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 تاريخ قبول النشر  تاريخ استالم البحث
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محاضرات في (تناول البحث منهج الدكتور صالح احمد العلي في كتابه 
والنظم ، على تاريخ العرب قبل اإلسالموقد سلط فيه الضوء ، )تاريخ العرب 

وقد تميز منهجه ،  والدعوة اإلسالمية في مكة، )(وحياة الرسول ، البدوية
الشمول الزماني والمكاني فذكر تاريخ العرب قبل اإلسالم : بعدة ميزات  منها 

 إلى )(وعلى امتداد الجزيرة العربية وأطرافها منهيا كتابه مع هجرة النبي 
وبيان رأيه الشخصي في الروايات ، واعتمد على الوصف والتحليل ،المدينة

وأورد ما يعتقد هو بصحته واغفل اآلراء والحوادث التاريخية التي ، التاريخية
واستعان بالشعر ، اعتقد ان معلوماته العامة ومنطق الحوادث ال يؤيد صحتها

هجه الخاص كذلك كان له من، العربي عند حديثه عن بعض الجوانب التاريخية
 إذ اعتمد على المصادر العربية ، وامتازت موارده بالتنوع، في كتابة الهوامش

 .وبلغات متعددة منها االنكليزية والفرنسية وغيرها، واألجنبية
Approach Saleh Ahmad Al-Ali in his book 

(lectures in the history of Arabs) 
Dr.Huda Yasin Yosif Aldabbagh 
Abstract  
Method of Dr. Saleh Ahmed Al-Ali in his lectures of Arab  
history. Dr.Saleh Ahmed Al-Ali research dealed with Lectures 
writing in Arab history. He shed lights on Arab history befor 

                                           
 .جامعة الموصل/  مركز دراسات الموصل/مدرس *
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Islam ,Be doon system ,the life of prophet and the Islamic call 
in Mecca. His method distinguished with many distingtives 
concerning times and places.He mentioned Arab history 
before Islam along Arab peninsula and its outskirts, ending 
his writing with the migration of prophet to Maddina.He 
depended on descriptions,analysis and his personal opinion in 
historical novels.He mentioned what he thaught was correct 
and leaved out the opinions and historical incidents which he 
beleaved that did not advocate its trush.He used Arabic poetry 
when talking about some historical aspects.Ite had his own 
apptoach of writing margins. His sources were distinguished 
in diversity depending on Arabic sources as well as in foreign  
sources and in multiple languages such as English ,French,and 
others.                       

¾aòß‡Ô@ @

 مـن  العلـي يعد كتاب محاضرات في تاريخ العرب للدكتور صالح احمـد     

والنظم ،  سلط فيه الضوء على تاريخ العرب قبل اإلسالم       ،  الكتب المهمة والقيمة  

صل الكتـاب كمـا     أوالدعوة اإلسالمية في مكة، و     )(وحياة الرسول   ،  البدوية

عة من المحاضرات التي    مجموهو  :((  بنفسه   )١(لعلياأشار الدكتور صالح احمد     

ألقيت على طالب كلية اآلداب والعلوم، ثم نقحت ووسعت بعض فصولها لتكون            

كتابا منسجما متناسقا فيه تلخيص وعرض واضح بقدر االمكان للمحاوالت التي           

والحـضارات  ،  قام بها سكان الجزيرة العربية إلنشاء دول ذات نظام سياسـي          

وأثـار  ،  عند القبائل العربية قبيل اإلسالم    والنظم التي ظهرت في هذه الدول أو        

وخاصة على أحوالهـا عنـد      ،  كل حضارة ونظام على مجرى تاريخ الجزيرة      

ال في تاريخ الجزيرة العربية وفي عقائدنا       ،  ظهور اإلسالم الذي له األثر األكبر     

كما أشار إلى أسـباب تـسمية       )) بل في تاريخ اإلنسانية عموما    ،  ونظمنا فحسب 

  ) محاضرات في تاريخ العرب( كتابه صالح احمد العلي في الدكتورمنهج
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إن االخـتالف فـي كميـة       ((:فقال   )حاضرات في تاريخ العرب   م(ـ  الكتاب ب 

هي الدافع الرئيس الذي حملنـي علـى أن ال   ،  المعلومات الموثقة المتوفرة لدينا   

بل أطلق عليه محاضرات التي تدل على أنها ليـست          ،  اسمي هذا الكتاب تاريخا   

  .)٢())بل هي بحث المواضيع التي تتوفر عنها المعلومات، تاريخا شامال متسقا

 ١٩٥٥ ،١٩٥٤، ١٩٥٢ونظرا ألهمية هذا الكتاب فقد طبع ألكثر من مرة          

فأعيد طبعـه ثمـاني     ،  لمنهجية الجامعية الكتب  لوأصبح الدليل المعتمد     ٢٠٠٠،

تـاريخ  (لعلي نشر كتابه محاضرات تحت عنوان جديد هو         اوقد أعاد    .)٣(مرات

الـسابق  قلـيال مـن       بعد أن أجرى على النص       )العرب القديم والبعثة النبوية   

وتولت شركة المطبوعات للتوزيع والنشر اللبنانية نـشر هـذا          .التعديالت منقحا 

  .)٤(الكتاب

ومن ابرز التغييرات التي أجراها على الكتاب األول هو إضـافة فـصول             

وهي الحضر ، جديدة تناولت دوال عربية قبل اإلسالم لم يعن بها في كتابه األول     

 مـن   األولر به عنوان الفصل     الساميين الذي صد  الرها وتخلى عن مصطلح      و

وقد حاولنا فـي هـذا       .)٥()العرب(بواستبدله   ،كتابه السالف الذكر محاضرات   

 وكذلك معرفة المـوارد      كتابه القديم  البحث دراسة المنهج الذي اتبعه ألعلي في      

نبـذة  :وقد تركز محور البحث حول ثالث نقاط رئيسة األولى     .التي اعتمد عليها  

المنهج الذي اتبعه فـي الكتـاب   :والثانية  .حياة صالح احمد العلي ومؤلفاته  عن  

  .موارده :والثالثة .والذي ضم عدد من الفقرات الرئيسة

@ @

@ @

@ @

   الدباغهدى ياسين يوسف.د.م
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  .والدتهو ونسبه، اسمه،-١

ولـد سـنة    ،  هو صالح بن احمد بن علي بيك بن محمد بيك بـن عثمـان             

إحدى بطون قبيلـة     )العبدلة( إلى قبيلة    ويرجع نسبه ،  في مدينة الموصل  ١٩١٨

  )٦(.عنزة العدنانية

  .والمناصب التي توالها، دراسته،ونشأته العلمية-٢

ثم درس في دار المعلمين     ،  أنهى دراسته االبتدائية والمتوسطة في الموصل     

ومارس التعلـيم االبتـدائي سـنتين        ،١٩٣٧االبتدائية سنتين وتخرج فيها سنة      

ودرس فيهـا أربـع     ،  ق بدار المعلمين العاليـة ببغـداد      ثم التح  ١٩٣٨ ،١٩٣٧

 وحصل على شهادة الليسانس فـي العلـوم االجتماعيـة       ١٩٤١-١٩٣٨سنوات

 ومارس التعليم في المدارس الثانوية في البصرة وبغداد سنتين          .بمرتبة الشرف 

، )القـاهرة جامعة  (فؤاد األول   ثم التحق بكلية اآلداب بجامعة       .١٩٤٣-١٩٤١

وحصل في نهايتها على شهادة الليسانس في     ،١٩٤٥-١٩٤٣سنتين  ودرس فيها   

 .تخـرج األول  لمومنح جائزة جالل صادق التي تمنح ل      ،  التاريخ بمرتبة الشرف  

 ،١٩٤٩ نال فيها شـهادة الـدكتوراه عـام          )Oxford( ثم التحق بجامعة أكسفورد   

 ورقي إلـى أسـتاذ    ١٩٤٩وعين مدرسا في كلية اآلداب والعلوم في بغداد عام          

  )٧(.١٩٥٥والى مرتبة أستاذ عام  ١٩٥١مساعد عام 

 في الواليات   )Harfard( دهارفارحصل على تفرغ علمي لمدة سنة في جامعة         

وأصبح عميدا لمعهد الدراسات اإلسالمية العليا بجامعة بغـداد للفتـرة         ،  المتحدة

وعضوا في المجمع العلمي ورئيسا للمجمع العلمـي         ١٩٦٨-١٩٦٣بين عامي   

وعضوا ،  عربيةـوهو عضو في المجامع العلمية ال      .١٩٩٦الى عام   ١٩٧٨عام  

  ) تاريخ العرب محاضرات في( كتابه صالح احمد العلي في الدكتورمنهج
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 Archaeological Assembly( ي الهندـية فـمعية االركيولوجــي الجـف

in India( بي فــي مدريــد  ي المعهد األسباني العرـوا فـوعضArab (

)Spain, Institute in Madrid. شارك في عدد كبير من اللجان المشكلة كما

 لبحث شؤون تدريس التاريخ في العـراق وفـي جميـع النـدوات              في العراق 

والمؤتمرات التاريخية في العراق ومعظم مؤتمرات االستشراق المعقـودة فـي           

  )٨(.العالم وفي العديد من المؤتمرات التاريخية في العالم

  .مؤلفاته-٣

 حـضاري لعلي العديد من المؤلفـات فـي التـاريخ اإلسـالمي ال           ا   كتب

وقد ترجمت مؤلفاته إلى لغات عدة منها اإلنكليزيـة         ،  واالجتماعيواالقتصادي  

 وقد بدا اهتمامه هذا منذ كان طالبا وظهرت مقاالته في مجلة المجلة             .واليابانية

، ١٩٥٢محاضرات في تـاريخ العـرب       : ومن مؤلفاته   .١٩٣٩الموصلية عام   

طـور  دراسات فـي ت   ،  ،١٩٥٣التنظيمات االجتماعية واالقتصادية في البصرة      

خراج في العـراق فـي العهـود         ال ،١٩٨٣الحركة الفكرية في صدر اإلسالم      

دراسـات   ،١٩٨٨)(الدولة في عهد الرسول محمد      ،  ١٩٨٦اإلسالمية األولى   

 فقد كان للعلي ،فضال عن ذلك،  ١٩٨٩،  في اإلدارة في العهود اإلسالمية األولى     

متـرجم  (عند المسلمين    علم التاريخ    ،  عددا من المؤلفات المترجمة ومنها كتابه     

،وأخيـرا كتـاب   ١٩٨٥،وأطراف بغداد )Franz Rosenthal -عن فرانز روزنثال 

  )٩(.١٩٨٦ السالم  مدينةبغداد

  

  

 هدى ياسين يوسف الدباغ.د.م
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لعلي وموارده في كتاب محاضرات في تاريخ       اقبل الحديث عن منهج     

 أقسامث  البد من التعرف على محتويات الكتاب والذي ضم مقدمة وثال         ،  العرب

وتضمن ،  للدول العربية القديمة  ،  األولخصص القسم   :واثنان وعشرون فصال    

 أمـا ، والفصل الثاني عـن الـيمن    ،  نيالفصل األول عن السامي   : ثمان فصول   

أمـا الفـصل    ،  والفصل الرابع عن تـدمر    ،  الفصل الثالث عن بطرا واألنباط    

والفصل الـسابع    ، والفصل السادس عن المناذرة    ،  الخامس فكان عن الغساسنة   

  .)١٠(والفصل الثامن عن مكة، عن كندة

 : فصول  وضم ستةَ  ، للحياة البدوية ونظمها   صص القسم الثاني، فخُ   أما

والفصل العاشر عـن    ،  الفصل التاسع النظم البدوية قبيل ظهور اإلسالم      تناول  

أما الفصل الحادي عشر فكان عن التنظيمات       ،  التنظيمات االجتماعية عند البدو   

والفـصل  ،   والفصل الثاني عشر عن المفاهيم القانونية عند البـدو         ،  د البدو عن

والفصل الرابع عـشر عـن      ،  )المعبودات()١(الثالث عشر عن الدين الجاهلي      

  )١١(.)الطقوس والعبادات ورجال الدين()٢(الدين الجاهلي 

والدعوة اإلسالمية في    )( فكان عن حياة الرسول   ،   القسم الثالث  أما

الفصل الخامس عشر مصادر دراسـة حيـاة        تناول  : ثمانية فصول    مكة وضم 

أمـا  ،  والفصل السادس عشر عن أجداد  الرسول وحياته قبل البعثـة          ،  الرسول

والفصل الثامن عشر عن مبادئ اإلسالم      ،  الفصل السابع عشر فكان عن الوحي     

 أمـا ،  والفصل التاسع عشر عن األدلة القرآنية على تطـور الـدعوة          ،  األولى

والفـصل الواحـد    ،  اإلسـالم  في   األولينن  يصل العشرون فكان عن السابق    الف

  ) محاضرات في تاريخ العرب( كتابه صالح احمد العلي في الدكتورمنهج



 >>  

  

)١٤١( 

Ü–ìß@pbaŠ†òîL@@†‡ÈÛa@@ISV@H@LïãbrÛa@ô†b»@QTSS@ç@O@æbîã@RPQR 

 الفـصل الثـاني     وأخيرا،  اإلسالميةوالعشرون عن مقاومة  المشركين للدعوة       

  )١٢(.والعشرون عن الكفاح ضد المشركين

bqbrÛ@ZévèäßZ@ @

محاضـرات فـي تـاريخ    (،  اتبع العلي منهجا خاصا في تأليف كتابـه         

  :لي وتميز بما ي ،)العرب

واألسلوب الذي اتبعه فـي تأليفـه،   ، أشار إلى أصل الكتاب كما نوهنا آنفا      -١

فمحاولتي هذه هي تقـديم بحـث شـامل منـسجم            ((:  فقال ،والهدف من تأليفه  

 يكون له فكرة عن تاريخ الجزيرة دون        أن والمثقف الذي يريد     البيرضي الط 

   )١٣())التبحر في الموضوع

 تفصيل  أو مخل   إيجازدون  ،  ني والمكاني في الكتاب   تابع  االمتداد الزما      -٢

 في نظمهم الـسياسية والدينيـة       اإلسالمممل، فكان اهتمامه بتاريخ العرب قبل       

منهيا كتابه مع هجرة النبي     ،  وأطرافهاوالحضارية على امتداد الجزيرة العربية      

عرب  المدينة، وتابع التسلسل التاريخي الزمني لملوك وحكام ال        إلى) ( محمد  

 )١٤(.، وسنوات حكمهم قبل الميالد وبعدهاإلسالمقبل 
السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة     و الحضارية   جوانب على ال  التأكيد -٣

إلى نظـام    أشار حديثه عن الجزيرة العربية ومدنها       ففي،  والدينية والجغرافية 

 وفي كالمه عن الجوانب االقتصادية ذكر العديد مـن أوجـه           .الحكم واإلدارة 

النشاط االقتصادي فتحدث عن الزراعة وأنواع المحاصيل الزراعية، والتجارة،         

والطرق التجارية وأنواع البضائع والسلع التي كـان يـتم المتـاجرة فيهـا،              

 والحـدود، ،  والموقـع ،   الطبيعة الجغرافيـة   واألسواق التجارية،كما أشار إلى   

عن الدول التي حكمت     وفي حديثه    )١٥(واألمطاروالتضاريس  ،  والتربة،  والمناخ

  يوسف الدباغهدى ياسين.د.م
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 السياسية والعسكرية والمعارك والثورات التـي       اإلحداثالجزيرة العربية تابع    

 نظـم الحكـم،     ،العليفقد ذكر   ،   فيما يتعلق بالنواحي الحضارية    أما .)١٦(حدثت

ه ما ذكـر  ومن ذلك على سبيل المثال      .وفن البناء والعمران  ،  والديانة،  واإلدارة

ودولـة  ،  )١٨(والدولـة التدمريـة    ،)١٧(األنباطولة  عن الجوانب الحضارية في د    

 ،  وتحـدث عـن رجـال الـدين        ، التي عبدوها  اآللهة إلى فأشار،  )١٩(ناذرةمال

  .أخرى أمثلةفضال عن ،  والعسكريةاإلداريةوالوظائف 

  :بالشعر العربي االستعانة -٤

 عند حديثه عن جانب تاريخي معين       أحيانا الشعرية   باآلبيات العلي   استعان

،فمثال في حديثه عن التنظيمـات الـسياسية عنـد           ذلك إلىوكلما دعت الحاجة    

البدو، ذكر المجالس الخاصة بكل قبيلة وان من مـصادر الفخـر ان يكـون               

  :اإلنسان من المتحدثين في المجالس كما ورد ذلك في أشعارهم 

      وشعث أهينوا في الجالس جوعا  ولكن ستبكيني خطوب ومجلس 

  قوال محكمة  جواب  أفــاق      ة ـــهاد أندي ألوية  شحمال 

  شهاد أندية للجيش جـــرار          حمال ألوية هبـاط أوديـة       

  ـــولـقؤول لما قال الكرام فع         إذا سيد منا خـال قام سيد        

  )٢٠( والسنة يوم الخطاب مسالق       لكم نائل غمر وأحالم سـادة       

ويظهر الخطباء مواهبهم،فضال   ،  ا المجلس ينشد الشعراء أشعارهم        وفي هذ 

  )٢١(.عن أمثلة أخرى

 ، الـصواب  علـى  انه اقـرب     أود هو بصحته    ما يعتق  أيراداالقتصار على   -٥

 معلوماته العامة وتفكيره    أن والحوادث التي اعتقد     اآلراء أو األمورواغفل كافة   

 بحث العرب البائدة الن     أهمل ومن ذلك مثال   .د صحتها ال يؤي ومنطق الحوادث   

  )٢٢(. عنهم غير معتمدةاألخبار

  ) محاضرات في تاريخ العرب( كتابه صالح احمد العلي في الدكتورمنهج
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   اعتماده الوصف والتحليل وبيان الرأي-٦

 التحليلي والبحـث عـن الحقيقـة        ألوصفياتبع صالح احمد العلي المنهج      

 الـصورة   إعطاءحاولت  ((: قال   ين في مقدمة الكتاب ح     أكده وهذا ما ،  التاريخية

 لتلك الفترة وان اقصر عملي على تنظيم المادة    المصادر تصورها  أنالتي اعتقد   

 ارتباطاتها مع الحوادث    وإبراز الصلة بينها    أيجادوعرضها ثم تحليلها ومحاولة     

  كانت بعض مظاهر هذه الصورة تخالف بعض مـا         وإذا.األخرىوالمؤسسات  

 المصادر التـي حاولـت اسـتيعابها        إلىفان ذلك راجع    ،  لفه الناس واعتقدوه  أ

 أو الـدفاع عنهـا      أحاول تكون لي فكرة سابقة      أن صحيحا دون    اهمارواختيار  

وعالقتهـا  ،  واهميتهـا ،   عن اليمن وصف موقعها    ثهفمثال عند حدي   )٢٣())نقضها

ومن ثـم    والسالالت التي حكمتها، ودخول الديانة المسيحية إليها،       ،)٢٤(بالعراق

يخ ليس   بأن التار  وإمتاع ، وعرض ،وفي كل ذلك وصف    .)٢٥(غزو األحباش لها  

األمثلـة   ومـن    )٢٦( الجنس العربي  ربل هوية لقراءة تطو   ،   فقط المآثرسجال في   

ه مـا ذكـر    إذ أشار إلـى   ،  على منهجه التحليلي ما جاء في حديثه عن المناذرة        

 الفرات وهم التنوخيون الـذين      أطراف العرب عن القبائل التي استوطنت       الرواة

 رأيه  )٢٧(العلي أبدىه الرواية   وعن هذ ،  هاجروا من اليمن بعد انكسار سد مأرب      

 منتصف  إلىالن سد مأرب بقي     ،   ادعاءهم هذا غير صحيح    إن وألريب(( :فقال

زد كانت تسكن بعيدا عن منطقة سد مأرب         األُ أن كما   ،القرن السادس الميالدي  

 كانوا ينتمون جميعـا     أنهم أو،   من اليمن  أصلهم أنوليس لدينا دليل ثابت على      

فـي وادي    )تنوخت( كانوا قبائل عدة استقرت      أنهم األرجحو ]واحدة[  قبيلة إلى

فتمتعـت  ، الفرات برئاسة شخصيات قوية واستغلت ضـعف الدولـة البارثيـة          

 لهـا   وأنـشأت ،  وقامت بحماية القوافل المارة في وادي الفرات      ،  باستقالل ذاتي 
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 بعض المستشرقين وتصدى    أراء )٢٨( كما انتقد العلي   )).عالقات وثيقة مع تدمر   

 حـول  Montgomery Wattري واط ـمغ مونتأوردهقده لما ــن:ا ومن ذلك مثالله

 الحبشة وانه حدث خالف بـالرأي بـين المـسلمين           إلىدوافع هجرة المسلمين    

ويـرى  ،   الذي كانت له مكانة قوية عند الرسول       )رضي اهللا عنه  ( بكر أبيوخاصة مع   

 لألخطـار  تحاشيا    الحبشة إلى بكر بالهجرة    أبي لمخالفي   أوعز) (  الرسول أن

فذكر العلي العديد من الحقائق التاريخيـة التـي          .التي قد تنجم من هذا الخالف     

 بعض  أن ومنها   ،   التي يسوقها واط ليست قوية     األدلة وان   الرأيتبين خطا هذا    

 أبي أصحاب كانوا من     بن عبيد   وطلحة  بن عفان   الحبشة كعثمان  إلىمن هاجر   

 هو الذي جـاء     )رضي اهللا عنـه   ( بكر أبا إنالروايات   وتروي بعض    ،)رضي اهللا عنه  (بكر  

وكذلك تـصدى    . عديدة أخرى أسبابليسلموا  فضال عن     ) (  الرسول إلىبهم  

 أديانفي كتابه عن  Ernest Renan ان ـالعلي لمغالطات المستشرق الفرنسي رين

فا وراثيـا   اختالاآلريينالساميين الذي قال باختالف الساميين والعرب منهم عن   

 الساميين يختلفون عن الغربيين بيولوجيـا أي        ان ليستنتج في النهاية     ،وبيولوجيا

 عددا غير قليل مـن العلمـاء        أن في العقلية ومع     األوربيين من   أحط العرب   إن

 علميـة  بأدلـة  العلي فند هـذه النظريـة     أن إالوالفالسفة اخذوا بنظرية رينان     

ستمرة والتزاوج قد أديا إلى اختالط دمـاء        فأشار إلى أن الهجرات الم     ،تاريخية

الشعوب وهكذا فان الشعوب القاطنة في الشرق األوسط أو في غيره من البالد             

وذكـر أيـضا أن    .لم تكن منعزلة عن العالم، كما أنها لم تحافظ على نقاء دمها        

اختالف طرق تفكير الشعوب ال يرجع إلى اختالف تركيب دماء إفرادها بل إلى             

لجغرافية واالجتماعية التي أدت بعقولها إلى أن تعمل بالشكل الـذي           الظروف ا 

  )٢٩(تعمل فيه

  ) محاضرات في تاريخ العرب( كتابه صالح احمد العلي في الدكتورمنهج
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كان للعلي منهجه الخاص في كتابة الهوامش المتعلقة بالكتـاب وقـد اتبـع              -٧

 ذكر المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها في هامش       ،  األولى :طريقتين متباينتين 

ماعدا مكـة    ،)٣٠(لدول القديمة  واعتمد هذه الطريقة في بحث ا      مطلع كل فصل،    

والثانية، اتبعها في بقية فصول الكتاب فقد ذكر مصدر كـل            .)٣١(ودولة المناذرة 

ويرجع هذا التبـاين    . )٣٢( رأي في هامش الصفحة التي تحويه      أو حادثة   أوخبر  

 معلوماتنا عن الدول القديمة كاليمن وبطرا وتدمر        أن إال(( :)٣٣(كما يقول العلي  

 والرومـان   اإلغريـق  الكتاب   أشاراتومن  ،  أوال اآلثاركتشفات  مستمدة من م  

ومما يذكر أن هناك منهجان في الكتابة التاريخية، إما ذكـر المـصادر              ).)ثانيا

والمتفق عليـه   ،  أو ذكرها في هامش كل صفحة     ،   في نهاية كل فصل    عوالمراج

منهجـين  ولكن يتضح أن العلي اتبع      ،  أن يلتزم الباحث منهجا واحدا في الكتابة      

  .متباينين في كتابة الهوامش لألسباب التي أشار هو إليها كما ذكرنا أعاله

bÈiaŠZê†Šaìß@ @

 فقد تنوعت وذلك حسب طبيعة المواضيع التي تناولها في كتابه           ، موارده أما    

  : وبعده وهي اإلسالمسواء في حديثه عن حياة العرب قبل 

  الكتب السماوية-١

 وذلك في حديثـه      والسور اآلياتران الكريم من    فقد استشهد بما ورد في الق     

 وبعثته وتبليغه للرسالة السماوية، ومقاومة المشركين له        )( عن  حياة الرسول   

وعن أهمية القران الكريم كمـصدر لدراسـة         وغيرها من األحداث التاريخية،   

فـالقران هـو المـصدر األول        (()٣٤(:السيرة النبوية ونشأة اإلسالم قال العلي     

ة نشأة اإلسالم وعقائده نظرا ألصالته ولما فيه من إشارات وأخبار عـن             لدراس

غير أن االستفادة من القران في دراسة تاريخ        ،  عصر الرسول وماالقته الدعوة   
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نظرا ألنه لـم يـشمل بالـذكر كافـة           الرسول والدعوة اإلسالمية ليست سهلة،    

 الرسول أو كافة مـن  الحوادث التي مر بها اإلسالم أو كل األعمال التي قام بها         

 ذلك على سبيل المثال ال الحـصر        نوم )اتصل بهم واحتك فيهم من األشخاص     

ورد في عدة آيات قرآنيـة      ((... )٣٥(في حديثه عن مقاومة المشركين قال العلي      

 )(إشارات إلى أشخاص يدل ما نزل فيهم على أنهم كانوا يقاومون الرسـول              

إال أن كتـب التـاريخ      ،  هم بـصراحة  ومع أن القران لم يذكر أسماء      .ودعوته

ومن األمثلة على اآليات القرآنية الكريمـة التـي         ..)) .والتفسير تذكر أسماءهم  

وجعلْتُ لَه مالًـا    ) ١١(ذَرِني ومن خَلَقْتُ وِحيدا   :" أستشهد بها العلي، قال تعالى    

) ١٥(ثُمّ يطْمع َأن َأِزيـد    ) ١٤(اومهّدتُ لَه تَمِهيد  ) ١٣(وبِنين شُهودا ) ١٢(ممدودا

فَقُِتـَل  ) ١٨(رِإنَّه فَكَّر وقَدّ  ) ١٧(سُأرِهقُه صعودا ) ١٦(كَلَّا ِإنَّه كَان ِلآياِتنَا عِنيدا      

 رّفَ قَد١٩(كَي (   رّفَ قَدقُِتَل كَي ّثُم)٢٠ ( نَظَر ّثُم)٢١ (  رسبو سبع ّثُم)٢٢ ( بَأد ّثُم ر

رتَكْباس٢٣(و (     ْؤثَري رذَا ِإلَّا ِسحه فَقَاَل ِإن)٢٤ (       ِـشَرُل الْبذَا ِإلَّـا قَـوه ِإن)٢٥ (

 قَرِليِه سُأصٍة     "وقوله تعالى   ،   إلى أخر اآلية القرآنية    )٣٦(")٢٦(سـزمٌل ِلكُـلِّ هيو

ـ ) ٣( مالَه َأخْلَده  يحسب َأنّ ) ٢(الَِّذي جمع مالًا وعدّده   ) ١(لُمزٍة ا لَينْبـذَنّ ِفـي     كَلَّ

الَِّتـي تَطَِّلـع علَـى      ) ٦(نَار اللَِّه الْموقَدةُ  ) ٥(وما َأدراك ما الْحطَمةُ   ) ٤(الْحطَمِة

وقد نزلـت الـسورة      )٣٧(")٩(ِفي عمٍد ممدّدةٍ  ) ٨(ِإنَّها علَيِهم مْؤصدةٌ  ) ٧(الَْأفِْئدِة

وفي .والسورة الثانية في أمية بن خلف     ،  لى في الوليد بن المغيرة المخزومي     األو

والواقـع أن اآليـات     : (()٣٨(حديثه عن هجرة المسلمين إلى الحبشة قال العلـي        

القرآنية توحي بان دافع الهجرة هو االضطهاد الشديد الذي وقع على المـسلمين             

لرسول إلـى   ي التي دفعت ا   وأنها ه ،  والمحاوالت التي بذلها المشركون لفتنتهم    

أن العلي وظف العديـد مـن اآليـات         ،  ويمكن القول  .))اإليعاز إليهم بالهجرة  

مـن   )( وما القه وتحمله الرسـول    ،  القرآنية في كالمه عن الدعوة اإلسالمية     

  )يخ العرب محاضرات في تار( كتابه صالح احمد العلي في الدكتورمنهج
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 )( وكذلك في حديثه عن حياة الرسـول      ،  المحن والمصاعب في سبيل نشرها    

وذلك لكـي يعطـي دلـيال       ،   وقعت في عهده   واألحداث الدينية والتاريخية التي   

  .واضحا عن دور القران الكريم في تسجيل مثل تلك الحوادث وأهميتها

 السـيما فـي     من الكتب السماوية التي اعتمد عليها أيـضا التـوراة         و   

 التاريخيـة قبـل     أوالروايات التاريخية التي تتعلق ببعض الحوادث الدينية        

  .)٣٩(في حديثه عن السامييناإلسالم ومن ذلك مثال ما ورده 

RM@òiìnØ¾a@Š†b—¾a@ @

 المصادر العربية-أ

 أكانـت اعتمد العلي على العديد من المصادر العربية في كتابـه سـواء                  

ها على سبيل    التي اعتمد  األولية ومن المصادر    ، مراجع حديثة  أم أوليةمصادر  

ـ ٢٧٩(  للـبالذري  ))نالبلدافتوح  ((  كتاب المثال ال الحصر   الـذي  ) م٨٩٢/ـه

مثال في حديثه عن نشاط أهل مكة في المجال التجـاري           ،  استخدمه مرات عدة  

تاريخ ((  وكذلك ،)٤١(حديثه عن األديان في العصر الجاهلي       وفي ،)٤٠(والصيرفة

الذي وظفـه فـي الكثيـر مـن          )م٩٢٢/ـه٣١٠(  للطبري ))الرسل والملوك 

مثل  . اإلسالم أم بعده   المواضع في كتابه سواء في حديثه عن تاريخ العرب قبيل         

والوظائف  ،)٤٥(وقريش ،)٤٤(ومكة ،)٤٣( ودولة كندة  ،)٤٢(حديثه عن دولة المناذرة   

 مروج الذهب (( أما كتاب  ،)٤٧(والنظم البدوية قبيل اإلسالم    ،)٤٦(الدينية ألهل مكة  

فقد استخدمه في حديثـه عـن        )م٩٥٧/ـه٣٤٦(  للمسعودي ))ومعادن الجوهر 

لنظم البدوية قبيل اإلسالم، ومنها ما ذكره عن احد أنواع          وا ،)٤٩(ومكة )٤٨(قريش

من المصادر األخرى التي اعتمد عليها      و ،)٥٠(الزيجات في تلك الفترة التاريخية    

وهو من المصادر    )م١٢٣١/ـه٦٢٩(  لياقوت الحموي  ))معجم البلدان (( كتاب
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لـك مـن    الجغرافية المهمة فضال عن إيراده للعديد من المعلومات التاريخية وذ         

الكامل (( وكتاب ،)٥١(خالل التعريفات التي يقدمها عن المدن واألماكن الجغرافية       

الذي قدم معلومات تاريخية عـن       )م١٢٣٢/ـه٦٣٠(األثير البن   ))في التاريخ 

والمفاهيم القانونية عند البـدو      ،)٥٢(حياة العرب قبيل اإلسالم مثل النظم البدوية      

  .)٥٤(يدة فضال عن مصادر أخرى عد)٥٣(وغيرها

كذلك اعتمد العلي على العديد من المراجع الحديثة السيما في حديثه عـن                  

 لجرجـي   ))اإلسالمتاريخ العرب قبل    (( مدن الجزيرة العربية قبل اإلسالم مثل     

 لفيليب  ))تاريخ العرب  (( و ،   لجواد علي  ))تاريخ العرب المفصل في   ((،  زيدان

فجـر  (( ،  Brockelmannروكلمـان    لب ))اإلسـالمية تاريخ الـشعوب    ((و،  حتي

النظم االجتماعيـة   ((و،   لمحمد احمد  )) العربية المرأة((و،  أمين ألحمد ))اإلسالم

  .)٥٥( لمحمد محمود جمعة وغيرها))والسياسية عند الساميين

 األجنبيةالمصادر -ب

 وبكتابات المستشرقين سـواء     األجنبيةاستعان العلي بالعديد من المصادر           

 . والفرنـسية  اإلنكليزيةوبلغات متعددة مثل    ،   مقاالت أم دراسات   أم كتب   أكانت

  األصـول (بعنـوان    Barton اإلنكليزيـة لبـارتون   ومن ذلك مثال بحث باللغة      

تاريخ عـام   (وكتاب باللغة الفرنسية بعنوان     . )٥٦()االجتماعية والحامية للساميين  

وبحـث  ، Estrne Renan)٥٧(للمستشرق الفرنسي ارنـست رينـان    )للغات السامية 

 و )اإلسـالمية الحوليات (بعنوان Caetan  كايتاني اإليطالي للمستشرق باإليطالية

وفي كالمه عـن مـصادر دراسـة حيـاة            ،)٥٨()دراسات في التاريخ الشرقي   (

 Theodorلثيودور نولدكـه   وتحديدا القران الكريم عاد الى كتاب  )( الرسول

Nöldek  ٦٠(أخرى أجنبية عن دراسات فضال .)٥٩()تاريخ القران(بعنوان(.  
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تبين من خالل البحث  المنهج الذي اتبعه صالح احمد العلي في كتابـه               

فـذكر  ،  محاضرات في تاريخ العرب والذي تميز بالشمول ألزماني والمكـاني         

تاريخ العرب قبل اإلسالم وعلى امتداد الجزيرة العربية وإطرافها منهيا كتابـه            

واكـد علـى النـواحي الحـضارية        ،   المدينـة  ىال )(حمد  مع هجرة النبي م   

واعتمـد  ،  والسياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والجغرافيـة      

وأورد ما  ،  على الوصف والتحليل، وبيان رأيه الشخصي في الروايات التاريخية        

تـه  يعتقد هو بصحته واغفل اآلراء والحوادث التاريخية التي اعتقـد أن معلوما           

واستعان بالشعر العربي عند حديثـه      ،  العامة ومنطق الحوادث ال يؤيد صحتها     

كذلك كان له منهجه الخاص في كتابة الهوامش        ،  عن بعض الجوانب  التاريخية    

كتابة المصادر الرئيسة في مطلع هـامش كـل         :واتبع طريقتين في ذلك األولى      

، عدا المنـاذرة ومكـة    السيما في حديثه عن الدول القديمة قبل اإلسالم         ،  فصل

ذكر مصدر كل خبر أو حادثة في هـامش الـصفحة التـي             : والطريقة الثانية   

  .تحويه

إذ اعتمد على المصادر العربية ومنها كتـب        ،  وامتازت موارده بالتنوع    

كما اعتمد على العديـد     .والسيرة،  وكتب الفتوح ،  وكتب التاريخ العام  ،  الجغرافية

فضال عن ذلك فقد اعتمد العلي علـى         .لمتنوعةمن المراجع العربية الحديثة وا    

  .لفرنسية وغيرهاالمصادر األجنبية وبلغات متعددة منها االنكليزية وا

”ßaìaZ@ @
 )١٩٨١الموصل،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر،(محاضرات في تاريخ العرب  )١(

 .٣ص
 ٤المرجع نفسه، ص )٢(
 ٣٣ص )٢٠٠٢ة،بيت الحكم بغداد،(حميد المطبعي،المؤرخ صالح احمد العلي  )٣(
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ناصر عبد الرزاق المال جاسم، المؤرخ صالح احمد العلي رحلـة التأسـيس لمـنهج                )٤(
 )٢٠١٠بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،        (أكاديمي لدراسة التاريخ العربي،     

 .٧٠ص
 .١٦٠المرجع نفسه،ص )٥(
 .٦-٥المطبعي،المؤرخ صالح احمد العلي،  )٦(
ة أعالم الموصـل فـي القـرن        ؛عمر محمد الطالب، موسوع   ٦-٥المرجع نفسه، ص   )٧(

 .٢٤٥ص)٢٠٠٨الموصل، مركز دراسات الموصل، (العشرين 
؛الطالب،موسـوعة أعـالم الموصـل،      ٦-٥المطبعي،المؤرخ صالح احمد العلي، ص     )٨(

 .٢٤٥ص
المؤرخ صالح احمد    المال جاسم،  :وينظر ؛٢٤٥ص الطالب، موسوعة أعالم الموصل،    )٩(

 .١٧٨-١٦٧ص العلي،
 .٣٩٢-٣٩١لعرب،صالعلي، محاضرات في تاريخ ا )١٠(
 .٣٩٤،٣٩٣المرجع نفسه، )١١(
 .٣٩٦-٣٩٥المرجع نفسه،ص )١٢(
 ٤المرجع نفسه،ص )١٣(
 ومابعدها٧المرجع نفسه،ص )١٤(
 .٩٣، ٨٣، ٥٦، ٤٣، ٣٦، ١٧ص محاضرات في تاريخ العرب، العلي، )١٥(
 . ٩١،١٠٨-٧٢،٨٣-٤٢،٥٦-٣٠،٣٨-٢١ص المرجع نفسه، )١٦(
 .٤٢،٤٣،٤٤ص المرجع نفسه، )١٧(
 .٥٥-٥٠ص المرجع نفسه، )١٨(
 .٨٢-٧٧ص المرجع نفسه، )١٩(
 .١٥٦-١٥٥ص المرجع نفسه، )٢٠(
 .٤٦،٦١،٦٢،٧٧،١٢٦،٢٩٢،٢٩٣المرجع نفسه،  :للمزيد ينظر )٢١(
 ٥المرجع نفسه،ص )٢٢(
 ٥المرجع نفسه،ص )٢٣(
 .١٧،١٨المرجع نفسه،ص )٢٤(
 .٣٠-١٨المرجع نفسه،ص، )٢٥(
 .٧٢-٧٠المال جاسم، المؤرخ صالح احمد العلي، ص )٢٦(
 .٦٥محاضرات في تاريخ العرب،ص )٢٧(
 .٣٧٠-٣٦٥المرجع نفسه،ص )٢٨(
 ٨ص ،المرجع نفسه )٢٩(
 .١٠،١٧،٣٦،٤٦،٥٦،٨٣-٧ص المرجع نفسه، )٣٠(
 .ومابعدها٩٣ومابعدها،٦٤ص المرجع نفسه، )٣١(
 .ومابعدها١٢٣ص المرجع نفسه، )٣٢(
 ٦-٥ص المرجع نفسه، )٣٣(
 .٢٤٠ص المرجع نفسه، )٣٤(
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 .٣٥٠ص المرجع نفسه، )٣٥(
 )٢٦-١١اآلية ( سورة المدثر، )٣٦(
 )٩-١االية( سورة الهمزة، )٣٧(
 .٣٦٩-٣٦٨ص العلي، محاضرات في تاريخ العرب، )٣٨(
 .٤٦-١٥-٨-٧ص رجع نفسه،الم )٣٩(
 .١٠١ص المرجع نفسه، )٤٠(
 .١٧١المرجع نفسه، )٤١(
 .٧٥-٦٥ص المرجع نفسه، )٤٢(
 .٩٧-٩٤ص المرجع نفسه، )٤٣(
 .٩٨ص المرجع نفسه، )٤٤(
 .١٠٩ص المرجع نفسه، )٤٥(
 ١١٢المرجع نفسه ص )٤٦(
 ١٤٠ص المرجع نفسه، )٤٧(
 .١٠٧المرجع نفسه، ص )٤٨(
 ١١٧-١١٦ص المرجع نفسه، )٤٩(
 .١٤٧ص المرجع نفسه، )٥٠(
 .١٩٣، ١٦٠، ٢٠١، ٩٨،  ٧٨، ٦٩ص:تينظر الصفحا المرجع نفسه، )٥١(
 .١٣٢المرجع نفسه،ص:ينظر )٥٢(
 .١٦٤المرجع نفسه،ص:ينظر )٥٣(
 ،٤-٣-٢هـامش رقـم   ٦٧ص ،٢-١هـامش رقـم    ،٦٥ص ينظر المرجـع نفـسه،     )٥٤(

هـامش   ٢٩٥ص ،٦-١هامش رقـم  ١١٧ص ،١هامش رقم  ٨٣ص ،٢-١هامش٧٢ص
 ٢رقم

 ،١هـامش رقـم     ٥٦ص ،١هامش رقم    ٤٦ص ،١هامش رقم  ١٧ص المرجع نفسه،  )٥٥(
 . ٢-١ش رقم هام ٨١ص

  ١هامش رقم  ،٩المرجع نفسه، ص )٥٦(
 .١هامش رقم  ٨ص المرجع نفسه، )٥٧(
 ٢هامش رقم ١٠ص المرجع نفسه، )٥٨(
 ٢٤٢ص المرجع نفسه، )٥٩(
، ١هامش رقم  ١،٨٣هامش رقم ١،٣٦هامش رقم ١٣ص المرجع نفسه،  :للمزيد ينظر  )٦٠(

 ١هامش رقم ١٠٩ص 
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