأي فيام مل نقـف عـىل بيانـه، «: بقوله

وال جرسنا عىل القطع فيام مل يلح لنـا وجهـه، وال 
قضينا فيام مل نرش عىل حقيقته، وأما حكمنا بالرأي 

؛ ألن هـذه » فمعـاذ اهللا مـن اخلطـة– أي اهلوى –
خطة خسف ال يرضـاها لنفـسه «اخلطة يف تعبريه 

ـــل ـــن وعق ـــي، )(٤٢.(»ذو دي ، ص ١٩٦٦حق
 )١٥-١٤ص

ًكام اهتم ابن حـزم اهتاممـا كبـريا باإلسـناد يف  ً
، فأســند األحاديــث إىل»حجــة الــوداع«رســالته 

رواهتا، حتى ينتهى إىل من سمعها من رسـول اهللا 
 مبارشة؛ مما يدل عىل حرصـه وعنايتـه بتوثيـق 

ـــه ـــاين، ( )٤٣(روايات  -١٠٣ م، ص١٩٦٠الكت
 )٤٣-٤٠ م، ص١٩٦٦، حقي، ١٠٥

ومن منهج ابن حزم أنه كان يـذكر الروايـات 
ًاملختلفة للخرب، ويرجح إحداها، مستخدما بعض 

، »والثـاين صـحيح «،»هذا أهـم«: األلفاظ؛ مثل
، وغريها مـن األلفـاظ املـشهورة يف »ومها ضبط«

حقـي، )(٤٤. (الرتجيح، عىل تفـاوت يف داللتهـا
 )٣٨م، ص١٩٦٦

وكــان يعمــد يف مواضــع إىل اســتعامل بعــض 
فاظ اجلزم التي تؤكد صحة اخلـرب، ومـن ذلـك أل

وتبني من التتبع أن . »بال شك«: إكثارهم من قوله
منهج ابن حزم يف حجة الوداع، هو املـنهج نفـسه 

، فقـد التـزم فـيهام »جوامع السرية«الذي اتبعه يف 
بــإيراد الروايــات املختلفــة للحــدث، والرتجــيح 

 ، ويؤكد»األول وهم«: إلحدى الروايات، كقوله
الصحيح الذي  وهو«: صحة بعض األخبار بقوله

-١٨٧، ص)ت.د(األسـد، )( ٤٥(» ال شك فيه
٢٠٦( 

ويتحــرر ابــن حــزم مــن اإلســناد يف جوامــع 
ًالسرية، مهتام باحلدث نفسه ومناقشته، استنادا إىل  ً

ومن ذلك أنه ملا تطرق حلادثة اإلفك، وأن . العقل
سعد بن عبادة كانت له مقولة مع سعد بن معـاذ، 
ًنجد ابن حزم ينفي صحة هذا اخلرب استنادا إىل أن 
سعد بن معاذ تويف عقب فتح بني قريظـة، وفـتح 
بني قريظة كان آخر ذي القعدة من الـسنة الرابعـة 
من اهلجرة، وغزوة بني املـصطلق يف شـعبان مـن 

بعد سـنة وثامنيـة أشـهر مـن : السنة السادسة؛ أي
ــرجلني  ــني ال ــة ب ــت املقول ــعد، وكان ــوت س م
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كورين بعد الرجوع من غزوة املصطلق ألزيـد املذ
، ص )ت.د(األســد، (  )٤٦. (مــن مخــسني ليلــة

٢٠٦( 
ومل يكن ابن حزم يكتفي بذلك، بل يذكر رأيه 

 يف بعض األحداث، فقـد ذكـر أن رسـول اهللا 
ْأمر أال يصيل أحد العرص إال يف بني قريظة، وكان  ِّ َ ُ

وبعد إيراد اخلـرب علـق . ذلك عقب غزوة اخلندق
إنام التعنيف يقع عىل العايص املتعمد «: ليه بقولهع

 إن مل –ًللمعصية، أما من تأول قصدا للخري فهـو 
 غري معنف، وعلم اهللا أننا لـو كنـا -يصادف احلق

هناك ما صلينا العـرص يف ذلـك اليـوم إال يف بنـي 
، )ت.ابـن حـزم، د)(٤٧.(»قريظة، ولو بعد أيـام

 )١٩٢ص 
 مـنهج ابـن يظهر من االستعراض الـسابق أن

حزم يف كتابته للسرية حترر من اإلسـناد، ونـاقش 
أما ابن عبد الرب فـاتبع . ًاألخبار استنادا إىل العقل

ــالم  ــه ألع ــه يف ترامج ــذي اتبع ــسه ال ــنهج نف امل
الصحابة، وهو منهج قوامـه االهـتامم باإلسـناد، 
وعىل الرغم من توضيحه منهجه يف مقدمـة كتابـه 

بأنـه مـنهج » الـسريالدرر يف اختصار املغـازي و«
دون احلــشو .. االختــصار واالقتــصار«يبغــى 

ــذكر سلــسلة طويلــة مــن »والتخلــيط ــه ي ، إال أن
ابن )(٤٨(َاألسانيد حتى يصل إىل من شاهد احلد 

إنــه : ؛ أي) ١٣١-٣٣-٣٠، ص )ت.د(حــزم، 
يتبع منهج املحدثني نفسه، ومن ثم يتـضح تبـاين 
د مناهج مؤرخي السري من حيث االهتامم باإلسنا

 .ومناقشة اخلرب
والذي يظهر أن من عني بالـسند كـان بـدافع 

احلرص عىل إثبات صـحة مـا ينقـل أو التأسـيس 
حلكم صحيح لنقـد الروايـات والرتجـيح بينهـا؛ 

 .إضافة إىل تعزيز املصداقية لدى املتلقي
 

 
 أنه يعـني عـىل -الشك-معرفة منهج املؤلف 

 إىل املعلومة، والبحث عن املراد، سهولة الوصول
وهلذا نجد أن بعض مؤرخي األنساب قد أفـصح 
يف مقدمة كتابه عن املنهج الـذي اتبعـه يف عـرض 
 ،املادة، ومن هؤالء املؤرخني ابن حـزم األندلـيس

ــه  ــة كتاب ــن يف مقدم ــذي أعل ــساب «ال ــرة أن مجه
مجعنـا يف كتابنـا هـذا «: عن منهجه بقوله» العرب

ائل العـرب، ونفـي بعـضها عـن تواشج أرحام قب
ًبعض، وذكرنا من أعيان كل قبيلة مقـدارا يكـون 
ًمن وقـف عليـه خارجـا عـن اجلهـل باألنـساب 

م، ١٩٩٩ابـن حـزم، )(٤٩.(»ًمرشفا عىل مجهرهتا
 )٦ص

لكن ابن حزم مل يلتزم بـاملنهج الـذي حـدده، 
ونص عىل حرص عمله عىل العرب، فقـد ضـم إىل 

ملـوايل، والفـرس، جانب العرب أنساب الرببر، وا
 -٤٩٥م، ص ١٩٩٩ابن حـزم، )(٥٠. (واليهود
٥١٢( 

أما ترتيب األنساب يف تلك املؤلفات فظهر أن 
هناك طريقتني اتبعهام املؤرخـون عنـد الكتابـة يف 

 :موضوع األنساب، مها
ً ذكر اسم الـشخص منـسوبا إىل آبائـه : األوىل

ٍوأجداده حتى يصل إىل جـذم، أو إىل شـعب مـن 
 املعروفة، أو إىل اجلد الـذي حتمـل شعوب العرب
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ًالقبيلة اسمه، وغالبا ما ترفع األنساب إىل عـدنان
ــا إىل آدم ــسابة مــن يرفعه  .أو قحطــان، ومــن الن

 ) ٤٥م، ص٢٠٠٠الرفاعي، )(٥١(
 أن يقوم املؤرخ بتسلـسل األنـساب :األخرى

ًتنازليا، فيبدأ باألبعد زمنًا حتى يصل إىل األدنـى، 
ًعنـدهم غالبــا عــدنان، أو وتكـون نقطــة البدايــة 

قحطان، أو جد القبيلة، مثل األزد بن الغـوث، أو 
متيم بن مر، أو ربيعة بن نزار، وممن اعتمد تسلسل 
 األنساب تنازليا ابن حزم؛ فقد بـدأ باألبعـد زمنًـا 
حتى وصل إىل األدنى، ونقطة البدايـة عنـده هـي 
ًعدنان وولده، طبقا ملا أرشد إليه يف مقدمة كتابـه، 

ألن منهم الرصيح من ولد إسامعيل الـذبيح بـن «
 ً، وألن حممـدا إبـراهيم اخلليـل رسـول اهللا 

. »ســيد ولــد آدم عليــه الــسالم مــن عــدنان
 )٤٥م، ص٢٠٠٠الرفاعي، )(٥٢(

ــساب بعــد ذلــك طبقــا  ــب شــجرة األن ًوترت َّ ُ
فيبـدأ «، لقرابة تلك األنساب مـن رسـول اهللا 

الم من ولـد عـدنان بقـريش ملوضـعه عليـه الـس
منهم، ثم األقرب فاألقرب منه عليه السالم، ثـم 
األقرب فاألقرب مـن قـريش، ويبتـدأ مـن ولـد 

ألهنـم أوىل النـاس بـذلك،  قحطان باألنصار 
لتقديم اهللا تعاىل إياهم فيالفضل، وملا أظهر اهللا عز 
ًوجل بأيدهيم من الدين، فأوجب هلم بذلك حقـا 
ــن  ــاألقرب م ــرب ف ــم األق ــسلم، ث عــىل كــل م

 )٦م، ص ١٩٩٩ابن حزم، )(٥٣.(»نصاراأل
ومل يعنى ابـن حـزم باإلسـناد، ولـذا مل يـذكر 
أسانيد الكتب التي اعتمد عليها يف مقدمة كتابـه، 
وحترر من اإلسناد داخل الكتاب، فلم ينسب كل 

قول إىل مصدره إال يف بعض اإلشـارات القليلـة، 
كأن يذكر أسامء بعض املؤلفات التي رجع إليهـا، 

طلميـوس، أو أسـامء بعـض النـسابة مثل كتـب ب
، »هشام بن السائب«: الذين رجع إىل كتبهم، مثل

، وبعض املصادر التي رجع إليهـا مـن »والكلبى«
رأيـت لـبعض «: غري ذكر ألسـامئها، كـأن يقـول

، وتلـك »ًذكر النـسابون قـديام«، أو »نسايب الرببر
ًاإلشارات قليلة جدا بالنسبة ملا ورد يف كتابـه مـن 

 .مادة
رجع عـدم اهـتامم ابـن حـزم باإلسـناد إىل وي

اعتامده عىل منهج حتكـيم العقـل يف طبيعـة اخلـرب 
نفسه، فهو يستعني باألدلة العقلية يف التفريق بـني 

 ،ابـراهيم( )٥٤(الصحيح والفاسد من األخبـار 
: ً ويقول ملـن ال يـدرك شـيئا،)٢١٢، ص )ت.د(
ابـن )(٥٥(» أخربنا اخلرب كله حق أم كلـه باطـل«

 وإىل جانب حتقيقـه يف ،)١٨، ص ه١٣٤٥ حزم،
طبيعة اخلرب يعتمد عىل توثيق الرواة للحكـم عـىل 
اخلرب أهو حق أم باطل، فعىل سـبيل املثـال رفـض 

علـم النـسب علـم ال ينفـع، «ابن حـزم حـديث 
هـذا باطـل بربهـانني؛ «: ً، قـائال»وجهالة ال ترض

ًأحــدمها أنــه ال يــصح مــن جهــة النقــل أصــال، 
 احلـديث، وأنـه مـن الـضعفاء فيشكك يف راويـة

واآلخـر . املرتوكني الذين ال يـصح النقـل عـنهم
إثباته باألدلة أن علم النسب علـم ينفـع، وجهـل 
يرض يف الدنيا واآلخرة، وبالتايل فال حيق ملسلم أن 

 )٥٦.(»ينسب الباطـل املتـيقن إىل رسـول اهللا 
  )٤م، ص ١٩٩٩ابن حزم، (

ف واعتمد بعض مؤرخي عرص ملوك الطوائـ
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يف األنساب عىل اإلسناد عىل نحـو أسـاس، مثـل
ابن عبد الرب الذي مل يكتف بذكر أسـانيد الكتـب 
التي اعتمد عليها يف مقدمة كتابه، بل ذكر كل خرب 
ًمسندا إىل صاحبه يف موضعه، ففي مقدمـة كتابـه 

يـذكر أسـانيد الكتـب » اإلنباه عىل قبائل الـرواة«
أخذتـه مـن هذا كتـاب «: التي اعتمد عليها بقوله

أمهات كتب العلـم بالنـسب وأيـام العـرب بعـد 
 مطالعتي هلا، ووقويف عىل أغراضـها، فمـن ذلـك
كتاب أيب بكر حممد بن إسحاق، وكتاب أيب املنذر 

بن الـسائب الكلبـي، وكتـاب أيب  هشام بن حممد
عبيدة بن معمر بن املثنى، وكتاب حممد بـن عبـدة 

  الكتابة، ويف»...بن سليامن، وكتاب حممد بن حبيب
 ًهيتم بإسناد اخلـرب إىل صـاحبه، كـال يف موضـعه،

، » خيـاطقال خليفة بن«، و»قال ابن هشام«: فيقول
ــب«و ــنهم، )(٥٧(»قــال عبــد امللــك بــن حبي زي

 )٥٧-٤١م، ص ص ١٩٨٨وآخرون، 
ًوقد عني ابن عبد الرب برتتيب األنساب طبقـا 
ًملنهج تسلسلها تنازليـا مـن األبعـد إىل األقـرب، 

بداية عنده هي عـدنان، وقحطـان، وهـو ونقطة ال
زيـنهم، )(٥٨.(يف ذلك يتفق مع نظريه ابـن حـزم

-٤١-٥١-٤٢م، ص ص ١٩٨٨وآخــــــرون، 
٥٢-٥٦( 

ــه أن  ويوضــح ابــن عبــد الــربيف مقدمــة كتاب
اختصار كل ما جـاء «منهجه يف الكتاب قائم عىل 

ــسهل  ــى ي ــساب التــي ذكرهــا، حت ــب األن يف كت
 وما جيب فأخذت من ذلك كله عيونه،« ،»حفظها

ــه، وجيمــل بأهــل األدب والكــامل  الوقــوف علي
وقد التـزم بمنهجـه يف . »معرفته، واالنتساب إليه

اختصار ما جـاء يف هـذه الكتـب، فينظـر يف كـل 
: ًالروايات، وجيمل ما اتفقوا عليه، كأن يقول مثال

أما ابن إسحاق يف غري رواية ابـن هـشام، وابـن «
وا إىل أن الكلبي، وطائفة من أهل النـسب، فـذهب

ويف حـال اخـتالف الروايـات . »قضاعة يف محـري
ًيذكرها مجيعا، ويرجح إحداهن؛ مع ذكـر سـبب 
ترجيحه لتلك الروايـة، فعـىل سـبيل املثـال ذكـر 
ـــسب قحطـــان، وأورد  ـــسابة يف ن اخـــتالف الن

ـــائال ـــة ق ـــات املختلف ـــان، «: ًالرواي ـــا قحط أم
فاالختالف فيه كثري، فنسبته طائفة إىل إرم بن سام 

نوح عليه السالم، وقالت به ثـالث مقـاالت، بن 
ونسبته طائفة إىل عابر بن شالخ بن سام بـن نـوح 
عليه السالم، وقالت فيه ثالث مقـاالت، ونـسبته 
طائفة إىل إسـامعيل بـن إبـراهيم علـيهام الـسالم، 

، ثم يرجح إحدى »وقالت يف ذلك ثالث مقاالت
ًالروايات منَبها القارئ إىل رأيه قـائال ً ِّ ال أبـو قـ«: ُ

يــشهد لقــول مــن جعــل قحطــان وســائر : عمــر
، ويدلل »...العرب من ولد إسامعيل عليه السالم

 عىل صحة رأيه باستشهاده بحديث رسول اهللا 
ارمـوا بنـى إسـامعيل «لقوم من أسلم واألنصار، 

، ويستشهد ببعض أبيات من »ًفإن أباكم كان راميا
بـن حـرام جـد حـسان بـن ثابـت  الشعر للمنذر

ابـن عبـد الـرب، ) (٥٨:(عـىل صـحة رأيـهليـدلل 
 )٥٧-٤١م، ص ١٩٨٨

 ًوحارثة بـن الغطريف جمدا مؤثال 
 ورثنا من البهلول عمرو بن عامـر

 ونبت بن إسامعيل ما أن حتوال
 مآثـر من بنت بن نبت بن مـالك
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وخالصة القول إن مؤرخي األنساب اتبعوا
املنهج نفسه من حيث ترتيب األنساب، أما فيام 

ألنساب فقد اختلفوا يف مناهجهم، فمنهم خيص ا
من حترر من اإلسناد، ومنهم من التزم مناهج 
املحدثني من حيث االهتامم باإلسناد، إضافة إىل 
االختالف يف إيراد الروايات ونقدها، أو تركها 
دون نقد، كام أهنم قاموا بنقد الروايات نفسها 
معتمدين عىل العقل، من خالل ربطها بالواقع 

روف املحيطة هبا، والتعرف عىل مطابقتها والظ
ملنطق التاريخ وحركته، ومفاهيم العرص الذي 

 .حدثت فيه
 

 
أما الكتابة يف أدب السياسة نـوع مـن الكتابـة
التارخيية التي عرفت يف عـرص ملـوك الطوائـف، 

 حممـد بـن "واشتهر يف ذلـك كتـاب الطرطـويش 
» رساج امللـــوك«) م١١٢٦/ه٥٠٢ت ("الوليـــد

ًالذي قسمه مؤلفه إىل أربعة وستني بابا، تتفـاوت 
مـن حيـث التناسـق واملـضمون، فقـد يـرد بـاب 

 من القطع -ًطويال وربام يتجاوز العرشين صفحة
، وقد يقرص فال يصل إىل صفحة واحدة، –الكبري 

م، ١٩٩٤الطرطــويش، ) (٥٩. (أو بــضعة أســطر
 ).٢٥٢، ص ١ج

لطرطويش عىل افتتاح الباب بتقرير وقد درج ا
املبدأ اخللقي الـذي يـرى أن يـتحىل بـه صـاحب 
ًالوظيفة، سواء أكان ملكا، أم وزيـرا، أم واليـا، أم  ً ً
ًقاضيا، وقد يرشح هذا املبدأ رشحا يسريا، لكنه ال  ً ً
يطيل، بل يرسع بإيراد كثري من احلكـم واألمثـال

ك ًوالقصص التي تؤيد صـحة املبـدأ، مقتبـسا تلـ
احلكم والقصص والنـوادر مـن القـرآن الكـريم، 
واحلديث الرشيف، ومن سـري األنبيـاء واخللفـاء 
والصاحلني، ومن سري امللوك واحلكـامء الـسابقني 

الـشيال، ) (٦٠. (من خمتلف األجناس والعصور
 ).٨٥ ص،م١٩٦٨

وينص الطرطويش يف مقدمة كتابه عىل منهجه 
مـا مجـع «الذي اعتمـده يف عـرض حمتـواه، وهـو 

انطوت عليه حماسـن سـريهم خاصـة مـن ملـوك 
الطرطــويش، ) (٦١(»الطوائــف وحكــامء الــدول

ــدأ )٩، ص ١جم، ١٩٩٤ ، فعــىل ســبيل املثــال يب
الطرطويش بتقرير املبدأ الذي يريد احلـديث عنـه 

أعاملكـم : ال أزال أسمع النـاس يقولـون«: بقوله
، ثم يـذكر مـا »عاملكم، وكام تكونون يوىل عليكم

يات السابقني ألخذ العربة واملوعظة ورد من حكا
ًمن هذه الروايات، مقترصا عىل ذكر اسم الـراوي 
األخري للحدث، فيذكر حكاية عن عبد امللك بـن 
مروان، وأخرى عن عبيدة السلامين وعىل بـن أبـى 

ــب  ــويش، ) (٦٢(طال ، ص ٢جم، ١٩٩٤الطرط
ــه )٤٦٩-٤٦٧ ــذي التزم ــنهج ال ــذا هــو امل ، وه

عات التي قـام بتقـسيم الطرطويش يف ذكر املوضو
 .كتابه إليها

ــي  ــان القرطب ــن حي ــد اب /ه٤٦٩ت(ويع
ــذين ) م١٠٧٦ مــن مــؤرخي عــرص الطوائــف ال

ـــويل  ـــني احل ـــني املنهج ـــاهتم ب ـــوا يف كتاب مجع
واملوضوعي، وقد ظهر هذا يف كتابة تارخيه، ففيـه 
النظرة الشاملة إىل كل أمري، وفيه التاريخ الداخيل 

حـداث الـسياسية الذي ال يقترص عىل كربيات األ
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ًوالعسكرية املرتبطة باحلاكم، بل يلقي ضوءا عـىل
حيــاة الــشعب اخلاصــة والعامــة، وعــىل أحوالــه 
االجتامعيـة واالقتـصادية، وفيــه التـأريخ الثقــايف 
والفكري، وفيه رسد األحداث برتتيـب الـسنني، 
وفيه الرتاجم املفصلة لرجاالت الدولة وطبقـاهتم 

ٍمن حجاب ووزراء وكتاب  َّ ًوقضاة، فضال عن أنُ
ــل  ــن ك ــامء م ــاجم للعل ــد مع ــصوال تع ــه ف ًفي

 ).٧١ ص،م١٩٩٤مكي، ) (٦٣.(صنف
 املنهج احلويل فنجده بارزا عند ابـن حيـان يف أما

املقتبس الذي نظم األحداث حسب األيام والشهور 
، إضـافة )٩٩م، ص٢٠٠٩زنـايت، ) (٦٤(والسنني 

إىل رسده األحداث اخلاصـة بواليـة كـل أمـري عـىل 
سق الــسنني، فيــسوقها حــسب مــنهج احلوليــات نــ

فقد ذكر األحداث اجلارية يف . املعروفة سنة بعد سنة
 عبــد الــرمحن بــنادولــة األمــري احلكــم بــن هــشام 

 نسق السنني، ، عىل)م٨٢٢-٧٩٦/ه٢٠٦-١٨٠(
بداية من توىل األمري منـصبه، فيبـدأ بتـاريخ تـوىل 

ــــائال ــــارة ق ــــري لإلم ــــني «: ًاألم ــــنة ثامن س
ــــــة ــــــي، )(٦٥(»ومائ م، ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤مك

 ويذكر األحداث التي وقعت يف هـذه ،)١٠٣ص
وينهـى تأرخيـه » وفيهـا«: ًالسنة رابطا بينها بقولـه

احلويل هلذه الفرتة بالسنة التـي تـويف فيهـا األمـري 
 -١٠٣ م، ص٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ابن حيـان، )(٦٦(

وما   ومن ثم كانت له حرية االختيار ملا يأخذ،)١٨٦
 ).٣٥ صم،١٩٨١ن،بنت عبدالرمح)(٦٧(يدع

ولبيان منهج ابن حيان نؤكد أنه كـان يـستهل 
أخبار كل سنة بأهم األحداث التي جرت خالهلا، 
من أخبار اخلارجني عىل اإلمارة، وما حدث فيهـا 

من تغريات يف الوظائف، سواء بالوالية أو العـزل 
أو الوفاة، فعىل سبيل املثال كـان ابـن حيـان يبـدأ 

فيهـا «:  ومائـة بقولـهأحداثه سنة إحدى وثامنـني
ظهر هبلول بن أيب احلجاج بناحيـة الثغـر األعـىل، 

ابن حيان، )(٦٨(» ودخل مدينة رسقسطة فملكها
 وأحــداث ســنة ،)١٠٥م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤

جل مـا جـرى فيهـا «: اثنتني وثامنني ومائة بقوله 
دخول أيب أيوب سليامن بن األمري عبد الرمحن بن 

ها من أرض العـدوة معاوية إىل األندلس؛ كان إلي
»» ًمنازعا البن أخيـه احلكـم بـن هـشام سـلطاهنا

ــــان، )(٦٩( ــــن حي م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤اب
 ومن هنا يتبني أن ابن حيـان يبـدأ تأرخيـه ،)١١٥

للسنة التي يتحدث عنها بأخبـار اخلـارجني عـىل 
اإلمارة، ويتبع ذلـك بـام حـدث مـن تغـريات يف 
ة اجلهاز اإلداري للدولة، فيقـول يف أحـداث سـن

فيهـا عـزل األمـري احلكـم «: إحدى وثامنني ومائة
عبد رب بن زريق عن طليطلـة ووىل مكانـه عبـد 

/ ه١٤٢٤ابـن حيـان، )(٧٠(»العزيز بن حـسان
 )١٠٥م، ص ٢٠٠٣

ــائتني  ــني وم ــني وثالث ويف أحــداث ســنة اثنت
فيها عزل األمري عبد الـرمحن حـادث بـن «: يقول

بـن بزيغ عن طليطلة يف شوال منها، ووالها حممد 
م، ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ابـن حيـان، ( )٧١(»السليم

 ).١٤٣ص 
: ويف أحداث سنة سبع وثالثني ومائتني يقـول

وفيها عزل األمري عبد الرمحن حممد بن زياد عـن «
ــة  ــة)( ٧٢(القــضاء بقرطب ــة عظيمــة : قرطب مدين

بوسط األندلس، وهي عاصـمة الدولـة األمويـة 

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

ــا ــامء فيه ــساجد والعل ــرة امل ــشتهر بكث ــاك، ت . هن
، ووىل مكانه سـعيد )٢٥م، ص١٩٩٣موي، احل(

ًبـن سـليامن بـن حبيــب الغـافقي جمموعـا لــه إىل 
الصالة، وذلك يف ربيع اآلخر منهـا، فكـان آخـر 

ابــن حيــان، )(٧٣(» قــضاة األمــري عبــد الــرمحن
 ).١٥٧م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤

وينتقى ابن حيان بعد ذلـك بعـض احلـوادث 
ًوانـا املهمة خالل السنة املؤرخ هلا، وجيعـل هلـا عن

ًمنفصال عنهـا، ومـن ذلـك أنـه يف أحـداث سـنة 
ثالثامئة وستني هجرية، اختار بعض املوضوعات، 

ًوأفرد هلا عنوانـا خاصـا، منهـا ورود بـون فـىل «: ً
ــاد «، و»رســول بريــل ذكــر مقتــل زيــري بــن من

 وذكـر ،»الصنهاجي صـاحب الغـرب ومـا يليـه
خرب فراق جعفر بن عىل املعروف بابن األندلـيس «

سيلة، وما يليها من بـالد املغـرب إلمامـة عامل امل
معز بن إسامعيل الـشيعي، وانـضاممه إىل اخلليفـة 

/ ه١٤٢٤ابــن حيــان، )(٧٤(»احلكــم املستنــرص
 ). ٢٢م، ص ٢٠٠٣

لقد كان ابن حيـان هيـتم بـرسد أخبـار الـسنة 
ًالواحدة بذكر الكوارث الطبيعية، موضحا مـدى 

، ومـن »يهاف«ًتأثريها يف البالد، رابطا بينها بكلمة 
ــني  ــه يف األحــداث ســنة اثنتــني وثالث ذلــك قول

َّوفيها كان القحط الذي عم األنـدلس، «: ومائتني
فهلكت املوايش، واحرتقت الكروم، وكثر اجلراد، 

ابن حيـان، )(٧٥(»فزاد يف املجاعة وضيق املعيشة
 ).١٤٣م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤

ًوربام كـان ابـن حيـان أكثـر تفـصيال يف رسده 
حداث، ومن تفصيله أنه كـان يـذكر األخبار واأل

اليوم والشهر، والتوقيت من النهار أو الليل، فقـد 
ــري احلكــم  جــاء يف القطعــة اخلاصــة بعــرص األم

: قوله) م٩٧٦ -٩٦١/ ه٣٦٦ -٣٥٠(املستنرص 
يف غرة شوال من سنة ستني وثالثامئة ليلة ارتقابه «

: ، ويقـول»مساء اخلميس التاسع والعـرشين منـه
احلكــم املستنــرص بــاهللا غــداة يــوم أمــر اخلليفــة «

يف يـوم «، و"ٍالثالثاء، خلمس بقني من ذي القعدة
الثالثاء، لثالث بقني من صفر، منهـا الـذي كـان 
التاسع عرش من شهر دجنرب، تزلزلـت األرض يف 

يف «، و»أول الساعة الرابعة منه، وسكنت بـرسعة
اخلميس لليلة بقيـت مـن صـفرنزل بقرطبـة ومـا 

ٌيليها غيث وابل ، اتصل من سحر ليلته إىل عـشىٌ
م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ابن حيان، )(٧٦(»النهار
ــيح ). ٤٩ -٣٠ ــا تت ــة بأهن ــذه الطريق ــز ه وتتمي

للقارئ الرجوع لواقعة ما يف سنة معينة عن طريق 
تتبع األحداث والرتتيب الزمني هلا؛ لكن أيضا يف 
رسد تفاصيل ال صلة هلا باملوضوع يشتت املتلقـي 

 .أو القارئ
مر ابن حيـان يف ذكـر األحـداث املهمـة ويست

خـالل الــسنة التــي يــؤرخ هلــا، ويف حــال مــا إذا 
استمرت احلادثة التارخيية لـسنة تاليـة، فـإن ابـن 
حيان يستكمل احلدث وال يقطعـه، بغـض النظـر 

 - يف ذلك الوقت-عن التقسيم الزمني الذي يراه 
ًقاطعا لوحدة املوضـوع الـذي رشع يف معاجلتـه، 

االلتزام بالتقسيم الزمني، ففي  من غريفيستمر فيه 
أحداث سنة إحدى وثامنية ومائة ذكر خـرب توليـة 
األمري احلكم لعمروس بن يوسف عىل طليطلة إبـان 
خروجهم عىل طاعة األمري احلكم، وال يكتفـي ابـن 
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حيان هبـذا اخلـرب، بـل يـستطرد يف حديثـه ويـرشح 
ــا،  ــه بأهله ــوىل عمروســطليطلة وعالقت تفاصــيل ت

جح يف إعامل احليلة لإليقاع حتـى يـصل إىل وكيف ن
عـن وقعـة  أحداث سنة تـسعني ومائـة، ويتحـدث

احلفرة، وتأثري هـذه الواقعـة يف أهـل طليطلـة إىل أن 
استكانوا للطاعـة أيـام األمـري احلكـم وولـده عبـد 
الرمحن، ثم يعرض بإجيـاز لتـاريخ أهـل طليطلـة يف 
هم اخلروج عىل األمراء األمويني، حتى يصل بتـارخي

فلـام «: ًإىل عهد اخلليفة عبد الـرمحن النـارص، قـائال
هلك عبد الـرمحن ووىل مكانـه ابنـه حممـد عـاجلوه 
ــتهم،  ــرشوا فتن ــاخللع، وهتــافتوا عــىل احلــرب، فن ب
وعادوا إىل أسوأ أعامهلم، وطالت مدة اخلالف هبـم، 
ــة صــادقة إىل أن صــارت  ــام اســتقامت هلــم طاع ف

لنـارص لـدين اهللا، اخلالفة إىل عبد الرمحن بن حممـد ا
ابـن )(٧٧(»الذي نسخت به الفتنة، وثبتـت اجلامعـة

 ).١١٥-١١٤م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤حيان، 
ًويذكر ابن حيان بعض األحداث مكمـال هلـا 
يف السنوات التالية، ويرى أن ذلك أمـر رضوري؛ 
ًنظـرا لقــرص املعلومــات التارخييـة التــي يــذكرها 
ــذكرها مــرة أخــرى يف  والتــي وال تــستدعى أن ي
موضعها مـن الرتتيـب احلـويل، يف أحـداث سـنة 

ــائتني  ــاردة«تــسعني وم ــري احلكــم م ،»غــزا األم
ويكمل ابن حيان باقي األحداث التي ختص هـذه

وتــرددت «: ًاملدينــة مــن الــسنوات التاليــة قــائال
 من قبل احلكم بعد انـرصافه هرد الغزوات عىل ما

ًعنها يف هذا العام أعواما سـبعة، حتـى فتحـت يف 
/ ه١٤٢٤ابـن حيـان، )(٧٨(»ً السابع سـلامالعام

 ).١٢٨م، ص ٢٠٠٣

وكان ابن حيان عند ذكر احلـدث يف موضـعه 
الصحيح من جمرى الزمن، يالحـظ حرصـه عـىل 
ًتنبيه القارئ بتناوله إيـاه مـن قبـل، مـدعام ذلـك 

وقد تقدم ذكـر «ببعض العبارات اإلرشادية، مثل 
قـد مـىض ذكـر «،و»ذلك يف بابه فغنينا عن إعادته

القــصة التــي مــىض «، و»ذلــك فــيام تقــدم ذكــره
وقـد «، »عىل ما قد ذكرنا«، و»وتقدم أن«، »ذكرها

قد تقـدم ذكـر «، و»اتسقت أنباؤها لوقت مطلعها
ــه ــك يف مكان ــان، )(٧٩(»ذل ــن حي / ه١٤٢٤اب

، وهذه العبـارات عـىل قـدر )٢٢١م، ص ٢٠٠٣
كبري من األمهية؛ لكوهنا تنبـه القـارئ إىل أن هـذه 

 .تناوهلااألحداث سبق 
ومن املالحظ أن ابن حيان يف كتابته التارخييـة 
ُمل خيضع كتابته ملـنهج واحـد يطبقـه عـىل كـل مـا 
يكتب، بل كان من املرونة وسـعة األفـق؛ بحيـث 
يستخدم لكل حقبة ما يالئمها، ويدلل عىل صحة 

إنـه يف اجلـزء الـذي أفـرده لألمـري : كالمه بقولـه
ــوار واملن ــد خيــتص الث ــن حمم ــداهللا ب ــزين يف عب ت

النواحي واألطراف بأخبار مفصلة عن أوليـاهتم، 
وسري حياهتم، وأحداث ثـوراهتم، وقـد اقتـضت 
ذلــك طبيعــة املوضــوع نفــسه، ونجــده يف اجلــزء 
اخلاص ببعض سنوات احلكـم املستنـرص يفـيض 
إفاضة واسعة يف أخبار السفارات القادمة إىل سدة 
ــة  ــروض املقام ــالت والع ــة، واحلف ــذا اخلليف ه

. ال أولئك عـىل نحـو أواله عنايـة عظيمـةالستقب
 ).٧١م، ص ١٩٩٤ابن حيان، )(٨٠(

وما نسب البن حيان من اختاذه منهجا واحـدا 
لكل فرتة زمنية؛ غري صـحيح ونخالفـه هنـا؛ ألن 
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َّالغالب أنه اتبع منهجا واحدا طبقه عىل كل أجزاء ًً
َاملقتبس، ومع فقدان أجزاء كثرية من املقتـبس، ال ْ ُ

هذه اإلشكالية، ويمكن أن نتخذ من يمكننا فض 
ًاألجزاء التي تم العثور عليها أساسا للحكم عـىل 
ًاألجزاء املفقودة، فمثال يف السفر الثاين من كتـاب 
ًاملقتبس يفرد ابن حيـان فـصوال مـن كتابـه حتـت 
عناوين مفصلة عن أهم األحداث يف عرص األمري 

حـدثت سـنة ) (٨١(»ثورة الربض«: احلكم، مثل
 قرطبة، وقام هبا الفقهاء ضد احلكم بـن  يفه٢٠٢

هشام عندما نزع السلطة من أيدهيم، وتـأثر أهـل 
ــذلك ــربض ب ــي ال ــري، . ح ، ١م، ج١٩٤٩املق

؛ لذا فمن املـرجح »ثورات طليطلة«، و)٣٣٩ص
ًأنه حتدث عن عرص األمري عبد اهللا بن حممد، متبعا  َّ
املنهج نفـسه الـذي اسـتخدمه مـن قبـل، فيـذكر 

ً ثم يفرد فصوال ألهـم األحـداث األمري وعرصه،
يف عرصه، وربام كانت الثورات عـىل اإلمـارة مـن 
أهم األحداث يف عرص األمري عبد اهللا بـن حممـد، 
والسفارات كانت متثل أهـم األحـداث يف عـرص 
األمري احلكم املستنرص، لذا فمن الطبيعي أن يفرد 
ًهلا ابن حيان فصوال يستفيض فيها يف احلديث عن 

ً، كام أفرد فصوال لثورة الـربض وثـورات ٍّكل منها
ًطليطلة، وهو ما يعد دليال عـىل اتبـاع ابـن حيـان 
ًمنهجا واحدا يف عرض كتابه املقتبس، متخذا مـن  ً ً

 .ًعصور األمراء أساسا للتقسيم
ــة، وتــم تقــسيم  ــت الــسلطة املركزي ــا زال َّومل
األندلس إىل عدد من اإلمارات، اتبـع ابـن حيـان 

ــسي ــه تق ــن ًمنهجــا قوام ــدد م ــدلس إىل ع ٍم األن
اإلمارات، فتحـدث عـن كـل إمـارة عـىل حـدة، 

ًمرتبا األحداث منذ نشأهتا إىل عرصه ترتيبا زمنيا،  ً ً
 ببيـان - كشأنه يف سائر كتاباته التارخيية–مع االهتامم 

ــات  ــصادية والعالق ــة واالقت األوضــاع االجتامعي
املتشابكة بني سائر الـدويالت بعـضها مـع بعـض، 

 كـل دولـة، وطبقـات علامئهـا رجاالتوالرتمجة ل
 ).٧١م، ص١٩٩٤مكي،)(٨٢. (وفقهائها

وملا تطرق ابـن حيـان للحـديث عـن ممالـك 
الطوائف بـدأ بـذكر أوليـة األمـراء الـذين تولـوا 
احلكم، وطريقة توليهم احلكم، من ذلك حديثة عـن 

كانـت «: ؛ إذ يقـول)ه٤٨٧–٤٢٧(بني ذي النـون 
ام األمري حممد بن عبد أولية نباهة بني ذي النون، يف أي

الرمحن، وقد اعتل له خيص يف طريق قفوله من الثغر، 
فرتكه عنده بحصن أقليش يمرضـه، ملـا أفـاق حلـق 

ً، فأخذ له توقيفا بتقديمـه عـىل باحلرضة مع اخليص
/ ه١٣٩٥ ،بسامًابن حيان نقال ابن )(٨٣(»حصنه
وقال عن مبارك ومظفر اللذين ). ١٤٢م، ص١٩٧٥

من غرائب هذه الليايل واأليام الالعبة ف«: وليا بلنسية
ًباألنام، أن مباركا ومظفرا املذكورين وليا ً أوال والية ً

/ ه١٣٩٥ابـن حيـان، )(٨٤(»الساقية ببلـد بلنـسية
  ).١٤م، ص ١٩٧٥

يف «: ويقــول عــن أوليــة بنــي جهــور بقرطبــة
منتــصف ذي احلجــة مــن ســنة اثنتــني وعــرشين 

ل وزيـره وأربعامئة، بعد خلع هـشام املعتمـد وقتـ
حكم احلائلك، اجتمع املأل من قرطبة عـىل تقليـد 
ـــن  ـــا احلـــزم ب ـــشيخ أب ـــأمريهم ال ـــرهم وت أم

م، ١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابــن حيــان، )(٨٤.(»جهــور
  )٦٠٢ص 

لقد وفق ابن حيان يف اتباع املنهج الذي رسمه 
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لنفسه يف عرضه ألحداث عرصه، فقـد نقـل عنـه
: ًابن بسام نصا حدد فيـه منهجـه يف كتابـه بقولـه

فركبت سنن من تقدمني فـيام مجعتـه مـن أخبـار «
ملوك هذه الفتنة الرببرية، ونظمته، وكشفت عنه، 
وأوعيت فيه ذكر دوهلـم املـضطربة، وسياسـاهتم 
املنفرة، وأسباب كبـار األمـراء املنتـزين يف الـبالد 
علــيهم، وســبب انتقــاص دوهلــم، حــال فحــال 
بأيدهيم، ومشهور سريهتم وأخبارهم، وما جـرى 

هم وأعــصارهم مـن احلــروب الطوائــل، يف مـدد
ــالم  ــل األع ــر مقائ ــم، إىل ذك ــائع واملالح والوق
والفرسان، ووفـاة العلـامء واألرشاف حـسب مـا 

ابـن )(٨٤(»انتهت إليـه معرفتـي ونالتـه شـهريت
 ومع فقدان ، )٥٧٨م، ص ١٩٧٥/ ه١٣٩٥حيان، 

الكتاب تبقى النصوص التي احتفظ هبا ابن بـسام يف 
ًنقال عن ابـن » اسن أهل اجلزيرةالذخرية يف حم«كتابه 

 حيان، تدل عىل التزام ابن حيان باملنهج الذي رسـمه
واتبع ابن حيان مناهج املحدثني يف االلتزام .لنفسه

حدث كان يسبقه بـذكر باإلسناد، ففي تأرخيه لكل 
وقد اعتمد عىل كتابات ابن عبد الرب، وحممد . مصدره

ــــن وضــــاح   واخلــــشني ،)م٩٠٠/ه٢٨٧ت(ب
ــن )م٩٧١ /ه٣٦١ت( ــة ب ــرازي، ومعاوي ، وآل ال

، باإلضـافة إىل )م٩١٠/ ه٢٩٨ت (هشام الشبنيس 
، وابـن الفـريض )م٩٧٧/ ه٣٦٧ت(ابن القوطيـة 

، واحلسن بن مفرج القبيش )م١٠١٣/ه٤٠٣ت(
ـــــان، )(٨٥). (م١٠٣٨/ ه٤٣٠ت( ابـــــن حي

ـــا زاد ، )٢٠١ -٩١م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤  ومم
تصلنا من قيمة عمله هذا أن معظم هذه املصادر مل 

 .نسخ منها

 
بعد مجع املادة وعرضها وحتليلها، ومن خالل
الدراسة والبحث، نستخلص النتائج والتوصيات 

 :اآلتية
أن مؤرخي عرص ملـوك الطوائـف اعتمـدوا •

يف عرض املادة التارخيية التي قـاموا بجمعهـا 
، »املـنهج احلـويل«: عىل اتبـاع منهجـني، مهـا

وهو املنهج الذي عـول » ياملنهج املوضوع«و
عليه معظم مؤرخي عـرص ملـوك الطوائـف 

 .فيام صنفوا من تواريخ
تنوع أصناف الكتابة، وتعددت املوضـوعات •

واملناهج التي اتبعوها؛ كل ذلـك الخـتالف 
 .العصور، أو ثقافة الكتاب واهتاممهم

ًدمج بعضهم املنهجني معا، مثـل ابـن حيـان •
 تتنـوع منـاهجالقرطبي؛ لذا كان من البدهي أن 

 .املؤرخني التي طبقوها يف دراسة التاريخ
ْحدث نوع من التطور يف مناهج املؤرخني، إذ • ٌ

وجد من مؤرخي عرص ملوك الطوائـف مـن 
اهــتم بــاخلرب ذاتــه، ومناقــشته، وابتعــد عــن 
 .مناهج املحدثني التي تكثر من ذكر األسانيد

هناك من مؤرخي عرص ملوك الطوائف مـن •
اباتـه بـني املنهجـني احلـويل قام باجلمع يف كت

ــد  ــوحي بأح ــار ي ــو اختي واملوضــوعي؛ وه
أمرين، إما عدم وضوح الفرق بني املنهجـي، 
ــة  ــادة العلمي ــع يوصــل امل ــرى أن اجلم أو ي

 .ويقررها بأكثر من منهج
تعد الكتابة السياسية من أكثر الكتابات التـي  •

اشتهرت يف عرص امللوك والطوائـف، وركـز 
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املوضــوعي عــىل أصــحاب املــنهج احلــويل و
 .التأريخ السيايس لألحداث

 أن مؤرخي األنساب اتبعوا املنهج نفسه مـن  •
ــيام خيــص  ــا ف ــساب، أم ــب األن ــث ترتي حي
األنساب فقد اختلفوا، فمنهم من حتـرر مـن 
اإلسناد، ومنهم من التـزم منـاهج املحـدثني 
من حيث االهتامم باإلسناد، كـام أهنـم قـاموا 

عـىل العقـل، بنقد الروايات نفسها، معـولني 
وذلك بربطها بالواقع والظروف يف عرصها، 
ومــدى مطابقتهــا ملنطــق التــاريخ وحركتــه، 

 .ومفاهيم العرص الذي حدثت فيه
أن مـــؤرخي عـــرص الطوائـــف طرقـــوا  •

ــاريخ مــن  ــة لعلــم الت املوضــوعات التقليدي
َتـواريخ عامليــة وإقليميــة، وســري، وتــراجم،  ٍ
ــورا  ــدثوا تط ــام أح ــساب، ك ــات، وأن ًوطبق ٍ

عميقـه  ًظا هبا، وهو ما حيتاج دراسـاتملحو
يف ذلــك املجــال اخلــصب املعــروف بتــاريخ 

 .تطور الكتابة التارخيية
ُوجدت بعض املوضـوعات التـي مل يتناوهلـا  •

مؤرخو العرص بالدراسة، ومل يلمحـوا إليهـا 
إال عرب إشـارات مقتـضبة متفرقـة يف بعـض 

 مصنفاهتم؛ منها تاريخ العوام باألندلس
 

 
َّابـن األبـار، أبـو عبــد اهللا حممـد بـن عبــد اهللا  -

 ).م١٢٦٠/ ه٢٥٨ت (القضاعي 
الـسيد عـزت : التكملة لكتاب الصلة، نـرش -١

/ ه١٣٧٥العطار، مطبعة الـسعادة، مـرص، 
 .م١٩٥٥

 ابن بسام، أبو احلسن عيل بـن بـسام الـشنرتيني -
 ).م١١٤٧/ ه٥٤٢ت (

: زيـرة، حتقيــقالـذخرية يف حماسـن أهــل اجل -٢
إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيـا 

 .م١٩٧٥/ ه١٣٩٥ تونس –
 ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبـد امللـك -

 ).م١١٨٢/ ه٥٧٨ت (
ــدلس  -٣ ــة األن ــاريخ أئم ــصلة يف ت ــاب ال كت

وعلامئهـــم وحمـــدثيهم وفقهـــائهم، الـــدار 
ـــاهرة،  ـــأليف والرتمجـــة، الق ـــرصية للت امل

 .م١٩٦٦
مام احلافظ أبو عبد اهللا حممـد بـن  احلميدي، اإل-

ت (أيب نـــرص فتـــوح بـــن عبـــد اهللا األزدي 
 )م١٠٩٥/ ه٤٨٨

ــر والة األنــدلس،  -٤ ــذوة املقتــبس يف ذك ج
روحية عبـد الـرمحن الـسويفي، دار : حتقيق

 .م١٩٩٧، بريوت، ١الكتب العلمية، ط 
ت ( ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بـن سـعيد -

 )م١٠٦٣/ ه٤٥٦
ــول -٥ ــام يف أص ــاهرة، اإلحك ــام، الق  األحك

 .ه١٣٤٥
عبـد الـسالم : مجهرة أنساب العرب، حتقيق -٦

، دار املعـارف، القـاهرة، ٦حممد هارون، ط 
 .م١٩٩٩

جوامع السرية ومخس رسـائل أخـرى البـن  -٧
إحسان عباس، نـارص الـدين : حزم، حتقيق

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

أمحــد حممــد شــاكر، دار : األســد، مراجعــة
 ).ت. د(املعارف، القاهرة 

 ممــدوح حقــي، دار:حجــة الــوداع، حتقيــق -٨
 .م١٩٦٦اليقظة العربية، بريوت، 

 :حتقيـق الدرر يف اختصار املغـازي والـسري، -٩
 ، دار املعـارف، القـاهرة٣شوقي ضيف، ط

 ).ت.د(
ــن خلــف - ــان ب ــروان حي ــو م ــان، أب ــن حي اب

 ).م١٠٧٦/ه٤٦٩ت(
: السفر الثـاين مـن كتـاب املقتـبس، حتقيـق -١٠

ــي، ط ــود مك ــصل ١حمم ــك في ــز املل ، مرك
اسات اإلسالمية، الريـاض، للبحوث والدر

 .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤
املقتبس من أخبار أهـل األنـدلس، القطعـة  -١١

اخلاصة بـآخر عهـد عبـد الـرمحن األوسـط 
حممـود : ومعظم عهد األمـري حممـد، حتقيـق

مكي، دار الكتاب العريب اللبنـاين، بـريوت، 
 .م١٩٧٣

املقتبس مـن أنبـاء أهـل األنـدلس، القطعـة  -١٢
ــد  ــري عب ــآخر عهــد األم ــرمحن اخلاصــة ب ال

حممــود مكــي، املجلــس : األوســط، حتقيــق
ـــشئون اإلســـالمية، القـــاهرة،  األعـــىل لل

 .م١٩٩٤
املقتبس يف تاريخ األندلس، القطعة اخلاصـة  -١٣

بعهد األمري عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن 
ــشام  ــن ه ــم ب ــن احلك ، )ه٣٠٠ – ٢٧٥(ب

ــق ــشورات دار : حتقي ــريب، من ــامعيل الع إس
 .م١٩٩٥، ، املغرب١اآلفاق اجلديدة، ط

املقتبس اخلامس، عرص األمري عبـد الـرمحن  -١٤
بدروشـامليتاوكوينطى : النارص، اعتنى بنرشه

ــة،  ــريب للثقاف ــد األســباين الع صــبح، املعه
 .م١٩٧٩مدريد، 

عبـد : املقتبس يف أخبار بلد األندلس، حتقيق -١٥
الرمحن عـيل احلجـي، دار الثقافـة، بـريوت، 

 .م١٩٦٥
 حممد عبد اهللا: من نصوص كتاب املتني، مجع -١٦

ــة،  ــىل للثقاف ــس األع ــدين، املجل ــال ال مج
 .م١٩٩٧القاهرة، 

صاعد األندليس، أبو القاسـم أمحـد بـن عبـد    -
ــن صــاعد  ــن حممــد ب ــرمحن ب  /ه٤٦٢ت(ال

 ).م١٠٧٠
حيــاة الــسعيد بــو : طبقــات األمــم، حتقيــق -١٧

 .م١٩٨٥علوان، دار الطليعة، بريوت، 
ت (الضبي، أمحد بن حييى بن أمحد بن عمـرية   -

 ): م١٢٠٢/ه٥٩٩
ُبغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس،  -١٨

روحية عبـد الـرمحن الـسويفي، دار : حتقيق
 .م١٩٩٧الكتب العلمية، بريوت، 

 /ه٥٢٠ت(الطرطــويش، حممــد بــن الوليــد    -
 ). م١١٢٦

حممد فتحي أبـو بكـر، : رساج امللوك، حتقيق -١٩
، الـدار املـرصية ١شوقي ضيف، ط: تقديم

 .م١٩٩٤اللبنانية، القاهرة، 
ت (ابـــن عبـــد الـــرب، أبـــو عمـــر يوســـف    -

 ).م١٠٧٠/ه٤٦٣
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: االستيعاب يف معرفـة األصـحاب، حتقيـق -٢٠
عىل حممـد البجـاوى، مكتبـة هنـضة مـرص، 

 ).ت.د(القاهرة 
أبو عبد اهللا : جامع بيان العلم وفضله، حتقيق -٢١

حممد بن عبد الرمحن الـصالح، مكتبـة عبـاد 
 .م٢٠٠٧، القاهرة، ١الرمحن، ط

: صار املغـازي والـسري، حتقيـقالدرر يف اخت -٢٢
، القـاهرة ٣شوقي ضيف، دار املعـارف، ط

 ).ت. د(
القصد واألمم يليه اإلنباه عىل قبائل الـرواة،  -٢٣

حممد زينهم، عائشة التهامي، ومدحية : حتقيق
 .م١٩٨٨الرشقاوي، مدبويل، القاهرة، 

ــو عبــد اهللا حممــد  - ابــن عــذارى املراكــيش، أب
ــيش  ــ(املراك ــر الق ــويف يف أواخ ــسابع ت رن ال
 ).الثالث عرش امليالدي/ اهلجري

البيان املغرب يف أخبار األنـدلس واملغـرب،  -٢٤
كـوالن : أربعة أجزاء، اجلزء الثالث، حتقيـق

ــريوت،  ــة، ب ــسال، دار الثقاف ــي بروفن وليف
 .م١٩٨٠

 ت(املقــري، أمحــد بــن حممــد التلمــساين   -
 ).م١٦٣٢ /ه١٠٤٠

نفح الطيب من غـصن األنـدلس الرطيـب،  -٢٥
مد حمي الدين عبد احلميد، املكتبـة حم: حتقيق

 .م١٩٤٩، القاهرة، ١التجارية الكربى، ط
ــوي -٢٦ ــاقوت احلم ــن أيب : ي ــدين ب شــهاب ال

ــدادي  ــداهللا احلمــوي البغ / ه٦٢٣: ت(عب
، دار صـادر، ١معجم البلدان، ط) م١٢٣٩
 .م١٩٩٣بريوت 

 
 :إبراهيم، زكريا    -
ــاهري  -٢٧ ــر الظ ــدلس، املفك ــزم األن ــن ح اب

وسوعي، الدار املرصية للتأليف والرتمجة، امل
 ).ت .د(القاهرة، 

 :سامل، السيد عبد العزيز    -
التاريخ واملؤرخون العرب، مؤسسة شـباب  -٢٨

 .م١٩٩٩اجلامعة، اإلسكندرية، 
 :الرشقاوي، عفت حممد الرشقاوي   -
ــودة،  -٢٩ ــرب، دار الع ــد الع ــاريخ عن أدب الت

 ).ت. د(بريوت، 
 :الشيال، مجال الدين    -
و بكر الطرطويش، العـامل الزاهـد والثـائر، أب -٣٠

الكاتب العريب للطباعـة والنـرش، القـاهرة، 
 .م١٩٦٨

 :قجة، حممد حسن    -
حمطات أندلسية، دراسات يف التاريخ األدب  -٣١

والفــن األندلــيس، الــدار الــسعودية للنــرش 
.م١٩٨٥والتوزيع، جدة، 

 
 : زنايت، أنور حممود   -
ًحيان القرطبي مؤرخا، رسالة ماجستري، ابن  -٣٢

كلية اآلداب، جامعـة عـني شـمس، مـرص، 
 .م٢٠٠٩

 :سعود، ليث حاسم   -
ًابن عبدالرب مؤرخا، رسالة ماجستري، جامعة  -٣٣

.م١٩٨٤القاهرة، 

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 
 :بروفنسال، ليفي    -
مؤرخو الرشفاء، ترمجة عبدالقادر اخلالدي،  -٣٤

، املغـرب ١٧، الـسنة ٢جملة دعـوة احلـق، ع
.م١٩٧٥

 :حسن، زكي حممد   -
ــث يف التــاريخ  -٣٥ ــاهج البح ــات يف من دراس

ــالمي، جملــة كليــة اآلداب، جامعــة  اإلس
 .م١٩٥٠، مايو، ١ج، ١٢القاهرة، م

 :الرفاعي، حممد عبداحلميد   -
علم األنساب عنـد العـرب، نـدوة التـاريخ  -٣٦

 .م٢٠٠٠، ديسمرب ١٤اإلسالمي، ع 
 :عبد الرمحن، عائشة    -
ــ -٣٧ ــو م ــاريخ أب ــان القرطبــي وت َّروان ابــن حي َ

، ٢٩األندلس، جملة املناهل، املغـرب، عـدد 
 .م١٩٨١السنة 

 :  الكتاين، حممد إبراهيم-
بني يدي شذرات من كتاب الـسياسة البـن  -٣٨

ــة  ــاث املغربي ــة األبح ــوان، جمل ــزم، تط ح
 .م١٩٦٠، املغرب، ٥األندلسية، ع
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