
  كتب الرتاجم
  

  :تعریف كتب التراجم

هي تلك الكتب التي تذكر سیر المشهورین فـي میـادین النـشاط اإلنـساني   
وهــى عـــادة تتـــرجم لـــذوى النباهـــة والعلــم ســـواء أكـــانوا مـــن العلمـــاء أو الرؤســـاء أو 

  .ًذوى الجاه أو ذوى الشهرة، وترتبهم وفقا لترتیب معین

راجــع التــراث وأكثرهــا ازدحامــا ولعــل میــدان التــراجم هــو أرحــب میــادین م  
بالمؤلفــات، فاإلنــسان هــو ســید المخلوقــات فــي هــذا الكــون ولــیس غریبــا أن تكثــر 
المؤلفــات والمــصنفات التــي تتحــدث عنــه فــي كــل زمــان وفــى كــل مكــان وفــى كــل 
مجـــال مـــن مجـــاالت المعرفـــة، وربمـــا لـــم تظفـــر لغـــة مـــن اللغـــات وال حـــضارة مـــن 

إلســالمیة واللغــة العربیــة مــن كتــب التــراجم، الحــضارات بمــا ظفــرت بــه الحــضارة ا
  .بل إن التراث في میدان التراجم والسیر یعتبر األكبر بین أنواع التراث العربي

  :نشأة كتب التراجم وتطور تاریخها

عنــدما نــزل القــرآن الكــریم واهــتم العــرب بدارســته ودراســة الحــدیث النبــوي   
دراســـتهما علـــوم كثیـــرة كعلـــوم ًأیـــضا بوصـــفه المـــصدر الثـــاني للتـــشریع انبثـــق مـــن 

  .القرآن وعلوم السنة والفقه والعقیدة وغیرها من العلوم الدینیة

وبعــــــد الفتوحــــــات اإلســـــــالمیة واخــــــتالط المـــــــسلمین مــــــن الـــــــشعوب ذوى   
الحضارات ظهـرت علـوم أخـرى كالطـب والفلـسفة والریاضـیات والفلـك وغیرهـا وقـد 

الـذین  لـى معرفـة سـیر األشـخاصدعت الدقة في إقرار المبـادئ والقواعـد الدینیـة إ
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ًكــانوا یــشتغلون بهــذه العلــوم وكانــت تقتــضى أیــضا تقــصى أخبــار هــؤالء المــؤلفین 
  .للتأكد من صدقهم من ناحیة ولإلفادة من خبراتهم وتجاربهم من ناحیة أخرى

وقــد كــان مــن أوائــل مــن عنــى العــرب بتــسجیل ســیرهم هــو النبــي محمــد   
یرة النبویــة والتــي مــن أشــهرها ســیرة ابــن صــلى اهللا علیــه وســلم فظهــرت كتــب الــس

  .اسحق وسیرة ابن هشام

بعد ذلك توجه االهتمام نحو تسجیل سیر الصحابة، فظهـرت الكثیـر مـن   
  :الكتب التي تناولت سیر الصحابة ومنها

  .ً ترجمة٤٢٥٠، ویضم ) هـ٢٣٠ت (الطبقات الكبرى البن سعد  - ١

، ویــــضم )هـــــ٤٦٣ت (االســــتیعاب فــــي معرفــــة األصــــحاب البــــن عبــــد البــــر  - ٢
  .ً ترجمة٣٥٠٠

 ٧٥٥٤، ویــضم ) هـــ٦٣٠ت (أسـد الغابــة فـي معرفــة الـصحابة البــن األثیـر  - ٣
 .ًترجمة

 ). هـ٨٥٢ت (اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر العسقالني  - ٤

 بعد الترجمة لـصحابة النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم ظهـرت الكتـب التـي اهتمـت   
ت الكبــرى البــن ســعد الــذي اهــتم بالترجمــة بالترجمــة للتــابعین، والتــي منهــا الطبقــا

 .للتابعین بعد الترجمة للصحابة

ثـــم توجـــه االهتمـــام بعـــد ذلـــك نحـــو تـــسجیل ســـیر مـــن یـــشتغلون بـــالعلوم   
الدینیة والعلـوم اللغویـة، وجـرت العـادة فـي ذلـك الوقـت علـى جعـل هـذه الـسیر فـي 

ا طبقـات ، وأقـدم مـا وصـل إلینـا منهـفظهرت كتب الطبقاتمجموعات أو طبقات، 
  ).هـ٢٤٠(، وكتاب الطبقات البن خلیفة خیاط )هـ٢٣٠(ابن سعد 
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  :یمكن تقسیم كتب الطبقات إلى

  :، مثلوالمحدثین  طبقات القراء والمفسرین–١

  ).هـ٨٣٣ت ( غایة النهایة في طبقات القراء البن الجزري -أ

  ).هـ٩١١ت ( طبقات المفسرین للسیوطي -ب

  ). هـ٣١٢ت ( الجرح والتعدیل للرازي -ج

  : طبقات اللغویین والنحاة-٢

  ). هـ٣٧٩ت ( طبقات النحویین واللغویین للزبیدى -أ

  ). هـ٦٤٦ت ( إنباه الرواه على أنباء النحاه للقفطى -ب

  )  هـ٩١١ت( بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطى -جـ

  : طبقات الشعراء واألدباء-٣

  ).هـ٢٣١ت( للجمحىطبقات الشعراء الجاهلین واإلسالمیین  - أ

  ).هـ٢٧٦ت(الشعر والشعراء البن قتیبة الدینورى  -  ب

 ).هـ٢٩٦ت( طبقات الشعراء لعبد اهللا بن المعتز -جـ

  ).هـ٦٢٦ت( معجم األدباء لیاقوت الحموى -د

  : طبقات الفقهاء، مثل-٤

  ).هـ٥٢٦ت( طبقات الحنابلة ألبي الحسن محمد بن أبي یعلى -أ

سالك لمعرفــــة أعـــــالم مــــذهب مالـــــك للقاضـــــي  ترتیــــب المـــــدارك وتقریــــب المـــــ-ب
  ).هـ٥٤٤-٤٧٦(عیاض 
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  ).هـ٧٧١-٧٢٧( طبقات الشافعیة الكبرى للسبكى -جـ

  ) هـ٨٧٩ت( تاج التراجم في طبقات الحنفیة لزین العابدین ابن قطلوبغا -د

  : طبقات األطباء-٥

وعندما ازدهرت العلـوم المختلفـة األخـرى عنـد المـسلمین، كالطـب والریاضـیات 
هــــذه العلــــوم فظهــــرت طبقــــات  ألصــــحاب رهــــا، ظهــــرت الكتــــب التــــي تتــــرجموغی

  :مثل األطباء والحكماء،

  ).هـ٣٧٧ت(األطباء والحكماء البن جلجل  طبقات  - أ

  ) هـ٦٦٨-٦٠٠(األطباء البن أبي أصیبعة عیون األنباء في طبقات  -  ب

 ).هـ٦٤٦ت( إخبار العلماء بأخبار الحكماء لعلى بن یوسف القفطي-جـ

  :راجمأنواع كتب الت

مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق لنـــشأة كتـــب التـــراجم یمكننـــا القـــول إن كتـــب   
  : التراجم تنقسم إلى

  كتب التراجم العامة : ًأوال

ٕوهـى تلـك الكتـب التـي ال تلتـزم بعـصر وال بیئـة وال موضـوع معـین، وانمــا   
تتــرجم للمــشاهیر فــي كــل فــن وعلــم، وفـــى كــل بقعــة مــن بقــاع الدولــة اإلســـالمیة 

  :، من أمثلة التراجم العامةفؤلحتى عصر الم

  :كتب الوفیات) ١(

وقـــد ) هــــ٦٨١-٦٠٨(ن البـــن خلكـــاناإنبـــاء أبنـــاء الزمـــ: وفیـــات األعیـــان )١
جمــع ابــن خلكــان فــي هــذا الكتــاب كــل مــن اشــتهر بــه بــین أقرانــه فــي جمیــع 
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الطوائــف، فتــرجم للعلمــاء والــشعراء واألدبــاء والملــوك واألمــراء وغیــرهم، وقــد 
  .ترجمة، وقد غفل الكثیر من الصحابة والتابعین ٨٠٠جمع بن خلكان 

وقـــــد جمــــع ابـــــن شـــــاكر ) ٧٦٤ت(فــــوات الوفیـــــات البـــــن شــــاكر الكتبـــــي  )٢
ــــصحابة ٥٠٠نحــــو ــــم یــــذكرهم ابــــن خلكــــان معظمهــــم مــــن ال  ترجمــــة ممــــن ل

  .والتابعین

فیـه ) هــ٧٦٤ت(ي، صـالح الـدین خلیـل بـن أیبـك الوافي بالوفیات للصفد )٣
 ألف ترجمـة فـي ١٤ وفن، وجمع فیه ترجم الصفدى للمشهورین في كل علم

 .ثالثین مجلد

ـــوافى البـــن تغـــرى بـــردى  )٤  ،)٨٧٤ت(المنهـــل الـــصافى والمـــستوفى بعـــد ال
ًوهــو أیــضا یعتبــر تكملــة وذیــال للــوافى بالوفیــات للــصفدي مــن ســنة  هـــ ٦٥٠ً

هــــ، وهــــو یــــضم ثالثــــة آالف ٨٧٤إلـــى أواخــــر أیــــام ابـــن تغــــري بــــردي ســــنة 
 .ترجمة

 :كتب تراجم القرون

جانب هذه التراجم العامة المطلقة، هناك نوع آخـر مـن كتـب التـراجم إلى   
ألنهـــا ال تتقیـــد  العامـــة إال أنهـــا مقیـــدة بـــزمن، وهـــى تعتبـــر امتـــداد للتـــراجم العامـــة

ٕبرجـــال فـــن مـــن الفنـــون أواقلـــیم مـــن األقـــالیم، وانمـــا تحـــد نفـــسها فقـــط مـــن الناحیـــة  ٕ
  .واحدالزمنیة فتقتصر على رجال قرن 

عنـــد منتـــصف " الـــوافى بالوفیـــات " لـــصفدى فـــي كتابـــة فبعـــد أن توقـــف ا  
لیغطـــى تــراجم رجـــال القـــرن ) هــــ٨٥٢ت(القــرن الثـــامن الهجــري، جـــاء ابـــن حجــر 

ومـــن " الـــدرر الكامنـــة فـــي أعیـــان المائـــة الثامنـــة " الثـــامن الهجـــري بأكملـــه فـــألف 
  :بعده تتابعت كتب تراجم القرون، مثل
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" الــذیل علــى الروضــتین"مى  الــسادس والــسابع، المــسنتــراجم رجــال القــرنی )١
 ).هـ٦٦٥ت (ألبي شامة المقدسي

 ).هـ٨٥٢ت(الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة البن حجر العسقالني )٢

  ).هـ٩٠٢ت(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوى  )٣

  ) هـ١٠٦١ت(الكواكب السائرة في أعیان المائة العاشرة للغزى )٤

ــــــــان القــــــــرن الحــــــــادي )٥ ــــــــي أعی ــــــــر ف  عــــــــشر لمحمــــــــد أمــــــــین خالصــــــــة األث
 ).هـ١١١١ت(المحبى

 ) هـ١٢٠٦ت(سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر للمرادى  )٦

 ).هـ١٣٣٥ت(حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر للبیطار )٧

إتحـــاف المطـــالع بوفیـــات أعـــالم القـــرن الثالـــث عـــشر والرابـــع عـــشر لعبـــد  )٨
 ).هـ١٤٠٠ت(السالم بین عبد القادر بن سودة

 تتفق جمیعها في أنها مصادر أصـلیة لتـراجم رجـاالت القـرون وهذه الكتب    
التــي تغطیهــا، فقــد أدرك مؤلفوهــا تلــك القــرون وعاصــروا الكثیــر ممــن ترجمــوا 

 . لهم

  التراجم المتخصصة : ًثانیا

وهى تلك الكتب التي تترجم للشخصیات التي كانت لهـا شـهرة فـي مجـال   
النوعیـة فـي وقـت مبكـر، فقبـل مـن مجـاالت أو علـم مـن العلـوم، وقـد ظهـرت هـذه 

ان ینتــصف القــرن الثــاني الهجــري كتــب ابــن اســحق ســیرة النبــي صــلى اهللا علیــه 
فهــذبها وأذاعهــا بــین النــاس حتــى ) هـــ٢١٨ت(وســلم، وجــاء مــن بعــده ابــن هــشام 

  .أصبحت تعرف بسیرة بن هشام
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لیف العربیـــة فـــي تـــراجم الـــصحابة عـــد ظهـــور الـــسیرة النبویـــة بـــدأت التـــآوب  
ین وتابعیهم ورواة األحادیث والفقهاء والشعراء واألدباء و األطبـاء وغیـرهم، والتابع

  :فظهرت كتب التراجم المتخصصة في المجاالت الموضوعیة المتنوعة مثل

    . طبقات القراء البن الجزرى-١

  . طبقات المفسرین للسیوطى-٢

    . الجرح والتعدیل للرازى-٣

  .  طبقات النحویین واللغویین للزبیدى-٤

  . إنباه الرواه على أنباء النحاة للقفطى-٥

     . طبقات الشعراء لعبد اهللا بن معتز-٦

  . الشعر والشعراء البن قتیبة الدینورى-٩

      . طبقات الحنابلة البن أبي یعلى-١٠

  . عیون األنباء في طبقات األطباء البن أبي أصیبعة-١١

          . طبقات األطباء والحكماء البن جلجل-١٢

  :نظم ترتیب كتب التراجم

  . یمكن تقسیم نظم ترتیب كتب التراجم إلى قسمین رئیسیین  

   الترتیب البسیط: القسم األول

 للترتیــب، وینــدرج تحــت هــذا القــسم كتــب تــراجم واحــدأي اســتخدام نظــام   
ـــدقیق للشخـــصیات  القـــرون؛ إذ اســـتخدمت هـــذه الكتـــب نظـــام الترتیـــب الهجـــائي ال

الكواكــب : "كتــاب إنــه قــد شــذ عــن هــذه الكتــب فــي التنظــیمالتــي ترجمــت لهــا، إال 
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ألنه اسـتخدم النظـام المركـب فـي تنظـیم مـواده، " السائرة في أعیان المائة العاشرة 
شخـصیات الثلـث األول : حیث قسم كتابه إلى ثالث أقسام رتبها تاریخیـا كمـا یلـي

ث وخصــصه مـن القـرن، ثـم شخــصیات الثلـث الثـاني مـن القــرن وأخیـرا القـسم الثالـ
لشخــصیات الثلــث الثالــث مــن القــرن، وداخــل كــل قــسم مــن هــذه األقــسام الثالثــة 

ًترتیبا هجائیا وفقا ألسمائها، باستثناء المحمدین  رتب الشخصیات ً كـل مـن اسـمه (ً
  .الذي ابتدأ بهم الترتیب) محمد

كتـاب الـوزراء " ًومن أمثلة الكتب التـي اسـتخدمت الترتیـب البـسیط أیـضا   
ًترتیبا زمنیا تاریخیـا، حیـث بـدأ مـن عهـد  الذي رتب كتابه" بن عبدوس والكتاب ال

  .الرسول صلى اهللا علیه وسلم

  الترتیب المركب: القسم الثاني

أي اســتخدام أكثــر مــن نظــام للترتیــب، كاســتخدامه للنظــام التــاریخي مــع   
، "الكواكــب الــسائرة فــي أعیــان المائــة العاشــرة " النظــام الهجــائي كمــا رأینــا كتــاب 

وفیــات األعیــان، فـــوات (ًوقــد ســار علــى هـــذا الــنهج أیــضا كتــب الوفیـــات الثالثــة 
إذ اســتخدمت ســنة الوفــاة كمــدخل رئــیس، وتحــت كــل ) الوفیــات والــوافي بالوفیــات

  .سنة تذكر من توفوا في هذه السنة وفق الترتیب الهجائي

 وأما كتاب طبقات النحویین واللغویین للزبیدي فقد قـسم كتابـه إلـى خمـس  
ـــــي ـــــا كمـــــا یل البـــــصریین والكـــــوفیین والمـــــصریین والقـــــرویین : أقـــــسام رتبهـــــا جغرافی

  .ًترتیبا زمنیا واألندلسیین، وتحت كل قسم رتب علماءه

كما استخدمت بعض كتب التراجم أكثر من نظـامین فـي ترتیـب التـراجم، 
مثــل كتــاب الطبقــات الكبــرى البــن ســعد، إذ نجــده یتنــاول أوال ســیرة الرســول صــلى 

علیــه وســلم ثــم الــصحابة ثــم التــابعین، وهــذا ترتیــب تــاریخي، ویفــرد بابــا ألهــل اهللا 
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بـــدر، وبابـــا آخـــر لمـــن لـــم یـــشهد بـــدرا، وهـــذا تنظـــیم موضـــوعي، ثـــم یتـــرجم ألهـــل 
المدینـــة ویتــــرجم فـــي قــــسم آخـــر للكــــوفیین، وقـــسم آخــــر للبـــصریین، وهــــذا تنظــــیم 

  .ً هجائیاًترتیبا جغرافي، وفى كل قسم من أقسام الكتاب یرتب األسماء

  :الخاتمة

  . وهكذا فقد استعرضنا فیما سبق

  .تعریف كتاب التراجم - ١

  .نشأة كتب التراجم وتطور تاریخها - ٢

 أنواع كتب التراجم  - ٣

 .نظم ترتیب كتب التراجم - ٤

  

  

  

  

  

  
☺☺☺☺☺  

  


