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ABSTRACT 

An Iraqi historical person who was transferred the historical scientific internationality by his 

depending in scientific curriculum, occurency and documentation in the transferring of historical 

news and novels ,he was so far away from personal ideas ,passionates and doctrinal ,he was 

criticizing the using of the government with the history as a tool in it,s  hands. that our respectful 

historical person gained the subjectivity and discussed many thoughts wich associated by the 

government, he was announcing that it was impossible to bow to a specific school I analysing the 

history according to religion and ethics and he was far away from the glorification and praising.so 

that he was a raising flag in the sky of authoring and theory, god be blessed him.   

Key words: Al-Samiya, The civilization, The culture, Al-A'ariba, Al-Musta'ariba. 

 

 امللخص 
العالمةة استةةةةةةةةةةةةةةتةاع الةدكتو  راواد بل ا مق   براث  كعل ا تنةا للع ةىل العلمل  من امليةة ملن العةا يةة لبتملةاد  ا     

التةا ييةة ملع كةان ي ةن  بن ا  اش الشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةيةة النةا عةة وا بتعةاد بن العوا   العلمل  والةدثةة والتوقييف ن  نةا اسرعةا   
وا ذهعية والطائفية ويدين اتةةةةةةةةةةةةةتخدام الدولة للتا ي  أدا  بيدها، وضذا امتلق ا وعةةةةةةةةةةةةةوبية و ث  العديد من اسمو  ال  

نيد ، وابتعاداً بن التملجيد وا ديح، ختص اسمة معل اً بدم الرعةةةةةةةةةةةو   د تةةةةةةةةةةةةخ معي ةخ ن تف ةةةةةةةةةةةل التا ي  و ناً للدين والع
 وهكذا كان َبَلملاً بالياً ن مساش الفكر والتنلي ، يرمحه هللا تعان.

 
 ال امية، احلضا  ، الثنا ة، العا بة، ا  تعربة:  الكلمات املفتاحية
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 املقدمة   

يطاوله أحد، تعى للع ىل التا ي  ان العلملية واحليادية، امتلق مق   براث  كعل      العالمة استتاع الدكتو  اواد بل   
 صية العا ية مبا ثّدم من  كر وحبىل مل  اين  عيا،  ملّثا الشخصية العلملية العراثية ال  ُيشاُ  مللي ا للع ان، لذا اجت ُت 

 لته بني ا ق رني. ملن الكش  بن  كر  وآ ائه وم  جيته ن الع ىل والتنلي  وكتعه وأاث   العلملية وم ز 

: متّكن استتاع الدكتو  اواد بل  ا  تنال للتدوين التا ي  للعرب وا  لملني من  طاق املية الضينة أهداف البحث
 0ان ا  اق العا ية الرحيعة لتعري  العامل مبو وق ا التا ي  اجمليد

هذا ا ق   العراث  العملالق ملع ا تنا به من ال نا وال رد  تغيل م ا  التدوين والع ىل التا ي  بلى يد  مشكلة البحث:  
 0والرواية ان الع ىل والت ليا والتمل يص وا عاجلة للملشكالت واس كا 

تين م الع ىل إبع ه تعان بلى قالقة معاحىل، تيت اول ا ع ىل اسول بن حياته وتلته الذاتية، ملما هيكلية البحث:  
 0ن التدوين التا ي ،  يملا تيكون ا ع ىل الثالىل واسرل بن مقلفاتها ع ىل الثاين   ي تم مب  جيته  

مبا ملن هذا الع ىل تيت اول أحد بملالنة ا ق رني العرب ود اتة دو   ن التدوين بعض املراجع اليت سيعتمدها البحث:  
 ق رني ,  ملن كتب مق ر ا التا ي  لذا تتعملتد العاحثة كتعه ومنا ته بصفة معاشر   ضال بمّلا ثيا ب ه من ا ابذ  ا 

الكعل ال  ي تعني ضا هذا الع ىل موتوبته الكعل  ر ا فصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما وكتابه رات ي  العرب  عا 
اإلتالما وكتابه رات ي  العرب ن اإلتالم/ ال ل  ال عويةا وغلها،  ضال بن الراوع ان ملععا ته الشخصية ن اجململع 

اث ، ان اا ب الكتب ال  وثفت بلى د اتة هذا الَعَلم اجلليا، وم  ا كتاب راجململعيون ن العراقا لألتتاع العلمل  العر 
صعاح ايتني اسبظمل ، وكتاب رأبالم اسدب ن العراق احلديىلا لألتتاع م ل بصري  وغلمها، زايد  بلى العديد من 

 ت بلملية خمتلفة. ا وتوبات العلملية والتا يية وأحباث مت وبة ن جمال

 وأرلاً أتنل هللا تعان أن يو نين ن الكتابة بن هذا ا ق   الكعلودو   ن التدوين التا ي .     

 حياته املبحث األول:  

 شئ  بن حمملد بن ح ني بن ثاتم من ثعيلة بكيار  
ُ
ا، ُولد ن م طنة 1استتاع الدكتو  العالمة اواد حمملد بل  ا 

م ا، د س ن اسبظملية رملحد  أحياش بغدادا 1987- 1907هة/1408-1325الكاظملية بعغداد وباش للملد  من ر
 ، وبعد ختراه م  ا ت ة ركلية الرتبية/ ابن  شد  حناًا  ن كلية اإلمام اسبظم مث أكملا د اتته ن دا  ا علملني العالية

حيىل   ،أ ا يا ُبنّي مد تاً ن ملحد  ا دا س الثا وية، وتربان ما ُ ّشح ليكون عملن بعثة بلملية ملن  ا1931  هة/1349ر
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لته وعلق بن  تام  1939 هة/1358  ت ة اامعة هامعو غ ن التا ي  اإلتالم  من الدكتو ا  حصا ه اك بلى ش اد 
 لس ا ية. ا وتومة "ا  دي وتفراؤ  اس بعة"

م ملن ض ا   ،الربيطا ية  –احلرب العراثية و شوب 1941 هة/1360ت ة   قو   مايس بودته ثيام  وصاد ت  العراق باد ملن
 الوظيفة ن وزا   ا عا فطليف تراحه ويعود ملن  ، ثعا أن يُ ا وب العراق  الثو  . وبعد  شا الثو   مت ابتناله ن معتنا الفاو 

تكون  وا   ملع  ،  رالرتبية  حناًا أن  هلا  ُثّد   وال   وال شر،  والرتمجة  التنلي   جل ة  تّر  أمني  ليكون  العلمل  ا ارتل  جململع 
وارتل بضواً مراتالً  اجململع  هذا  أصعح بضواً باماًل ن م  1956  هة/1375ت ة    ون م.  1947 هة/1366  ت ة العراث 

  0امع أرر  بربية وبا يةومقاز اً ن جم 
م أتتاعاً زائراً ن اامعة ها  ر اسمريكية، وبملا تد ي ياً ن ث م  1957هة/1376بملا الدكتو  اواد بل  ن بام  

ج ن ا  اصب العلملية ن كلية الرتبية مدّ تاً م ذ مخ ي ات النرن العشرين، وتد ّ  اامعة بغداد /  كلية الرتبيةن    التا ي 
لنب أتتاع متملرس، وهو أبلى  اامعة بغداد  مل  ته  م.1972 هة/1392  بداً  نتتاعاً، حىت تنابد  بام نتتاعاً م ا

ال  باش ا كا ت مفعملًة  ح  فّكر براث لنب يُ  ا رحلة  لند مّرت  حلة حياته هذ  بعواص  كثل ،  ضاًل بن أن   .
 حدوث تغيلات ن حياته د عت للدكتو  اواد بل  لسحداث وا تغلات ال ياتية وا ثتصادية وا اتملابية، أّدت ان

ان ا هتملام للشقون ال ياتية ن العراق وأ ا يا من رالل منا ته الشخصية ومنابالته للملتخصصني وحضو   اجملالس 
 ا2اسدبية العامة  وما ان علقر

بذل العالمة اواد بل  ا وداً متمليزً  ن التعّرف بلى حمتوايت ا كتعة الغربية، بشني ا من ا قلفات العربية واإلتالمية 
 وال  احتفظوا ضا بشىت الوتائا وما كتعه ا  تشرثون والعاحثون،  نحبر أتتاع  اجلليا ن صف ات هذا الرتاث م تنصياً 

طون الكتب ليخرَج ب ا ان ما توصا اليه ن  تاااته الكف  موتوبتيه رات ي  العرب ثعا تفاصيله وأهدا ه وأواز ما ن ب
 0ا3اإلتالما ورا فّصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما وغلها ر

ت اع يُعد مق ر ا اجلليا من كعا  ا ق رني العرب وا  لملني ا عاصرين والعا زين مبقلفاته الرصي ة وأحباقه النّيملة،  ضاًل بن ا
دائر  مشا كاته لجتا  الدول العربية أبتلوب ر تنريض الكتب و ندهاا م  ا تنويه و ند  لكتاب ر ع ى اإلتالما سمحد 
أمني، مث هتّينت له  رصة أرر  ن  ند موتوبة أمحد أمني وال   شرها ن جملة رالثنا ة ا صريةا ال  كان يشرف بلي ا 

العريب أمحد أمني، زايدً  بلى  شر بعض   الفكري  الوب   ا نا ت ن جملة رالرتالة ا صريةا وال  كا ت ملحد  م ابر 
آ ذاك، يكتب  ي ا بملالنة الفكر واسدب العريب كا ازين والعناد  وغلهم، كا علق أك عت ا رحوم اواد بل  ررب  

 0العاحثني بلى ال احتني العربية والعا ية  وصنلت مواهعه وزادته  صا ًة ن الرأي والكتابة و ل هذ  الش ر  وا  زلة بني  
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م  ا وتام ا عا ف اللع اين ووتام ا ق ّ  العريب، وحضر   بديد   بلى تكريات وأومسة   مق ر ا الكعل راواد بل ا  حصا
 ا ية ومّثا أ ا يا، كملا كان بضواً ن اجلملعية ا اث ية اس  عند ن دوات ومقمترات بديد  كملقمترات ا  تشرثني ال  كا ت تُ 

 العراق ن بد  مقمترات بربية ودولية.

ا، وكان با اً بلغة أها اليملن الندية ال عنية وا عي ية 4ر  واس ا ية واإل كليزية  العربية اللغات  العالمة راواد بل ا   أتنن و    
ا، وكان 5ن ا خطو ات العربية ر  واحلمللية وله بلم لللغات اليمل ية اجل وبية ررط ا   دا  ضاًل بن كو ه أتتاعاً متملرتاً 

 0ا 6أول َمن  كتَب بن موا د الطربي تصلح أن تكوَن كتالً أو جملداً ر

ا. أما أصدثاؤ  ممّن وثفوا معه ن 8ا والشي  حمملد  عا الشعييبر7استتاع حمملد ضجت اسقريرمن شيوخه وأساتذته:  
ا واستتاع كوكيس 9شيد ضم  مل  م استتاع ثد ي بعد الرمحنرمشوا  الع ىل والتنلي  وكا وا مالزمني له وكان يشكرهم وي

 0ا  وغلهم10بواد ر

 ال يكن اإلحا ة بعددهم سهنم من متخرا  كلي  ا داب والرتبية وممّن اهتم بد اتة التا ي  وا اث  ن أ ااش أما طالبه:  
 0و   ا العريب الكعل  

 عضويته يف املؤسسات العلمية: 

مة راود بل ا أحد أبرز ا ق رني ن العصر احلديىل الذي مّثا العراق ن بد  جمامع لغوية وات يية وأدبية يُعد العال     
 بربية وبا ية م  ا: 

 0بضو جمملع اللغة العربية بدمشيف   -1

 0بضو جمملع ا قلفني العراثيني -2

 0م 1950بضو جمملع اللغة العربية ن الناهر  م ذ بام  -3

 0العربية اس دين  بضو جمملع اللغة   -4

 0بضو زائر وأتتاع ن بعض اامعات العامل -5

  0بضو باما ومراتا ومقاز  ن العديد من اللجان العلملية ن العامل -6

 0بضو ن مجعية ا اث يني اس ا ية -7

 0م1968اشرتاكه ممثالً للعراق ن ا قمتر اإلتالم  العا   ن لك تان بام   -8

 0ا 11م ر 1958-1957ن الو ايت ا ت د  اسمريكية بام  أتتاعاً زائراً ن اامعة ها  رد  -9
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 الثقافة وأثرها العلمي يف كتاابت املؤرخ جواد علي: 
كان لعيئة استتاع الدكتو  اواد بل  أقٌر ن توا ه العلمل  ملع  كان ي ود مدي ته  شا اً بلملياً راص ن بلم احلديىل      

 ندتة، منر ا ثنفني وال ّناد واحلّفاظ واجملت دين، وحمط  الب العلم الني والتا ي  وا غازي،  كا ت الكاظملية، ا دي ة ا
 0هنلوا العلم م  ا،  تلّنى راواد بل ا العلَم ن أاوائ ا الروحية والثنا ية بلى يد شيو  وأتاتذ  وبلملاش  طاحا

 كان لتفوق راواد بل ا أتعاب بديد  م  ا:     

 0ثّو  عاكرته -1

 للكتابة وحعه للعلم أي ملا كان. اتتعا ته   -2
مل يتوث  ن حعه العلم بلى أرذ  من الكتب  نط با ثام بد اتاته ا يدا ية ان ا واعع  ا اث ية واجلغرا ية  -3

واحلربية وآاث  ا خطو ات والكتالت وا دو ت أي ملا كا ت ون أية دولة،  كان  محه هللا تعان دائم الرتحال بني 
 0ا 12ة والعا ية را  ا يف العربي

للكتابة والع ىل ن أت ي  العرب ثعا اإلتالم   متواععاً ملن أبعد احلدود شغو ةاً   استتاع الدكتو  راواد بل ا كان       
ت ة   موتوبته الش ل  ا وتومة بة را فصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما  ه   وكا ت من أهم مقلفاته ن هذا اجلا ب

 . ن الكتابة بن ات ي  العرب ن العصر اإلتالم    –بعد علق     –ثه وأتليفه  وثد اتتملر ن حب م1946

 تهبه  كر  ن الع ىل والتنص  كا ت ن شن  ل وما رطّه ثلمله وما اا  مق ر ا الكعل راواد بل ا   كا ت اّا مقلفات       
ان و اته ن العناش وحيًدا  ي ا  , باش و ّضا  ن وتط بغداد    تنع ن شا ع الرشيد  ال    تواععة ن بملا   رمجيا حا ظاا 

م بعد مرضخ بضال، وكا ت و اته مفاان  أعهلت اسوتاط 1987/آب/ 26هة وا وا يف  1404الثالىل من صفر ت ة  
العلملية املية والعربية والعا ية  ضاًل بن  خمتل  ا قت ات واما ا واجملامع واجلامعات واسبالم والشخصيات من برب 

  .ا13ثني وم تغربني، يرمحه هللا تعان روم تعربني، م تشر 

 منهجه املبحث الثاين: آراؤه و 

والذي ينول ملن وظيفة  اليوبولد  ون  ا كةر الدكتو  اواد بل  مقّ راً  ا كوايً،   عة ملن ا ق   اس اين  استتاع  كان      
حوا اً ن  امحيد ا طعع ر وبشنن م  جه هذا أار  معه استتاع  ،ا ق   ملباد  تشكيا احلدث التا ي  كملا وثع للضعط

ا ق  ، م  ا مشكلة الراوع ملن ا صاد  احلنينية، ومشكلة  تعرتض  تملن مثة مشاكالرر  ثال  يه:ا  14رةجملة أ اق بربي
 اا.ومشكلة تشّتت ا صاد  وتععثرها ،ا قلفات الندية لللغات ا ختلفة

أكتب ما    :((ينول  بل  بلى ا ق رني أرذهم للعملوميات بدً  من ابتملاد ا     العلمل ،  اوادويعيب الدكتو       
ابتند  وأ ا  حب ب بلمل  وحتنين ، والرأي ب دي أن التا ي  حتليا ووص   ا وثع وينع، وبلى ا ق   أن جي َد  ف ه 
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م اثشة مت يص و ند بملينني، مث تدوين ما كا اإلا اد لإلحا ة به، للتفتي  بن كا ما و د ب ه، وم اثشة علق،  
ملبداش اسحكام وا  اش الشخصية  اليه جبد  واات اد  تدوي اً صادثاً بلى حنو ما ظ ر له وما شعر به، متج عاً  يتوصا 

ال اثا؛ سن كثلاً من الرواايت  نرؤ 15النا عة بلى ثد  ا تتطابةاار ال اثد   ا ق    مل  ا حنتاج ان ا ق    ها ا، أي 
 0ا16و كتع ا بلى أهنا ص ي ة خترج بعد د اتت ا بلملياً ب تائ  معاك ة ر

  ا ق رني التا ي  و ناً للظروف واحلوادث ال  وثعت، وليس كملا هو احلاعر. وحيذّ   ويضي  أن بلى ا ق   أن يد سَ     
حتّكم ا، كملا وحيّذ  من  17ار ملين   أكتب إل عاش ال اس، و  أدّون لشراش العوا  ا((  ينول:  من تدّرا العوا  

ينتض  بلى ا ق   ليكون ات يه بلملياً م زهاً جت يب  ف ه ا ذهعية ررينول  ملع  ا ذهعية واصطعاغ التا ي  بصعغة بنائدية، 
ب متة، وبليه  ند الرواايت  نداً بلمليا حمايداً... مث ينوم بربط اسرعا  بعض ا بععض، وشد أازائ ا شداً حمكملاً أبتلو تز ا 

 وتياتة، وال ياتة تياتة ن كا وثت ومكان ولن يتل َ   ات ي  بشر، وهو حكم التا ي  يت اول كا الواو ، وابتعا 
 0ا 18اار  ي ا مل  ان بن مل  ان 

قرايً، وهم ن غىن بن اإلعا ة ملن ات ي م وحتمليله ما ليس م ه.  ات ياً  يتلكون  العربَ  أن   العاّلمة راواد بل ا  وير      
خدام الدولة للتا ي  أداً  بيدها، وينول ملن هذا مرض مزمن ن العشرية، مما محا ال اس بلى الشق ن ص ة ويدين اتت

  زال التلفييف والت ملييف اا يني ن التا ي ، و  تيملا ن ال ياتات ا ذهعية رر التا ي  وابتعا   جمرد كذب وتلفييف، ويضي   
ابه، غل أن بوتع ا ق   ن الوثت احلاعر الكش  بن الواثع بفضا ون اسمو  الشخصية ون احلروب ون اجلدل أب و 
 . ا19اا رتعدد ا صاد  وا نا  ة بي  ا واتتخالص احلنائيف

أصيلة مد وتة وملمنا من ميول   ل فة و يملا يتعليف للدبوات إلباد  كتابة التا ي ، ينول ملن تلق الدبوات مل ت عع من
 0ا20ق   رتوايه العيئة والعصر وملرضاع التا ي    طيف الرأي ال ائد ن بصر ا  وحماكا  وحمال ، وه   بعة من  

   ن ن زمن صا ت ((  كملا يوص  أتتاع  اجلليا بعدم ت فيه  أي أحد أو أتييد  أيه بعصعيه ومن غل حجة، ينول    
  كملا ثلت أن أعكر ا  اش، وأن وتعيل  0هذ  الطرق من الع ىل بتينة للية،   تفيد أص اضا شيئاً ملن مل ت  ش الي م

 0ا21وآ ة العلم اهلو  وا حنيازاا ر  0أوعح ما بَةَلَغُه اات ادي من غل تعصب أو حتّيز

كملا أن مق ر ا الكعل راواد بل ا يرتيىل ن مل الق اسحكام؛ س ه يعتند أن العجلَة ن اسحكام مل اٌ  بابثة ن     
 ملس احلنائيف اسرر  ال  مل ُتكتش  بعد، وهذا الرأي شكا م  جه ن ارأ  الرأي والتواعع العلمل ،  طا ا   ع شعا  

 0أ ه  الب بلم 
عىن يرا  راواد بل ا وهو أن ا عر َة التا ييَة تت اول كا ما يكن أن تت اوله بنلية ا ق   مما ومثة اا ب آرر ن هذا ا     

له صلة للتا ي ، بلى أن يت اول هذا التا ي  ا شراثات اخلا اية للش ش الذي يع ىل بن ات يه، مبعىن مل ه   يع ىل بن 
 0ا22ا يية حتددها  تائ  العاحىل رما هية اسشياش وملمنا حدود  الكيفية، وحدود ا عر ة الت
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:وثد أبجعين ا رحوم الدكتو  اواد بل  ن أ ائه التا يية ا وعوبية ((د ويذكر ب ه استتاع الدكتو  ماهر موتى بعي    
وآ اش  اسرر  وم  ا ال  لن أ  اها  أيه ن أتعاب هجر  الكفاشات العلملية من بلد  الذي أارا  ن حتنييف ص ف  و يه 

ا  ملن حماو   ئي ة ن أن أتعاب هجر  الكفاشات العراثية, ه  أتعاب بلملية وابتعا ية ولي ت أتعاب مادية حبتة, أش
كون أص اب الكفاشات ثصدوا اامعات وأا عية عات أتاس بلمل   صني تعيالً للعناش ن ااواش بلملية واكاديية بالية 

الع وث والد اتة من أا ز  حديثة وكتب وجمالت بلملية, وه اك ا  تو  ملن اا ب تو ر اإلمكا يات الالزمة إلاراش  
باما اثن خ وم م, هو أن العاحىل العلمل  العائد من اخلا ج ثد يعود وجيد اجلامعات تفتنر ملن اب ط ا تطلعات الد اتية 

ن بلمله او ادا   م صعه   واإلمكا يات العلملية ال  حيتاج مللي ا اسكادي  العراث , وثد جيد ا  قول ب ه   يفنه شيئةًا
  .ا23اار وتعامله مع  بيته  يشد الرحال من حيىل أتى, حيىل جيد اس اق الرحعة ن تلق العلدان 

 آراؤه يف بعض املصطلحات التارخيية: 

 مصطلح السامية: -1
تنا لً لغوايً بني جمملوبة من كان  أي الدكتو  اواد بل  أن هذا ا صطلح معين بلى ثابد  لغوية ملع واد العاحثون أن   

اللغات العربية واسكدية والفي ينية والعربا ية واحلعشية وغلها  اتتدلوا أبصل ا واحد ومُسيت من ثعا رشولتز اس اين ت ة 
ما لل امية، وير  أتتاع  اجلليا بل  أ ه من غل ا ملكن التوصا ن الوثت احلاعر ان تشخيص الو ن الذي 1871
ال اميون، وهو ينول أ ه   يكن معر ة علق مل  بوعع را  ة للل جات ال امية تعنّي وتشّخص ا وا ن ال     عت  يه

الشام واجلزير  كملا ُبثر با كتالت  ي ينية و صوص تامية  العراق وبالد  الل جات ُبثر بلي ا ن  ظ رت  ي ا، وهذ  
 0ا24ر

 رؤيته يف مصطلح مستشرق ومستعرب: -2

الكعل اواد بل  أن مصطلح م تشرق رطن والص يح م تعرب وهو الذي يع ىل ن العربيات رلغة، وير  مق ر ا  
 0ا25ات ي ، خمطو ات، منا  ة بني الل جات وغل علقار 

 رأيه يف األاننية:  -4
والفل ف  هو أن يتربع الشخص إب تااه  0ير  ن اس  ية مدلولني أرالث  و ل ف :  اسرالث  رليف ثعيح ن اإل  ان 

الفائض بليه ان غل  من امتااني، وغريز  ر اس ا تد ع اإل  ان ان العملا وان التغلب بلى ا شاكا وان ا بتكا  
 0ا26واإلبداع والتندم، وهذا ما يرا  ر كاترب مشيدا بكتابه راإل  ان واس  يةار
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 رأيه يف بدء التاريخ:   -4
: التا ي  العريب بدأ ثعا اإلتالم،  العرب اجل وبيون كان هلم تنومي يعدأ ب  ة  َمن ثال أن التا ي  العريب بدأ لإلتالم را ئ

ثعا ا يالد أّ روا به بعض اسحداث حىت ثعيا اإلتالم، وهذا ما جند  ن  ص ابرهة حاكم اليملن مدّون بلى   19أو    15
ما، مث أّ رو بتنومي 0ق 311  ة ر ما، وأ ّ  العرب الشملاليون بتنومي اإلتك د  الذي يعدأ ب541تد من ب يراع ان ر

ما، كملا ملن للملثنفني من أها مكة 105والذي يعدأ ب  ة ر  -ملحد  ا ملالق العربية ثعيا اإلتالم ن بالد الشام   -ُبصر 
 0ا27كتعاً ن التا ي ، لكّن الص يح أن الكتابة التا يية ازدهرت ن اإلتالم ر 

 ما يؤاِخذ املؤرخ )جواد علي( على الطربي ؟     -5
 0ما مع بلمله بضعفه وحتّيز  ان ثعيلة متيم797هة/ 18ابتملاد  بلى تي  بن بملررت -

 0ب نله بعض استا ل واخلرا ات -

 0ملمهاله هو وغل  من ا ق رني اجلا ب ا ثتصادي والرأي العام   -

 التاريخ اجلاهلي:   -6

واد بل ا ان أن التا ي  اجلاهل  جيب أن يُف َص ويدثيَف بع ايةخ  حتملال واود الت اما  يه يوص  أتتاع  اجلليا را    
 0ا28بلى العرب من ثعا أ س ظ وا أّن ن التش ل به ثربة وح عة ان هللا تعان سهنم َبَعد  أص ام ر

 الكتاابت اجلاهلية:   -7
ينول راواد بل ا ن أّن غالعية َمن  حبىل ن هذ  الكتالت ابتملد بلى العربا ية وال راي ية  يملا ترام من ال صوص     

لذلق     ا ود غل مو ّنة، والص يح أن ُتد َس العربية اجل وبية وجُتملع معاين ألفاظ ا للوصول ان تف ل كتالت ا   د 
 0ائعحىت  صَا ان أهم حلنات ات ي ا الض

 تعاريفه يف احلضارة، املدنية، الثقافة:   -8
والفل فة وا وتينى   احلضارة:   - واسدب  اللغة  مثا  الروحية لإل  انا  احلاعر راحليا   الوثت  ويُراد ضا ن  من احلضر 

أ أو تصويراً أو مساباً  و حنتاً معرباً بن والد اما وما ان علق مبا تُعدبه بعنرية اإل  ان، وُتدَ ك احلضا   كتابًة أو  نشاً 
 0العا فة ا  يطر  بلى  وح اإل  ان وتظ ر ن اخلُليف واإلبداع 

ويُراد ضا ا ظاهر اجمل ملة للروح مثا الع اش والص ابة والتن ية وا عاما وا ررتابات وا عتكرات وكا ما يلفه   املدنية:   - 
 0النرن التاتع ب  ا يالدي  اإل  ان مما يُر  ويُلملس، وثد تنّدم اإل  ان ن هذ  ال احية م ذ 
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ه  ما يص حيا  الفرد وصلته مبجتملعه من حيىل ا   جام والتصر ات، وملهنا تندير اإل  ان ل ف ه، وععطه   الثقافة:   -
 لعوا فه واحرتام غل ، وا برتاف لحليف كملا تريد  ل ف ق، ومل ابتق للنوا ني واسبراف والعادات وملن كا ت عد  غعتق 

ة بليق العملا بلى توعيح ما ب دك من  أي خمال  أبتلوب ُمن ع جيعا ا ررين ي لكون تلوكق ن  ف  هذ  احلال
 0علق

 يُؤمن )جواد علي( ابألمر بني أمرين:   -9
التو ييف بني اإل ادِ   ينول أتتاع  الكعل: اإل  اُن ُحٌر خمتاٌ ، ولك ه من  حيةخ أرر  ُمّ َلٌ ان حدخ ما، وبلى العاثا 

 0والتنييد، بني احلريِة والت يل  

 رأيه جبهود العرب:   -10
ير  مق ر ا الكعل أبن ما كتعه العلملاش بن ازير  العرب ثعا اإلتالم ن  تائ  حبوق م واكتشا اهتم وما  نلو  من صو      

النلم، وتركوا هلم آاث    آ ف ت ةا، وملن ثوماً رّلدوا هلم واوداً ثعا أن يُعرفَ   6-5 َنش ا أها اجلزير  ثعا أكثر من ر
ا اش ون الك وف وكا ت هلم صالت مع اسثوام اجملاو   هلم، وكان هلم ثلم راص ضم ظ ر حني  تكن ب د مواعع 
اكتش  اإل  ان الكتابة، ملن ثوماً هكذا حاهلم   يكن وصف م رلجلاهلينيا، كملا يرويه أها اسرعا ب  م، ن ملهنم ن 

 يظ روا للتا ي  مل  بظ و  اإلتالم، ظا ني بذلق أن ّ النول خبال ه هو  نص من شنن اإلتالم، بزلةخ بن العامل وأهنم مل 
بلملاً أبن النصص النرآ ية تروي ل ا حالة هذ  اسثوام وبالثاهتم وب ياهنم وتطاوهلم  يه كملا تشل ان احلضا ات العابلية 

 دو  من بنود وأحالف وغلها كل ا تربهن غل علق. والفربو ية واليمل ية وما اختذو  هلم من م تشا ين وما بن
وما كا ت اجلاهلية ال    ع ا النرآن الكرمي ان برب ما ثعا اإلتالم ه  ا ٌا للكتابة والنراش  والدين، وملمنا ه      

 0ا29ااهلية بن ا اخ وتفاهةخ ممّن ثابَا اإلتالم لل خرية وا زد اش بدً  من منابلته لل  ه  أح ن ر

 رأيه يف مصطلحي عاربة ومستعربة:     -11
مل تكن  هذ  ا صطل ات معرو ًة ب د العرب ن  أي أتتاع  الكعل، ولكّن اإلرعا يني أوادوها، با هم كل م برب،       

وا دين م  م رالذي ي كن ا دي ةا ُي مل   ف ه مبكا ه كنن يكون رمك ا أو رتعنيا وغل علق، أما برب العدو   م 
 0براب، وحىت ثعيا اإلتالم كان ا دين ُي ملى بريب والعدوي ُي ملى أبرايباس

 0ا 30و ق ر ا اجلليا آ اٌش كثلٌ  أرر ، ن تف ل  التو ا  ومعىن احليا  والتطو  والتندم وما ان علق ر  

 يقول الدكتور جواد علي:   وبشأن عوامل تفسري التاريخ اليت جيب على املؤرخ أن يتسلح هبا

للرواايت وللواثئيف   حا ةخ مل و    كرخ   وبملاِ   ا التا ي  ي تملد وحيه من واثع الظروف ال  ُص ع  ي ا، وعلق بعد حتلياخ 1  
 0الوا د  بن احلادث 
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 0  ب ه   ات اد الذي يتوصا ملليه وادان ا ق ا  يكون بلى و يفا تدوين التا ي   2  
مع ا    علقي  و ناً لداي ت ا وبنيدهتا ن تف ل التا ي ، سن ر التا  ف ّ تُ  ال   ا بدم الرعو   د تة معي ة من ا دا س 3  

   ا ملرضاع حلكم اامد يت اىف مع عرو ات   ،الضينة  هذ  الداي ة والعنيد   و يف    بلى    التا ي  و صوغهأ  ا  زّي  وحنوِّ 
 0ا     العلمل  ن تف ل التا ي 

كا اوا ب التا ي ،  ال ينتصر بلى التملجيد وا ديح، ون الوثت  ف ه   حياول ت ّنط   صَ ا بلى ا ق   أن يشخّ 4  
 0موا ن الضع اصطياد  و أالعثرات  

ملن م شن الرواايت واجتا   واهتا والزمن الذي باش  يه صاحب   رَ ا اً با اً باد ً، أي أن ي ظا أن يكون ا ق   وصّ 5  
 وما ان علق.   الرواية و ثل ا

كتب ن كا بيئة معا عة، ر  يملا يُ من ال ظر  الن رية ملن ات ي ا، وجيب التعصّ   ا وملزاش هذ  ا واصفات بلي ا أن حنذ َ 6  
مشول   با  ال ياتية  اجلوا ب  بلى  ا ثتصا   بدم  ا ق    والفكرية وبلى  وا اتملابية  ا ثتصادية  احليا   اوا ب  كا 

 0ل هتملام
 ، بليه أن يت دث بن كا اوا ب احليا  وصيته اسرل  للملق   ا عاصر، وه  أن    ا اواد بل العالمة ر م  ندِّ يُ وأرلاً  ا  7  

 0ا31ربامة ال اسا ر  ة وبن ال وادبن اخلاصّ   ، بن كا الطعنات

 وآاثره العلمية املتميزة:   مؤلفاته املبحث الثالث 

يُعد العالمة استتاع الدكتو  راواد بل ا أحد أبرز ا ق رني ن العصر احلديىل، الذين أقة َروا ا كتعة العربية مبجملوبةخ      
ا تعمليف والعملا بلى كش   للع ىل  َبلملاً كّرس حياته  الرصي ة،  كان  التا يية واسدبية  الع وث والد اتات  ثّيملةخ من 

 0التا ي  العريب واإلتالم    اجمل ول وملاالش الغوامض ن ميدان 
الوااب، وات م حبب اخلل      أ ه يت ّلى لجلدية وا لتزام وا تزان واحلرص بلى أداش  ومن رصائص أرالثه احلمليد  

 0والتعاون والتواعع، صاحب اتتنامة واد واات اد وصدق وو اش وملت ام خملص بكا بملا بلمل  بّ اش

ص ن ات ي  العرب ثعا اإلتالم وتعمّليَف  يه واشت ر به حىت بلغ  يملا أّل   يه الغاية اواد بل  العامل ا ق   الذي ختص    
تنّصياً وحتنيناً والتزاماً للمل  جيِة  اتتوبب مصاد   وما ُكتب  يه للعربية واللغات اسرر ، وكان مثر  علق  تااه اسصيا 

 0والغزير
 ي  اليملن ثعا اإلتالم واتتوبب ن علق ال نوش والكتالت الندية، وأون راواد بل ا اهتملاماً للعربية الندية، وات     

مث واصَا أبحباقه ان العصر اإلتالم   تنليف  يه، وهو ن مجيع ا يادين  ل التملّيز والرايد  ن ا   جية العلملية وبرض 
 0ا 32ريباراس كا  ووا ات ال ظر والت ليا والتف ل  اتت يف بن ادا  خ لنب ر يل وف التا ي  الع 
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 مؤلفاته املنشورة:  أبرز  منو 
 . التاريخ العام .1

 ا. م1967ربغداد   أصنام العرب .2

 0ما1960-1956  ربني ت   اجململع العلمل  العراث  رمثا ية جملداتا،  عع ا اتريخ العرب قبل اإلسالم . موتوبة3

م، وكذلق 1974-1968  للملد  بني ت   ربشر  جملداتا،  عع ن بلوت   املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم .4
 0ما1993هة/ 1413 ُعع اث يًة ن بغداد مب ابد  اامعة بغداد ت ة ر  

 ا. م1968ربغداد   اتريخ الصالة يف اإلسالم  .5

 0م2004، و ُعع للملر  الثا ية ن بغداد ت ة  ام1969ربلوت  اتريخ العرب يف اإلسالم .6

، ترمجة: أبو العيد دودو رأ ا يا، م شو ات ام1938ته للدكتو ا ا رهامعو غ    ا روحروه ي وسفراؤه األربعةاملهد .7
 . ما2005هة/1426اجلملا،  

و ععت   ، (بصورة األرض)ا عرو ة    (اإلدريسي طةيخر )ضجت اسقري   واستتاع أمحد توتة مع الدكتو   رَ شَ كملا  َ 08
 . م1951 ت ة

 0م1968  اجلاهليني،موسوعة ألفاظ    - 9

 0م 2007هة/1428، دا  الو اق لل شر، بلوت،  أصنام الكتاابت  -10

شر للت ل ا ن كملا أن لديه بشرات اسحباث ال   شرها ن اجملالت العلملية ا تخصصة، م  ا حبىل موّتع  ُ   - 11
 عوديا وتل لة حبوث بن وا   الطربي موا د ات ي را حول  م1954-1950ر للملد  بني  اجململع العلمل  العراث  جملة

 0ا33ات ي  اليملن وحبوث ن هلجة النرآن الكرمي ون لغة النرآن الكرمي وتل لة حبوث بن تطو  العربية  ر

 0ا34له أكثر من أ بعة وبشرين حبثاً ن ا اث  والتا ي  ر  - 12

 0ا35 شر ثرابة مخ ني د اتة ن جملة اجململع العلمل  العراث  ر  - 13

 أيضاً: ومن آاثره  
 0ا36أّل  كتاب بن ا شكلة الي ودية وملترائيا ر -1

 0ا37وله كتاب بن مشكالت العامل العريب ن الوثت احلاعرر  -2

 0ا 38وكان ثد أّل  جملة ن اليملن بع وان راليملن الدينرا يةار -3
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مة جواد علي غري املنشورة  : مؤلفات العالا

 0رثاموس كاما للخطا  معجم ألفاظ ا   د  -1

 0اسلفاظ العربية اجل وبية رال عنية واحلملليةامعجم   -2

 0م1961هة/  1381ات ي  العرب ن اإلتالم، تععة أازاش صد  م ه اجلزش اسول بام   -3
كتب خمطو ة ترك ا مق ر ا ا رحوم راواد بل ا وأنما أن ت اَل الع اية من أترته الكرية وأص اب الشنن  -4

 0ا39الثنان ن العراق ر

 وأمنياته: رجاؤه  
ملن مما يثل أت  أتتاع  اجلليا راواد بل ا هو أن  ير  الغربيني يع ون بتا ي  العرب ن اجلاهلية وجيّدون ن الع ىل     

ب ه والكش  بن خمّلفاته وتركاته ن ل ن اس ض، و شر   بلغاهتم رر و   ر  حكومات ا العربية، و تيملا حكومات ازير  
اّ  م صر ة ب ه،   تعىن ل اث  الع اية الالزمة هلا، و  ت نل اخلرباش  مسياً ولمس ا الع ىَل بن العرب، تعدي اهتملاماً،  

العادايت والت نيب ن اخلرائب اجلاهلية  تتخراج ما  ي ا من ك وز، ومجع ا ن دا  للمل ا ظة بلي ا و  الع ال اس 
ان التملاقيا  ظرهتم ان اسص ام واسواثن، وان اتتخراج   وثد يكون بذ  هذ  احلكومات أن ال اس ه اك ي ظرون   0بلي ا

ا، 40ا اث  والت نيب بن العادايت  ظرهتم ان بعىل الوق ية وملحياش معامل الِشر ك، وه  من أاا هذا ختشى الرأي العام اار 
نريب، وأن يد ك برب اجلزير  لذا يتملىّن أتتاع  اجلليا بلى احلكومات العربية أن تزول ب  ا هذ  التصو ات ن ا  تنعا ال 

 0أمهية ا اث  ن الكش  بن ات ي  هذ  اسمة العربية الندمي 
وكذلق يراو العالمة راواد بل ا أن ت تعه احلكومات العربية رر سمهية موعوع التخصص بتا ي  العرب الندمي، وأن 

العربية اجلاهلية، لينوموا هم أ ف  م للع ىل   تكل  شعاضا د اتة بلم ا اث  ود اتة هلجات العرب ثعا اإلتالم واسثالم
 0ا41والت نيب ن موا ن العادايت ا  عثة ن موا ن كثل  من اجلزير اا ر

وستتاع  اجلليا  ااش آرر   و يتملىن بلى رر اامعة الدول العربية والدول العربية أن حيننو ، وهو مل تال بعثات من     
ثالم العربية الندية ان موا ن ا اث  ن اليملن ون بنية العربية اجل وبية وا واعع اسرر  ا تخصصني ل اث  وللل جات واس

من ازير  العرب للت نيب بن ا اث ، والكش  بن ات ي  اجلزير  ا طملو  حتت استربة والرمال، و شر   شراً بلملياً، بد ً 
 م عى من مق ر ا الكعل أن    ظَا بالًة بلى الدول ا وعلق ن42من أن يكوَن ابتملاد  ن علق بلى الغربينياار

 0الغربية ن كا أمر حىت ن الكش  بن ات ي ا الندمي 

ولألتتاع الدكتو  راواد بل ا  ااٌش آرٌر هو أن تنوَم الدول العربية رر بتدوين معجم ن الل جات العربية اجلاهلية،     
   كتب ن حنوها وصر  ا، وترمجة الكتب اسم ات ال  وعع ا ا قلفون ت تخراه من الكتالت ال  ُبثر بلي ا، وبتنلي
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اساا ب ن ات ي  اجلاهلية، ترمجة دثينة ت ن  بن ا    الذي وثع ن ترمجة بعض تلق ا قلفات  نشاع الغلط و شر 
 0ا43الت ري اار

امةخ مشّاش ن الع ىل والتنلي  التا ي   ند كان وح ع ا  خراً مبق ر ا الكعل راواد بل  ا ن أ ه مع ما كان بليه من ث    
يريّب ال اشئة اجلدد، كي  جيب أن يكو وا بليه من تواعع، ومباعا جيب أن يت ّلوا به من ِرصال،  ععد أن أمّد  مبوتوبته 

أكن ثد ُو نُت  يملا اخلالد  را فصا ن ات ي  العرب ثعا اإلتالما، مل ق ا التا ي  اجمليد، ينول يرمحه هللا تعان رر  إن  
ثصدت اليه وأ دته،  ذلق ح يب وكفى،   أ يد بليه محداً و  شكراُ، سين ثملُت بوااب، وبمللت بن شوقخ و غعةخ وولعخ 
ثدمي ضذا ا وعوع يراع ان أايم د ات  اسون،  ليس يل  ضا و  ِمّ ة، وملن كان  يه ُح   اً   و للعلملاش الذين ابتملدت 

وملن  أرفنُت  يه  ذلق معلغ بلمل  واات ادي، أديته بعد   0 م، وليس يل  يه غل اجلملع والتنلي بلي م وأرذت م 
تعب،   أملق أكرب م ه، وبغي  ُح ن التوايه واإل شاد وتنومي اسداش، وتص يح اسغالط،  ال ند العلمل  احليف مل شاٌش 

بن العلم والتندم، وتعب يقدي ان اخليالش والضالل، و وق   وب اش، وا دح واإل راش ن  ظري ملبعاٌد لطاليب العلم من أمثايل 
 ا...44كا عي بلٌم بليماا ر

 اخلامتة   
وبعد هذ  الرحلة العلملية اجلمليلة مع ا ق   الكعل وأتتاع اسايال ا عدع ر استتاع الدكتو  اواد بل ا، تلته العلملية،     

م  جه، والطواف بني كتعه وموتوباته ووصااي  للعاحثني اجلدد، و  ااؤ  وأم ياته للملتخصصني ولل كومات وغل علق 
  صا ان ال تائ  واحلنائيف ا تية:

ملن  هذا ا ق   العملالق امتلق مل اثً ات يياً واتعاً هو حصيلة تفر شاق بني مضان الكتب التا يية الندية وال     -1
محل ا ن ثلعه وعملل ، وثد امتزج علق إب البه الواتع بلى توا ي  الشعوب  كان أتلوبه متملك اً  مل  يابياً 

 بذلً مشولياً. 

  ،ملباد  تشكيا احلدث التا ي  كملا وثع للضعط هو  ملن وظيفة ا ق    وص  مق ر اي -2

 0حىت ل  تطيَع أن  نوَل أ ه كان ي جح ن صياغة بامل من اإلبداع التا ي  يوازي العامل احلنين  الذي كان تائداً ثدياً 

تا يية ملع كان ي ن  بن ا  اش ويوص  أيضاً أن  يعتملد ا ق   ا     العلمل  والدثة والتوقييف ن  نا اسرعا  ال -3
 الشخصية النا عة وا بتعاد بن العوا   وا ذهعية والطائفية ا نيتة ويدين اتتخدام الدولة للتا ي  أدا  بيدها. 

الدبو  ا لّ ة ان  شر كتب ومقلفات هذا ا ق   ا وتوب  الكعل غل ا  شو  ،  وان ملباد   شر كتعه وموتوباته  -4
  َا م  ا  الب العلم والعاحثون اجلدد وغلهم. ا  شو  ، لي 
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وأرلاً ها تُعط  هذ  الو ينات العائ ة مكا ته العلملية والتا يية الكعل  ؟ لند وادت حرااً ن علق وأ  أكتب بن     
ون علق  ليعملا العاملوناا   (( الع ر الذي بّلمل ا مداد التنلي  والتدوين التا ي ، وح ع ا أهنا  نطة العداية، ثال تعان:

 0ااِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ رر
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14- hwar ajrah alastad hmyd almtb'ey fy mjlh afaq 'erbyh, almrj'e alsabq0 

15- 'ely, jwad, almfsl fy tarykh al'erb qbl aleslam, t2, (bghdad, mtab'e jam'eh bghdad, 1414h/1993m) almqdmh 1/6 

16- al'emry, alm'elf walshfy, mjlh afaq 'erbyh, s74-80 ؛ almtb'ey, mwsw'eh almfkryn, s99 wma b'edha0 

17- 'ely, almfsl fy tarykh al'erb, 1/6 
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