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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء ضوءٍ على أهمية كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي في التعريف بالمصنَّفات التاريخيّة التي ألَّفها علماء بغداد والذين وفدوا إليها ما بين (149-463هـ/766-1070م).
أي من السنة التي أصبحت فيها بغداد عاصمة لدولة الخلافة العباسيّة، إلى سنة وفاة الخطيب البغدادي؛ مؤلِّف الكتاب، وهو المصدر الرئيس في هذه الدِّراسة.
تضمَّن البحث نبذة للتعريف بالخطيب البغدادي، وكتابه "تاريخ بغداد"، مع تمهيدٍ يخدم الموضوع، ثمَّ التعريف بأشهر المصنَّفات التاريخيّة ومصنِّفيها، بحيث وزِّعت حسب حقول الكتابة التاريخيّة المتعارف عليها عند المسلمين. 
وفي نهاية الدِّراسة، وضع الباحث خاتمةً ضمَّنها النتائج العلميّة التي انتهت إليها.
الكلمات الدَّالة: الخطيب البغدادي، كتاب "تاريخ بغداد"، المصنَّفات التاريخيّة، بغداد.
 
Abstract

This paper sheds light on the importance of AlKhateeb AlBaghdadi's book 'The History of Baghdad' in introducing the history works that were written and narrated by the scholars of Bagdad in the period 149-463 ah/766-1070 ad. This period starts with the year when Baghdad became the capital city of the Abbasid Caliphate and ends with the year when AlKhateeb AlBagdadi, who is the author of the book and the main source of the study, passed away. 
The study includes a brief introduction of AlKhateeb AlBagdadi and his book 'The History of Baghdad'. It also includes an investigation of the history works under study and their authors. These history works are classified according to the history fields that are well-known among Muslim scholars. 
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المقدمــة
تهدف هذه الدِّراسة إلى الكشف عن أهميّة كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، في التعريف بالمصنَّفات التاريخيّة التي ألَّفها علماء بغداد والذين وفدوا إليها من (149-463هـ/766-1070م)؛ أي من انتقال الخليفة أبي جعفر المنصور إلى بغداد بعد اكتمال بنائها، عندما أصبحت مركزاً لدولة الخلافة العباسيّة، إلى سنة وفاة الخطيب البغدادي، صاحب كتاب "تاريخ بغداد"، الذي اعتمده الباحث في هذه الدِّراسة مصدراً رئيساً.
وممَّا دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع، هي المصنَّفات الكثيرة والمتنوِّعة والمتناثرة في تراجم العلماء، والتي يلحظها القارئ في هذا الكتاب، وهي في مختلف الموضوعات والمعارف التي تناولها الخطيب البغدادي مؤلِّف الكتاب؛ وهي في علوم القرآن، من قراءات وتفسير، وفي علوم الحديث، والفقه، وعلم الكلام، والمذاهب والفِرق الإسلاميّة، وعلوم اللُّغة والأدب، والتاريخ، وغيرها من العلوم.
ولمَّا كانت المصنَّفات كثيرة ومتعدِّدة يصعب تناولها في بحثٍ واحدٍ، فقد وجد الباحث نفسه مضطراً للاكتفاء في التعريف بالمصنَّفات التاريخيّة فقط، وترك المصنَّفات في الموضوعات الأخرى لباحثين آخرين في دراسات أوسع وأشمل.
إنَّ هذا الموضوع، يحتاج من الباحث دراسة تراجم العلماء، والوقوف عند المصنَّفات ذات العلاقة المباشرة بالبحث نفسه، ومن ثمَّ ترتيبها على حقول الكتابة التاريخيّة عند المسلمين، والتي ورد ذكرها في التمهيد من صفحات هذا البحث.
لم يثبت للباحث وجود دراسة متخصِّصة ومستقلّة حول هذا الموضوع؛ ممَّا دفعه إلى دراسته، فبدأ بجرد الكتاب – تاريخ بغداد- وحصر أسماء العلماء البغداديين والذين وفدوا إليها، ممَّن كانت لهم مصنَّفات في حقل التاريخ، وبعد أن انتهى من عملية جرد الكتاب، وجمع المعلومات المتَّصلة بالموضوع، بدأ بوضع عنوان البحث بشكلٍ نهائي، وشرع كذلك بوضع العناوين الفرعيّة، مبتدأً بالتعريف بالخطيب البغدادي مؤلِّف الكتاب، ثمَّ بالكتاب المصدر الرئيس للبحث، ثمَّ وضع تمهيداً يخدم الموضوع، وقام بتوزيع المصنَّفات التاريخيّة حسب أنواع الكتابة التاريخيّة عند المسلمين واتجاهاتها.
جاءت المصنَّفات في موضوع السِّير والمغازي في مقدِّمة المصنَّفات التي تمَّ الوقوف عليها، ثمَّ المصنَّفات الخاصة بالأنساب، ثمَّ المصنَّفات ذات الصِّلة بالتراجم والطبقات، ثمَّ التواريخ المحليّة وتواريخ المدن، ثمَّ المصنَّفات الخاصة بالمذاهب والفرق الإسلاميّة، وأخيراً ذات العلاقة بالحوليَّات والتاريخ العام.
ولمَّا كان كتاب "تاريخ بغداد" المصدر الرئيس للدراسة التي نحن بصددها، قدَّمه الباحث أثناء التوثيق في الهوامش على غيره من المصادر، مع أنَّ بعضاً منها أقدم منه تاريخياً، وقد استعان الباحث بمصادر أخرى متنوِّعة لخدمة البحث، ويُعدُّ كتاب "الفهرست" لابن النديم أهمّها، وقد اعتمد الباحث على مجموعة من المراجع والدراسات الحديثة أيضاً بالشكل الذي يرفد البحث شرحاً وتوضيحاً، وجاء كتاب "علم التاريخ عند المسلمين" لفرانز روزنثال، وكتاب "تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكين، وكتاب "تاريخ الأدب العربي" لكارل  بروكلمان في مقدِّمتها.
وقد زوَّد الباحث دراسته هذه بخاتمة تبيِّن النتائج والتوصيات التي توصَّلت إليها. 
أمَّا فيما يخصّ المصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث، فقد اكتفى الباحث بالتعريف بها كاملةً عندما يرد اسم المصدر، أو المرجع للمرة الأولى في الهوامش، ولم يفرد لها قائمة خاصة في نهاية البحث؛ للاختصار وعدم الإطالة. 

أولاً: التعريف بالخطيب البغدادي وكتابه "تاريخ بغداد"
التعريف بالخطيب البغدادي (() درس حياته كلٍ من: يوسف العش في مؤلَّفه "الخطيب البغدادي مؤرِّخ بغداد ومحدِّثها"، مطبعة الترقِّي، دمشق، 1945م؛ وكذلك أكرم ضياء العمري، في دراسته عن "موارد الخطيب البغدادي"، في تاريخ بغداد، تحقيق: محمَّد هاشم الكتبي، بغداد، 1975م، ص27، ص29-51.)

هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، من عائلة عربيّة، وُلد في غزية من أعمال الحجاز (الذهبي، 1984م، 18/271 وما بعدها؛ الخطيب البغدادي، ص17؛ العمري، ص29)، ولكن الصَّفدي يذكر أنَّه وُلد في قرية من أعمال نهر الملك، تُعرف بهنيقيا (الصفدي، 1982م، 7/190).
أمَّا تاريخ مولده كما ذكرت المصادر، فهو سنة 392هـ/1002م (السمعاني، (د.ت)، 5/166؛ العمري، ص29)، ونشأ في درزيجان، وهي قرية كبيرة جنوب غربي بغداد، كان أبوه يتولَّى الخطابة والإمامة في جامعها لمدّة عشرين عاماً (الخطيب البغدادي، 2004م، 11/359؛ ياقوت الحموي، 1979م، 2/450)(() قال ياقوت الحموي: هي قرية كبيرة تحت بغداد، على دجلة بالجانب الغربي، وأصلها درزيندان، فعرِّبت على درزيجان، وقد تحرَّفت، إلى درب ريحان. )، وعن إفادته من علماء بغداد ورحلاته، وعقيدته ومذهبه، وصفاته وتوثيقه وثقافته، فقد تناولها بشيءٍ من التفصيل أكرم العمري في كتابه "موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد"(() انظر: ص29-51.).
لقي الخطيب البغدادي منذ صغره عناية وتوجيهاً من أبيه، حيث عَهِدَ به إلى هلال بن عبدالله الطيبي (ت422هـ/1030م)، فأدَّبه وأقرأه القرآن (الخطيب البغدادي، 2004م، 14/77). كذلك أفاد من منصور الحبَّال (ت403هـ/1011م)، في تعلُّم القراءات أيضاً (العمري، ص30).
وفي الحادية عشرة من عمره سمع الحديث في حلقة محمَّد بن أحمد بن رزق أبي الحسن بن رزقويه في جامع المدينة ببغداد – جامع المنصور- وكان ذلك في محرَّم سنة 403هـ/1011م (ابن الجوزي، 1992م، 16/129 وما بعدها؛ الذهبي، (د.ت)، 3/1135-1146)، وتردَّد أيضاً على مجلس أبي حامد الاسفرائيني الفقيه الشَّافعي في مسجده، كما أفاد بعد وفاة الحبَّال من ابن الصيدلاني (ت417هـ/1026م)، الذي كان يعلِّم القراءات في جامع الدارقطني (الخطيب البغدادي، 2004م، 5/178).
أفاد كذلك من محدِّث مشهور كان له أثر في توجيهه نحو علم الحديث، وهو أبو بكر، أحمد بن محمَّد البرقاني (ت425هـ/1033م) (الصفدي، 9/191-192). كما أفاد وبشكلٍ كبيرٍ من عدد آخر من علماء بغداد في علم الحديث (العمري، ص31).
رحل الخطيب البغدادي في طلب العلم، وألَّف في ذلك كتاب "الرِّحلة في طلب الحديث" (الخطيب البغدادي، 2004م، 16/130؛ العمري، ص34). حيث رحل إلى الكوفة والبصرة وهو في العشرين من عمره، وكان ذلك سنة 412هـ/1021م، ثمَّ رحل إلى نيسابور. ولا شكَّ أنَّ الرِّحلة إليها تعني زيارة مراكز الحياة الثقافية الأخرى في المشرق الإسلامي. فزار أصبهان وكان ذلك سنة 421-422هـ/1029-1030م (الذهبي، 18/271).
عاد بعد ذلك إلى بغداد واستقرَّ فيها ما بين سنتي 423-440هـ/1031-1048م (العمري، ص42)، ثمَّ رحل إلى الشَّام، فزار دمشق مراراً وسجَّل وجوده فيها سنة 440هـ/1049م، ومرَّ بها ثانية عند سفره إلى الحجِّ سنة 444هـ/1052م (م. ن، ص43).
روى في كتابه "تاريخ بغداد" عن عدد من الشُّيوخ الذين لقيهم في دمشق خلال زياراته المتكرِّرة لها، منهم أبو محمَّد عبد العزيز بن أحمد بن محمَّد بن علي الكتاني (ابن الجوزي، 16/158-159)، وأبو الحسين محمد بن مكي بن عثمان الأزدي المصري (الذهبي، 18/253).
حدَّث الخطيب في دمشق رغم سيطرة الفاطميين عليها وعدم ارتياحهم من نشاطه العلمي، خاصة بعد أن بلغهم أنَّه يحدِّث بكتابه "فضائل الصَّحابة الأربعة" لأحمد بن حنبل، ومن كتاب "فضائل العبَّاس" لأبي الحسن بن رزقويه، فقامت السعاية ضدّه، وكادوا أن يقتلوه لولا أن أجاره الشَّريف أبو القاسم بن أبي الحسن العلوي، واحتال في خلاصه، حيث سهَّل له الخروج إلى صور سنة 459هـ/1066م (الصفدي، 7/195).
كذلك زار حلب وطرابلس والمصيصة بعد خروجه من صور سنة 462هـ/1069م (ابن الجوزي، 16/130؛ الذهبي، 18/277). أخيراً عاد إلى بغداد بعد غياب امتدَّ أحد عشر عاماً، فوصلها في ذي الحجّة من سنة 462هـ/1069م، واستقرَّ فيها بباب المراتب في درب السلسلة بجوار المدرسة النظاميّة (ابن الجوزي، 16/134).
وقد كانت وفاته في يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة 463هـ/1070م، ودفن في مقبرة باب حرب في جوار بشر الحافي (م. ن، 16/134؛ العمري، ص47).
   ب. التعريف بكتاب "تاريخ بغداد
 يُعدُّ هذا الكتاب أضخم مؤلَّفات الخطيب البغدادي، كما أنَّه أهمّها وأشهرها، وهو يضم (7831) ترجمة، منها (32) ترجمة للإناث، ومعظم هذه التراجم تخصّ المحدِّثين وبقيتها عن أرباب العلوم الأخرى، ورجالات المجتمع والدولة، فهو تاريخ "النخبة" وهم أصحاب الكفاءات والمبرزين في المجتمع وخاصة العلماء الذي ينتمي إليهم الخطيب البغدادي (العمري، ص87 وما بعدها).
أمَّا أهميّة "تاريخ بغداد" في تاريخ الحياة العلمية والثقافية، فتظهر في الكشف عن طرق التدريس ومناهج العلماء ومقاييسهم وعلاقاتهم مع تلاميذهم، والتعريف ببعض مدراس المساجد الخاصة، وبالحلقات العلمية التي انتشرت في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين، وبمجالس كبار العلماء في المساجد والدور لإملاء الحديث أو المناظرة أو المذاكرة.
كذلك، فإنَّ "تاريخ بغداد" يعكس نشاط العلماء ومدى اتصال الحركة العلمية في المدن الإسلاميّة ببعضها، وذلك عن طرق ذكره رحلة العلماء في طلب العلم، وهذا ما يعكس الصِّلات العلميّة بين تلك المدن، وهو ما يحتاج إلى دراسة مسهبة تقوم على إحصاء العلماء المنتسبين إلى تلك المدن وتوزيعهم على مدنهم، وهي وإن كانت شاقّة لكنَّها عظيمة الفائدة في دراسة مراكز الحياة العلمية والثقافية خلال القرون التي أعقبت بناء بغداد، ولكن لا شكَّ أنَّ الأهمية العظمى لكتاب "تاريخ بغداد" هي في نطاق الحديث، حيث اختصَّ رجال الحديث بخمسة آلاف ترجمة من مجموعة تراجمه التي ذكرنا، وهي (7831) ترجمة، وبذلك يظهر أنَّه وضع لخدمة علم الحديث بالذَّات، فهو يُعنى برجال الحديث وبيان حالهم من الجرح والتعديل (العمري، ص87-89)(() انظر: المصدر نفسه، تاريخ بغداد، وما قدَّم فيه الخطيب البغددي من تراجم لعلماء الحديث.).
يقع الكتاب في (14) جزءاً، رتَّبه على حروف المعجم، على الرّغم من أنَّه بدأه بالمحمدين تكريماً لاسم الرسول ، وقد قدَّم لنا هذا المصدر جريدة متكاملة بأسماء الكتب والمصنَّفات جاءت بين ثنايا التَّراجم التي قدَّمها الخطيب البغدادي للعلماء البغداديين الذين وردوها خلال الفترة التي أصبحت فيها بغداد عاصمة لدولة الخلافة العباسيّة سنة 149هـ/766هـ، والسنة التي توفي فيها مؤلِّف كتاب "تاريخ بغداد" وهي سنة 463هـ/1070م، وقد تعدَّدت تلك الكتب والمصنَّفات في العديد من حقول المعرفة في ذلك الوقت، وقد خصَّ الباحث الكتب التاريخيّة في بحثه هذا بالدِّراسة والتعريف من بين الكتب المتنوِّعة التي تمَّ الوقوف عليها(() يظهر ذلك بوضوح في ثنايا إيراد الباحث لتراجم العلماء البغداديين الذين وردوا بغداد الذين كانت لديهم مصنَّفات في موضوع بحثنا هذا.). 

ثانياً: التمهيد
عرَّف ابن خلدون (ت808هـ/1406م) التاريخ بأنَّه: "علم من الأخبار التي تتناول الطوائف وعاداتهم وصنائعهم وأنسابهم ووفياتهم (ابن خلدون، (د.ت)، ص2 وما بعدها).
وعرَّفه الكافيجي، محيي الدِّين محمَّد بن سليمان (ت879هـ/1474م)، بقوله: "وأمَّا علم التاريخ فهو علم يُبحث فيه عن الزَّمان وأحواله، وعن أحوال ما يتعلَّق به من حيث تعيين ذلك وتوثيقه (روزنثال، فرانز، 1983م، ص26).
أمَّا السَّخاوي، أبو الخير، محمَّد شمس الدِّين بن الشيخ المفسِّر المقرئ، زين الدِّين عبد الرَّحمن بن محمَّد بن أبي بكر بن عثمان السَّخاوي القاهري الشَّافعي (ت902هـ/1496م)، فقد عرَّفه بقوله: "هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرُّواة والأئمَّة، ووفاة وصحة وعقل وبدن، ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح" (السخاوي، 1983م، ص7).
ويصف ابن خلدون حول أهميّته بقوله: "إنَّ فن التاريخ من الفنون التي يتداولها الأمم والأجيال، وتشدّ إليه الرَّكائب والرِّحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال" (ابن منظور، مجلد (5)، ص355) (() القيل، الملك من ملوك حمير، وجمعه إقيال، والأقيال: الملوك من غير أن يخصّ بها ملوك حمير. )، وهو فن عزيز المذهب، جمّ الفوائد، شريف الغاية، إذْ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأُمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياساتهم، حتَّى تتمّ فائدة الاقتداء في ذلك، لمن يرومه في أحوال الدِّين والدُّنيا، فهو محتاج إلى مآخذ متعدِّدة، ومعارف متنوِّعة، وحسن نظر وتثبيت، يفضيان بصاحبهما إلى الحق (ابن خلدون، ص2، 7).
ويستحق التعريف الذي وضعه فرانز روزنثال، في كتابه (علم التاريخ عند المسلمين)، أن يذكر في هذا المقام، حيث قال: "التاريخ هو الوصف الأدبي لأي نشاط إنساني ثابت، سواء قام به الأفراد أو الجماعات، والذي يتجلَّى في تطوُّر أيّة جماعة أو فرد، ويؤثِّر على تطوُّرها، وفي هذا المعنى فقط يستطيع التاريخ أن يكون موضوع دراسة علميّة بالمعنى الدَّقيق" (روزنثال، ص18-19).
ويضيف روزنثال بقوله: "إنَّ التأليف في تاريخ أمّة أو فترة خاصة لا يعني إلاَّ شيئاً واحداً هو: إظهار تطوُّر الفكرة التاريخيّة لدى مؤرِّخي تلك الفترة، أو الأُمّة، وتطوُّر معالجتهم العلميّة لها، ووصف أصول صور التعبير الأدبيّ ونموّها أو انحطاطها، تلك الصورة التي استعملت لعرض المادّة التاريخيّة" (م. ن، ص9).
أمَّا فيما يخصُّ الكتابة التاريخيّة واتِّجاهاتها عند المسلمين، فقد سارت منذ بدايتها في اتِّجاهين رئيسين، لكل واحد منهما خصائصه (السيد عبد العزيز سالم، 1981م، ص34؛ العدوي، 1967م، عدد (13)، ص7). الاتِّجاه الأول: اتِّجاه أهل الحديث، وهذا الاتِّجاه عُني بدراسة السِّير والمغازي، واتَّخذ أصحابه من المدينة المنوَّرة مركزاً لهم، حيث كانت عاصمة الرَّسول ، ومن بعده الخلفاء الرَّاشدين، ومركزاً لتجمُّع الصَّحابة، ومنطلقاً للدِّين الجديد (القوصي، 1985م، ص83؛ الجمل، 1982م، ص37).
وقد نشأت السِّير والمغازي في أوَّل أمرها، أحاديث في مجالس الخاصّة وحلقات السَّمر، عن سيرة الرسول ، وغزواته، وكان الأمر ينتقل أحياناً إلى تفسير بعض آيات القرآن الكريم التي تتعلَّق بتلك المغازي، ثمَّ انتقل الأمر إلى مرحلة التدوين، ثمَّ أصبح هذا المجال اتِّجاهاً لدراسة غزوات الرسول  (عبد الباقي، 1991م، ص369؛ الهويمل، 1996م، ص104).
وفي مقابل مدرسة السِّير والمغازي في المدينة، ظهرت مدرسة الإخباريِّين في العراق، كوَّنت قاعدتها الفكريّة الثقافة الفارسيّة، والإغريقية، والرومانية، والثقافة العربيّة الإسلاميّة، وقد وجد التيَّار الأخير – الاتِّجاه الثاني- مستقرَّاً له في الأمصار الجديدة؛ البصرة والكوفة (الهويمل، 1996م، ص104).
وكان من نتائج ازدياد مصادر المؤرِّخين في القرن الثالث الهجري – التاسع الميلادي- أن ازدادت المادة التاريخيّة وتوسُّع نطاقها، ممَّا تطلَّب التفرُّغ لها؛ لدراستها وتصنيفها وترتيب عرضها وتدوينها، ويمكن القول أنَّ بدايات التأليف التاريخي بمعناه الواسع ظهر في منتصف هذا القرن، وقد برز عدد من المؤرِّخين المتميِّزين ممَّن كان لتصانيفهم التاريخيّة أهميّة كبيرة في تثبيت أُسس علم التاريخ وقواعده من جهة، وأصبحت مصادر مهمّة لمن جاء بعدهم من المؤرِّخين من جهة ثانية (عبد الباقي، 1991م، ص376). 
ومع مرور الوقت زاد الاهتمام بكتابة التاريخ وتسجيل أحداثه وأخباره، فتعدَّدت الكتابات التاريخيّة عند المسلمين، مثل، كتب السِّير والمغازي، وكتب الأنساب، وكتب التراجم والطبقات، وكتب تواريخ المدن – التواريخ المحلية، وكتب المذاهب والأديان، وكتب الحوليَّات، والتاريخ العام، وغير ذلك.
ويعزو روزنثال هذا التنوُّع في الكتابة التاريخيّة في الإسلام، إلى تنوُّع التأكيد الذي وضع على مختلف نواحي الجهود الفكريّة الإنسانية التي اعتبرت جديرة بأن تخلّف للأجيال القادمة (روزنثال، ص139).
ولمَّا كانت بغداد حاضرة للدَّولة الإسلاميّة، فقد كان من أبرز مظاهر النشاط العلمي فيها الإقبال على التأليف والتصنيف، وكان ذلك في مختلف العلوم والمعارف ومنها علم التاريخ. لهذا جاء كتاب "تاريخ بغداد"، الذي ألَّفه الخطيب البغدادي، حافلاً بتراجم العلماء ومصنَّفاتهم وهي تستحقّ الدِّراسة والتوضيح.

ثالثاً: أهم المصنَّفات التي تمَّ الوقوف عليها في كتاب "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي، وهي مصنَّفة بحسب أنواع واتِّجاهات الكتابة التاريخيّة عند المسلمين
1- كتب السِّير والمغازي
وهي الكتب التي تبحث في سيرة الرَّسول  وغزواته، وقد كانت هذه الكتب في بداية أمرها جزءاً من علم الحديث، يرويها المهتمُّون بها كرواية الحديث، وقد اتَّبعوا فيها أسلوب المحدثين الأوائل في إسناد الرِّوايات، وقد صنَّف فيها العلماء كتباً كثيرة، ويُقال أنَّ أوَّل من صنَّف فيها عروة بن الزبير (ابن سعد، 5/178؛ هروفتس، 1949م، ص27 وما بعدها؛ المحاسنة، 2003م، ص83)(() (توفي سنة 94هـ/711م)، يعتبر مؤسس دراسة علم المغازي، وكان أول من ألَّف في ذلك كتاباً أطلق عليه اسم "المغازي". )، وجمعها أيضاً وهب بن منبه (ابن خلكان، (د.ت)، 6/35-36؛ هروفتس، ص27 وما بعدها، الذنيبات، 2012م، ص165)(() (ت110هـ/729م)، صاحب كتاب "المبتدأ"، وهو أول محاولة لكتابة تاريخ الأنبياء ورسالاتهم. ).
ومن الكتب التي تمَّ الوقوف عليها في هذا المجال "سيرة ابن إسحق" لمحمَّد بن إسحق بن يسار بن خيار، وقيل ابن كوثان، العلاَّمة الحافظ الإخباري، وقيل أبو عبدالله المطلبي مولاهم المدني، وُلِدَ سنة ثمانين للهجرة، واختلف العلماء بشأن سنة وفاته، قيل سنة خمسين ومئة للهجرة، وقيل إحدى وخمسين ومئة للهجرة، وقيل سنة اثنتين أو ثلاث بعد الخمسين ومئة للهجرة (الخطيب البغدادي، 1/230-249؛ الذهبي، 7/33-55؛ هروفتس، ص75 وما بعدها)(() وقد أورد ابن النديم الكتاب باسم "السيرة والمبتدأ والمغازي"، الفهرست، ص105).
وهو من العلماء الذين بدأوا بنقل الكتابة من الحديث إلى التاريخ، وسيرته أقدم سيرة محفوظة بأكملها، وقيل في سبب تأليفه للمغازي: أنَّه دخل على المهدي – الخليفة العبَّاسي- وبين يديه ابنه فقال له: أتعرف هذا يا ابن اسحق؟ فقال: نعم: هذا ابن أمير المؤمنين، قال: اذهب فصنِّف له كتاباً منذ خَلَقَ الله تعالى آدم  إلى يومك هذا، قال فذهب، فصنَّف له هذا الكتاب، فقال له: طوَّلته يا ابن إسحق، اذهب فاختصره، قال فذهب فاختصره، فهو هذا الكتاب المختصر، وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين (الخطيب البغدادي، 1/237).
ويقول الخطيب البغدادي: أنَّه صنَّف السيرة في قراطيس ثمَّ صيَّر القراطيس لسلمة ابن الفضل (الطرابيشي، ص147 وما بعدها) (() سلمة بن الفضل الأبرش، الأنصاري القاضي، أبو عبدالله الرازي (ت191هـ/806م)، سمع المغازي من ابن إسحق مرتين، وكان يعرف في المصادر بصاحب ابن إسحق. )، فكانت تفضَّل رواية سلمة على غيره؛ لحال تلك القراطيس (الخطيب البغدادي، 1/237). وقيل في رواية أخرى أنَّه دخل على المنصور وبين يديه المهدي نفسه فأمره بتصنيف الكتاب (الخطيب البغدادي، 1/237).
ومن الذين خصُّوا ابن إسحق بدراسة مستقلّة، مطاع الطرابيشي، وهي تحمل عنوان "رواة ابن إسحق في السير والمغازي وسائر المرويَّات"، حيث قام بإحصاء الرُّواة عن ابن إسحق فقال: "وعددت في هذا البحث أسماء مئة وثلاثين رجلاً، ثمَّ ألحقتُ بهم واحداً آخر فصار المجموع (131) رجلاً، موزَّعين على الأمصار والمدن الإسلاميّة، مثل الكوفة، وبغداد، والبصرة، وواسط، والرّي، وحرَّان، والمدائن، ومدن الحجاز (مكة والمدينة)، والشَّام، ومدن المشرق الإسلامي مثل مرو، ونيسابور، وبخارى، وبلخ، وسجستان، وأصبهان، وكذلك مصر، وكان نصيب بغداد من هؤلاء الرُّواة (43) رجلاً تحوَّلوا إليها من الكوفة والبصرة وواسط ومن المدينة والرّي وبلاد المشرق" (الطرابيشي، ص22-27).
وقد قدَّم لنا الخطيب البغدادي في تاريخه تراجم لعددٍ من الرُّواة الذين سمعوا المغازي من ابن إسحق مباشرة، أو كانت عندهم نسخ من مغازيه، أو الذين رووا عن رواته.
ذكرنا في الحديث عن بداية تأليف ابن إسحاق للمغازي والسِّير أنَّه دفع القراطيس لسلمة بن الفضل كي ينسخها، وبالتأكيد أنَّ سلمة كان أبرز الذين رووا المغازي عنه(() انظر ترجمة سلمة بن الفضل، هامش رقم (43) من هذا البحث.).
ومن الذين حدَّثوا بمغازي ابن إسحق في بغداد، عبد الملك بن محمَّد بن أبي بكر، أبو طاهر الأنصاري المدني (ت176هـ/792م)، حيث أخذها عن عمِّه عبدالله بن أبي بكر، وأخذها عنه، سريج (الخطيب البغدادي، 9/216-217)(() سريج بن النعمان بن مروان، أبو الحسن اللؤلؤي، خرساني الأصل، بغدادي الدار (ت210هـ/825م)، ) بن النعمان (م.ن، 10/408-409).
ومن الذين أخذوا المغازي عن ابن إسحق مباشرة، كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، أبو إسحق المدني، نزيل بغداد (ت183هـ/799م)، كان عنده عن ابن إسحق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي (الخطيب البغدادي، 6/79-80)، ويُعدُّ زياد بن الطفيل البكائي (ت183هـ/799م)، أيضاً أحد الذين سمعوا المغازي من ابن اسحق وحدَّثوا بها ببغداد، وهو من الذين شهد له علماء الجرح والتعديل بالتوثيق. 
فهذا سعيد بن عثمان الدَّارمي، قال: "سألت يحيى بن معين (الخطيب البغدادي، 14/182-187)(() يحيى بن معين، أبو زكريا المري، مرة غطفان، من قرية يُقال لها نقيا نحو الأنبار، كان مولى للجنيد بن عبد الرحمن المري (ت230هـ/844م).) عن زياد البكائي فقال: لا بأس به في المغازي (الخطيب البغدادي، 8/477-479)، وأمَّا غيره فلا، وقال كذلك سألت يحيى بن معين عمَّن أكتب المغازي فقال: أكتبها عن أصحاب البكائي (الخطيب البغدادي، 8/479).
ومن الذين رووا كتاب المغازي عن ابن إسحق سماعاً، يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، أبو أيُّوب القرشي ثمَّ الأموي (ت194هـ/809م) (الخطيب البغدادي، 14/137)، وحدَّث عن يحيى المغازي ابنه سعيد، وأخذها عن سعيد، إسماعيل بن علي الخطبي، وأخذها عن إسماعيل، علي بن محمَّد بن خالويه أبو الحسن المطرز (ت294هـ/906م) (الخطيب البغدادي، 9/92 وما بعدها؛ 14/137: وانظر التفصيل 12/62).
ومن الذين أخذوا مغازي ابن إسحق من خلال رواته، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأموي (ت208هـ/823م). أخذها عن والده (الخطيب البغدادي، 14/269-270).
وروى المغازي عن سلمة بن الفضل، إبراهيم بن مصعب الرَّازي، حيث قال عنه يحيى بن معين: ببغداد رجل من أهل الري يُقال له إبراهيم بن مصعب، يحدِّث بكتاب سلمة عن ابن إسحق، وهو صدوق أرى أن تكتبوها عنه (الخطيب البغدادي، 6/177).
وروى عن سلمة المغازي أيضاً محمَّد بن حميد بن حبَّان، أبو عبدالله الرَّازي (ت 248هـ/862م)، حيث قرأ على سلمة كتاب المغازي، وهو من الذين قدموا بغداد وحدَّثوا بها (الخطيب البغدادي، 2/255-259).
وكان يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف القاضي، صاحب أبي حنيفة (ت182هـ/798م)، من الذين يحفظون مغازي ابن إسحاق، وحدَّثوا بها، حيث سكن بغداد وتولَّى فيها منصب قاضي القضاة لهارون الرشيد (الخطيب البغدادي، 14/245-263).
ويُعدُّ الإمام أحمد بن حنبل، إمام المحدِّثين (ت241هـ/855م)، أحد أبرز الذين رووا مغازي ابن إسحق في بغداد (الخطيب البغدادي، 5/178).
وكان أبو معشر السندي، نجيح بن عبدالرَّحمن المدني، قد أشخصه المهدي أمير المؤمنين إلى بغداد فسكنها، وكانت عنده مغازي ابن إسحق، وحدَّث بها في بغداد، وأخذها عنه ابنه محمَّد (ت247هـ/861م)، وأخذها عن محمَّد ابنه داوود، وهو كذلك من الذين حدَّثوا بها في بغداد، حيث أخذها عنه، أحمد (الخطيب البغدادي، 5/119-121)(() أحمد بن كامل بن خلف، أبو بكر القاضي، كان ينزل في الجانب الشرقي من بغداد، وهو أحد أصحاب الطبري، (ت350هـ/961م).) بن كامل القاضي (الخطيب البغدادي، 4/96-97؛ 8/372).
ويذكر الخطيب البغدادي، أنَّ أحمد بن محمَّد بن أيوب، أبو جعفر الورَّاق (ت228هـ/842م)، قد نسخ مغازي ابن إسحق لبعض البرامكة، وهو كذلك من الذين حمل النَّاس عنه المغازي (الخطيب البغدادي، 5/159-161؛ 5/188).
ومن أبرز الذين كانت عندهم مغازي بن إسحق، وحدَّثوا بها في بغداد، أحمد بن عبد الجبَّار، أبو عمر التميمي، العُطاردي (ابن دريد، 1991، ص237)(() واشتقاق العُطاردي من الطول. )، (ت272هـ/885م) (ابن دريد، 5/16-17)(() وقد أورد الخطيب البغدادي خبر امتلاك العطاردي للنسخة تستحق القراءة من المصدر ذاته.).
ويُعدُّ أبو بكر أحمد بن عمر بن الحسن العكبري (السمعاني، 9/28)(() نسبة إلى بلدة على دجلة فوق بغداد بعشر فراسخ من الجانب الشرقي. ) (ت437هـ/1045م)، أحد الذين كانت عندهم مغازي ابن إسحق وحدَّثوا بها في بغداد (الخطيب البغدادي، 5/52).
ومن الذين ترجم لهم الخطيب البغدادي في تاريخه وكانوا من كتَّاب السِّير والمغازي، محمَّد بن عمر بن واقد، أبو عبدالله الواقدي المدنيّ (ت207هـ/822م)، كان عالماً بالمغازي، ولاَّه المأمون عسكر المهدي، ودفن في مقابر الخيزران في بغداد (الخطيب البغدادي، 3/212-230)(() أورده ابن النديم باسم "التاريخ والمغازي والمبعث"، الفهرست، ص111.)، أخذ عنه المغازي، محمَّد بن سعد بن منيع، أبو عبدالله مولى بني هاشم، ويُعرف بكاتب الواقدي (ت230هـ/844م)، ويضيف الخطيب البغدادي بقوله: "وقد اجتمعت عنده كتب الواقدي" (الخطيب البغدادي، 2/369-370).
وقد حدَّث عن الواقدي بالمغازي، أبو علي الحسن بن الفرج، وقيل أبو صالح، ويُعرف بابن الخيَّاط، وهو بغدادي حدَّث بالغرية (الخطيب البغدادي، 8/84-85). وروى مغازي الواقدي من أهل بغداد، أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج، أبو بكر النَّحوي البغدادي (ت315هـ/927م)، حيث أخذها عن أبي عصيدة، أحمد بن عبيد بن ناصح (الخطيب البغدادي، 4/309؛ 5/13 وما بعدها)(() وانظر ترجمته عند ابن النديم، الفهرست، ص79.).
ويُعدُّ محمَّد بن العبَّاس بن محمَّد بن زكريا، أبو عمر الخزَّاز، المعروف بابن حيوية (ت382هـ/992م)، أحد الذين رووا مغازي الواقدي في بغداد (الخطيب البغدادي،  3/337-338).
وبهذا يمكن القول إنَّ كتب المغازي والسِّير التي ألَّفها كل من ابن إسحق، ومحمَّد بن عمر الواقدي، كانت محلّ اهتمام العلماء والرُّواة والمحدِّثين في بغداد، كما جاء في كتاب "تاريخ بغداد" المصدر الرئيس في دراستنا هذه.
2- كتب الأنساب
يُعدُّ علم الأنساب من العلوم الأساسيّة التي شغلت حيِّزاً كبيراً من اهتمام مؤرِّخي العرب ونسَّابيهم، فتركوا لنا كثيراً من المصنَّفات في هذا المضمار، أوردها ابن النَّديم في كتابه "الفهرست"، وذكرها ابن رسول في كتابه "طرفة الأنساب في معرفة الأصحاب"، وزوَّدنا بها كذلك حاجي خليفة في كتابه "كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون"، وضمَّنها كل من سمير قطب في كتابه "أنساب العرب"، وبكر أبي زيد في كتابه "طبقات النسَّابين".
وقد عرَّف هذا الجانب من العلوم صاحب كتاب "أبجد العلوم" فقال: هو علم يتعرَّف منه على أنساب النَّاس وقواعده الكليّة والجزئيّة، والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص ما، وهو علم عظيم النَّفع جليل القدر (القنوجي، 1988م، ح2، ق1، ص150)، حيث يتم عن طريقة التعارف (الأندلسي، 1962م، ص2).
لقد كان الاهتمام بالنَّسب قائماً عندما بدأ علم التاريخ الإسلامي يظهر إلى الوجود، بل لقد كان النَّسب أسبق إلى التدوين من التاريخ، لحاجة مؤسسات الدولة الإدارية لهذا الجانب وبخاصة عندما قام الخليفة عمر رضي الله عنه بإنشاء ديوان الجند (العطاء) (روزنثال، ص139)، وقد كان العلماء يدركون بجلاء الصِّلة الوثيقة بين كتب التاريخ والنَّسب، ويتَّضح ذلك من الحوار الذي دار بين الزبير بن بكَّار وإسحاق بن إبراهيم الموصلي، فقد أراد إسحق مداعبة الزبير فقال له: "يا أبا عبدالله عملت كتاباً سمَّيته كتاب (النَّسب)، وهو كتاب الأخبار، فقال له الزبير: "وأنت يا أبا محمَّد أيَّدك الله، عملت كتاباً سمَّيته كتاب (الأغاني)، وهو كتاب المعاني" (الخطيب البغدادي، 8/419؛ 8/468-470؛ روزنثال، ص140). 
ومن أصحاب المصنَّفات في هذا الحقل من الذين كانوا ببغداد وذكرهم الخطيب البغدادي في تاريخه، مصعب الزبيري، أبو عبدالله، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوَّام، حجاي نزل بغداد، وهو عمّ الزبير ابن بكَّار (ت236هـ/850م)، صاحب كتاب "النَّسب الكبير"، وكتاب "نسب قريش"، أخذ عنه علم النَّسب، أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب بن شداد (ت279هـ/892م) (الخطيب البغدادي، 4/384-385؛ ابن النديم، ص123). ومنهم الزبير بن بكَّار، بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوَّام بن خويلد، الأسدي المديني (ت256هـ/869م)، ورد بغداد وحدَّث بها، وكان عالماً بالنَّسب وعارفاً بأخبار المتقدِّمين، له كتاب مصنَّف في نسب قريش وأخبارهم" (الخطيب البغدادي، 8/468-472؛ 6/314؛ روزنثال، علم التاريخ ص136، 584)(() الكتاب يهتم بفضائل القرشيين ومزاياهم أكثر من اهتمامه بالعلاقة بينهم، وهو في جزئين، قال بعضهم: هو كتاب عجب لا كتاب نسب لما اشتمل عليه من المحاسن.)، قرأه عليه أحمد ابن سليمان بن داوود أبو عبدالله الطوسي (السمعاني، 1988م، 4/80)(() نسبة إلى بلدة بخراسان يُقال لها طوس. ) (ت322هـ/933م) (الخطيب البغدادي، 4/400)، وفي رواية أنَّه أهداه إيَّاه وهو في مكة (الخطيب البغدادي، 4/399).
ومن الذين حدَّثوا بهذا الكتاب أحمد بن محمَّد بن إسحق بن إبراهيم، أبو عبدالله المكيّ (ت317هـ/929م)، حيث سكن بغداد وحدَّث بها (الخطيب البغدادي، 5/156)، وروى عنه مصنَّفاته، أحمد بن سعيد بن عبدالله أبو الحسين الدمشقي (ت306هـ/ 918م) (الخطيب البغدادي، 4/393)، ومن العلماء الكبار الذين كان عندهم كتاب النَّسب للزبير هذا، علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن الحافظ الدارقطني (ت385هـ/995م)، وقد قرأه النَّاس عليه (الخطيب البغدادي، 12/34-35).
ومن الكتب التي ورد ذكرها في كتاب "تاريخ بغداد"، كتاب "المنير"، لإسحق بن إبراهيم بن حاتم بن إسماعيل أبو يعقوب المديني، حيث ذكر فيه طرفاً من الأنساب (الخطيب البغدادي، 6/387).
ومن أصحاب المصنَّفات في علم الأنساب، من الذين كانوا ببغداد، كما ذكر صاحب "تاريخ بغداد"، أحمد بن محمَّد بن حميد الرازي، صاحب كتاب "النَّسب" (الخطيب البغدادي، 10/149)، ويحيى بن محمَّد العلويّ، صاحب كتاب "نسب الطالبين" (الخطيب البغدادي، 14/115). 

ثالثاً: كتب التراجم والطبقات
وهي الكتب التي تهتمّ بتدوين أخبار وسير مشاهير النَّاس – النخبة- من أهل العلم والمعرفة والسياسة والتجارة والحكم والدين وغير ذلك، وذكر مؤلَّفاتهم ومنجزاتهم، وبيان مآثرهم في ميدان من ميادين العلم والفكر والدِّين. وبدأ الاهتمام أوَّل الأمر بتسجيل فضائل الصَّحابة، فكانت البداية التي انطلق منها المؤرِّخون لتدوين كتب التراجم والطَّبقات، وكان الدَّافع بداية الأمر نحو هذا الجانب قيام المحدِّثين بالبحث في سير الرِّجال؛ لمعرفة من تصحُّ روايته ممَّن لا تقبل منه الرِّواية، ثمَّ قام المهتمُّون باللُّغة والأدب بالأخذ بالمنهج نفسه الذي سار عليه المحدِّثون، فدوِّنت كتب في سير القرَّاء والأدباء والأطبَّاء والمحدِّثين وغيرهم، واتَّخذ المؤرِّخون على الأغلب سنة الوفاة أساساً للتاريخ، وتدوين هذه الكتب، ويقول روزنتال في هذا الجانب من التدوين التاريخي، أنَّ كتب التراجم تبدو أثبت صور التعبير التاريخي، وهي جزء مهم من المؤلَّفات التاريخيّة (روزنثال، ص141؛ الذنيبات، ص20).
ومن الكتب المصنَّفة ضمن هذا المجال، كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه، كتاب "تسمية أزواج النبي "، لأبي عبيدة معمَّر بن المثنَّى التيمي، من تيم قريش (ت211هـ/826م) (الخطيب البغدادي، 7/287؛ 13/252-257)(() ورغم أنَّ ابن النَّديم متقدم على الخطيب البغدادي، وقدّم جريدة كاملة في الفهرست بأسماء مؤلَّفات أبو عبيدة معمَّر بن المثنى، إلاَّ أنَّه لم يذكر اسم هذا الكتاب بين مصنَّفاته، انظر: الفهرست، ص58-60.). تناقله العلماء فيما بينهم (الخطيب البغداي، 7/287)، ومن كتب التراجم التي وردت ضمن مؤلَّفات علماء بغداد في تاريخ الخطيب البغدادي، كتاب "التاريخ" ليحيى بن معين أبي زكريا المري الغطفاني (ت233هـ/847م) (الخطيب البغدادي، 14/181-182). ومن الذين رووا هذا الكتاب في بغداد، أبو بكر الجزَّار، أحمد بن سعيد بن علي (ت315هـ/927م) (الخطيب البغدادي، 4/393-394)، وعبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب أبو قاسم البغدادي (ت390هـ/999م)، روى هذا الكتاب في مصر (الخطيب البغدادي، 9/402)، ورواه أيضاً نزار بن عبد العزيز أبو مضر، بغدادي قدم مصر وقد أخذه عن عبَّاس الدوري (الخطيب البغدادي، 13/439).
وكذلك كتاب "الأغاني"، لإسحق بن إبراهيم الموصلي (ت235هـ/946م)، وفي الكتاب تراجم للشُّعراء والمغنِّين من مختلف أمصار الدَّولة الإسلاميّة، وقد روى الكتاب، ابنه حمَّاد، ورواه عنه محمَّد بن مزيد بن محمود بن منصور أبو بكر الخزاعي (ت325هـ/936م) (الخطيب البغدادي، 4/55-58؛ 8/155، 6/326-342)(() وانظر ترجمته عند ابن النديم، الفهرست، ص157-158.).
ومن الكتب التي تصنَّف ضمن هذا المجال من الكتب التاريخيّة، كتاب "التاريخ" لخليفة بن خيَّاط، العصفري (ت240هـ/854م)، وقد كان الكتاب عند أبي العلاء الواسطيّ، محمَّد بن علي بن أحمد بن يعقوب (ت431هـ/1039م)، حيث قدم بغداد (الخطيب البغدادي، 3/311-314)(() والكتاب قام بتحقيقه أكرم ضياء العمري في مجلدين، عن طريق المجمع العلمي العراقي، مطبعة الآداب، بغداد، 1967م.).
ويُعدُّ كتاب "التاريخ"، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ/855م)، أحد كتب التراجم التي أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه، وقد روى هذا الكتاب ابنه عبدالله (ت290هـ/902م) (الخطيب البغدادي، 5/178-188؛ 9/382-384)(() لم يرد ذكر اسم الكتاب عند ابن النديم في الفهرست، رغم أنَّه ترجم له، ص95. ). 
ويُعدُّ كتاب "المحبر" لمحمَّد بن حبيب البغدادي (ت245هـ/859م)، أحد كتب التراجم التي وردت ضمن مؤلَّفات البغداديين، وقد كان محمَّد بن حبيب عالماً بالنَّسب وأخبار العرب (الخطيب البغدادي، 2/267). وقد سمع هذا الكتاب من مؤلِّفه، أبو معاوية علي بن محمَّد بن نصر (الخطيب البغدادي، 12/58-59).
ومن كتب التراجم التي أوردها الخطيب البغدادي في كتابه موضوع بحثنا هذا، كتاب "المعمّرين"، لأبي حاتم، سهل بن عثمان السجستاني (ت250هـ/864م)، رواه محمَّد بن علي بن إسحق بن يوسف أبو منصور الكاتب، خازن دار العلم (ت418هـ/1027م) (الخطيب البغدادي، 3/308؛ برولكمان، (د.ت)، 2/159-160)(() لم يرد ذكر للكتاب عند ابن النديم في الفهرست، رغم أنَّه ترجم له، ص64.).  
ومن أشهر الكتب التي أوردها الخطيب البغدادي ضمن مصنَّفات البغداديين والذين وفدوا إليها، كتاب "التاريخ الكبير"، لمحمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبدالله الجعفي البخاري (ت256هـ/869م)، والكتاب أيضاً يمكن أن يصنَّف ضمن كتب الجرح والتعديل، والبخاري من العلماء الذين وردوا بغداد مرَّات وحدَّثوا بها (م.ن،  2/5-7).
ومن الذين رووا هذا الكتاب ببغداد، إبراهيم بن محمَّد بن يحيى بن سختويه، أبو إسحق المزكي النيسابوري (ت362هـ/972م) (م.ن، 6/166-167).
ويُعدُّ كتاب "بغداد" المصنَّف في أخبار الخلفاء وأيامهم، لأحمد بن أبي طاهر، أبو الفضل الكاتب، واسم أبي طاهر، طيفور (ت280هـ/893م)، أحد البلغاء والشعراء الرُّواة، مروزي الأصل، من الكتب التاريخيّة التي تقع ضمن مصنَّفات التراجم (م. ن، 4/433)، وسيأتي ذكره عند الحديث عن المصنَّفات في حقل التواريخ المحلية وتاريخ المدن.
ومن بين الكتب التي تقع ضمن حقل التراجم كتاب "التاريخ"؛ للمفضّل بن غسان، أبو أميّة الغلابي (ت256هـ/869م)، والكتاب فيه تواريخ المحدِّثين وكلامهم في أحوال الرُّواة، وقد حدَّث بهذا الكتاب الأحوص ابن المفضّل (ت300هـ/912م) (م. ن، 7/53-55؛ 13/125؛ روزنثال، ص524، ص603؛ بروكلمان، 1/141)، ولأبي زرعة، عبدالرَّحمن بن عمرو الدمشقي (ت280هـ/893م) (سزكين، 1991م، م1، ج2، ص116) كتاب "التاريخ" (الخطيب البغدادي، 3/263-264)، يتضمَّن سيرة النبي  وتاريخ الخلفاء الراشدين (سزكين، م1، ح2، ص116)، سمع هذا الكتاب محمَّد بن عثمان بن الحسين بن عبدالله، أبو الحسن القاضي النصيبي (ت406هـ/ 1015م) (الخطيب البغدادي، 3/263)، سمعه من أبي ميمون البجلي، حيث سكن بغداد وحدَّث بها، وأخذه عنه حمزة ابن محمَّد بن طاهر الدقاق (ت424هـ/1032م) (الخطيب البغدادي، 8/180-181).
ومن الكتب التي أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه، كتاب "أخبار لصوص العرب وأشعارهم"، للحسن ابن الحسن بن عبد الرَّحمن بن العلاء بن المهلَّب بن أبي صفرة، أبو سعيد السكري النَّحوي (ت290هـ/902م)، حدَّث بكتابه هذا أبو سهل، بن زياد القطَّان (الخطيب البغدادي، 7/307-308). ومنها كتاب "التاريخ"، لعمر بن علي الفلاس، رواه محمَّد بن الحسن بن شهريار أبو بكر القطَّان (ت306هـ/918م) (الخطيب البغدادي، 2/228-229).
وكتاب "مقاتل الطالبين"، لأحمد بن عبدالله بن عمَّار، أبو العباس الثقفي الكاتب المعروف بحمار العزيز (ت314هـ/926م) من بين كتب التراجم التي تمَّ الوقوف عليها في هذا البحث (الخطيب البغدادي، 5/6)، ولمحمَّد ابن إسحق السرَّاج (ت317هـ/929م)، كتاب في التاريخ، وآخر في الأخوة والأخوات، رواهما ببغداد إبراهيم بن محمَّد بن يحيى ابن سختويه أبو بكر إسحق المزكي النيسابوري (ت362هـ/ 972م) (الخطيب البغدادي، 6/165-167)(() وانظر ترجمته كاملة، ج1، ص264-267.)، وهما كذلك من الكتب التي تصنَّف في حقل التراجم.
وكتاب "التاريخ"، لإبراهيم بن محمَّد بن عرفة، أبو عبدالله العتكي الأسدي(() ذكره ابن النديم بالأزدي، الفهرست، ص90.)، الواسطي الملقَّب نفطويه النحوي (ت323هـ/934م)، وهو من الذين سكنوا بغداد وحدَّثوا بها (الخطيب البغدادي، 6/157-160). قال أبو العبَّاس السراج: نظر محمَّد ابن إسماعيل في كتاب التاريخ تصنيفي وكتب منه بخطِّه أطباقاً وقرأتها عليه (الخطيب البغدادي، 1/266).
ولأبي بكر الصولي، محمَّد بن يحيى (ت335هـ/946م)، مصنَّفات في أخبار الخلفاء وسيرهم وأشعارهم، وهو من الذين نادموا الخلفاء، وكان عنده بيتاً مملوءاً بالكتب وهي مصفوفة، وجلودها مختلفة الألوان، كل صنف من الكتب لون، وكان يقول: هذه الكتب كلها سماعي (الخطيب البغدادي، 4/198-202).
ولأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، أبو بكر القاضي (ت350هـ/961م)، مصنَّفات في تواريخ أصحاب الحديث، وهو من الذين سكنوا بغداد، في الجانب الشرقي منها (الخطيب البغدادي، 5/119-121).
وكذلك لمحمَّد بن عمر بن محمَّد بن سالم، أبو بكر التميمي، ابن الجعابي، قاضي الموصل (ت355هـ/965م)، كتاب في "معرفة الأخوة والأخوات" (الخطيب البغدادي، 3/236-241).
ولأحمد بن محمَّد بن الحسين بن علي، أبو حامد المروزي، يعرف بابن الطبري (ت373هـ/983م)، كتاب في التراجم اسمه "التاريخ"، وهو من الذين تفقَّهوا على مذهب أبي حنيفة (الخطيب البغدادي، 4/329-340).
وصنَّف عمر بن أحمد بن عثمان، أبو حفص الواعظ، المعروف بابن شاهين (ت385هـ/995م)، كتاب في "التاريخ" (الخطيب البغدادي، 11/264-267)، وهو من كتب التراجم المتميِّزة.
ويُعدُّ كتاب "الأصول"، لأمير المؤمنين أحمد القادر بالله بن إسحق بن جعفر المقتدر بالله بن نصر المعتضد (ت422هـ/1030م)، وما ذكر فيه من فضائل الصحابة على ترتيب أصحاب الحديث، وفضائل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، أحد أبرز الكتب المصنَّفة في التراجم (الخطيب البغدادي، 4/257)، وهذا الكتاب سيرد أيضاً مع المصنَّفات في حقل المذاهب والفرق الإسلاميّة.
ومن كتب الطبقات التي وردت ضمن مصنَّفات العلماء البغداديين والذين وفدوا إليها، كتاب "طبقات الشُّعراء"، لإسماعيل بن أبي محمَّد، يحيى بن المبارك اليزيدي، أخو محمَّد وإبراهيم (توفي والده سنة 202هـ/817م)، كان أديباً راوية عن أبي العتاهية، ومحمَّد بن سلاَّم الجمحي (الخطيب البغدادي، 6/281). ومنها كذلك كتاب "طبقات الشُّعراء"، لمحمَّد بن سلاَّم بن عبيد الله بن سالم أبي عبدالله البصري الجمحي (ت 231هـ/ 845م) (الخطيب البغدادي، 2/399-402؛ ابن النديم، ص126)، و"طبقات الشُّعراء" لدعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي (ت 246هـ/860م)، يُعرف بشيطان الشُّعراء، كوفي انتقل إلى بغداد وأقام بها مدّة (الخطيب البغدادي، 3/144-145؛ 12/325؛ الذنيبات، 2005م، ص380).
وكتاب "طبقات الشُّعراء"، لمحمَّد بن يحيى بن عبدالله أبو بكر الصولي (ت335هـ/946م)، أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، حاذقاً بتصنيف الكتب، نادم الخلفاء وصنَّف في أخبارهم وسيرهم وجمع أشعارهم، وجمع أخبار من تقدَّم وتأخُّر من الشُّعراء (الخطيب البغدادي، 4/202)(() لم يرد ذكر للكتاب عند ابن النديم في الفهرست، رغم أنَّه ترجم له، ص167-168.)، وسمع بالبصرة من أبي خليفة كتاب "طبقات الشُّعراء" (الخطيب البغدادي، 4/200؛ ابن النديم، ص126)(() وأبو خليفة هذا هو الفضل بن الحبَّاب بن محمَّد بن شعيب بن صخر الجمحي البصري، حيث ولِّي قضاء البصرة. ).
ومن كتب الطبقات التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، كتاب "طبقات العلماء من أهل الموصل"، لأبي زكريا يزيد بن محمَّد بن إياس الأزدي (الخطيب البغدادي، 3/36؛ 4/223-224).
وكتاب "طبقات الصحابة والتابعين"، لمحمَّد بن سعد بن منيع، أبو عبدالله مولى بني هاشم، كاتب الواقدي (ت230هـ/844م) (الخطيب البغدادي، 2/369-370)، وقد رواه ابن حيوية، محمَّد بن العبَّاس بن محمَّد بن زكريا، أبو عمر الخزاز (ت382هـ/992م) (الخطيب البغدادي، 3/337-338).
وكذلك كتاب "طبقات الهمذانيين"، لأبي الفضل صالح بن أحمد بن محمَّد الحافظ، التميمي الهمذاني، كان حيَّاً سنة 370هـ/980م) (الخطيب البغدادي، 2/184؛ 9/330-331؛ سزكين، م1، ح2، ص226).
إنَّ هذا الحقل من الكتابة التاريخيّة عند المسلمين، احتلَّ مكانةً كبيرةً بين المصنَّفات التاريخيّة التي تمَّ الوقوف عليها في كتاب "تاريخ بغداد"، حيث قاربت نصف عدد المصنَّفات التي وقف عليها الباحث في هذه الدِّراسة.

4- التواريخ المحليّة (تواريخ المدن)
كان الاهتمام بالتواريخ المحليّة في كل الأزمنة تعبيراً أدبيَّاً محبِّباً عند شعور الجماعة، ولقد عبَّرت المجتمعات التي تكوِّن العالم الإسلامي كافّة، عن الرِّباط الوثيق الذي يربط النَّاس بمكان مولدهم.
ومع أنَّ كثيراً من التواريخ المحليّة في الإسلام نشأت من اعتبارات دينيّة وفقهيّة، غير أنَّ المفاخر الإقليميّة، كانت وراء مباحث العلماء ومؤلَّفاتهم، فمن البديهي ألاَّ يغفل المؤرِّخ تاريخ بلده عندما يكتب عن تاريخ إقليم آخر (روزنثال، ص206-207)، فكتب التواريخ المحليّة، أو تواريخ المدن تعالج بشكلٍ خاص تاريخ مدينة معيَّنة (الذنيبات، ص169).
وقد زوَّدنا الخطيب البغدادي في تاريخه بمجموعة من المصنَّفات التي صنِّفت في هذا الحقل من الكتابة التاريخيّة عند المسلمين، فهذا ابن اليزيدي، إبراهيم بن أبي محمَّد يحيى بن المبارك، أبو إسحق العدوي (توفي والده 202هـ/817م)، من أهل البصرة، سكن بغداد، صنَّف كتاباً في بناء الكعبة وأخبارها (الخطيب البغدادي، 6/207)(() يذكر ابن النديم في الفهرست، أنَّ أبا الحسن علي بن محمَّد المدائني (ت215هـ/829م)، قد سبق إبراهيم اليزيدي في التأليف في هذا الجانب، انظر: ص113-116.).
وهذا أحمد بن سيَّار بن أيُّوب أبو الحسن الفقيه المروزي (ت 268هـ/881م)، ورد بغداد وحدَّث بها، صنَّف كتاباً في "أخبار مرو" (الخطيب البغدادي، 4/409-411).
ومن الكتب التي أُلِّفت في هذا الجانب كما ذكر الخطيب البغدادي، كتاب "بغداد"، وهو في أخبار الخلفاء وأيَّامهم، ويشتمل كذلك على فصلٍ خاص بخطط بغداد، لأحمد بن أبي طاهر، واسم أبي طاهر طيفور، مروزي الأصل، أحد البلغاء والشُّعراء والرُّواة، (ت280هـ/893م)، دفن في بغداد في مقابر باب الشَّام (الخطيب البغدادي، 4/433).
وألَّف ابن الجعابي، محمَّد بن عمر بن محمَّد بن مسلم، أبو بكر التميمي، قاضي الموصل (ت355هـ/ 965م)، كتاباً في هذا الجانب بعنوان "تواريخ الأمصار" (الخطيب البغدادي، 3/236-241).
ويُعدُّ أبو عصمة، محمَّد بن أحمد بن عبَّاد المروزي (ت368هـ/978م)، من الذين وردوا بغداد، وهو أيضاً من الذين أورد لهم الخطيب البغدادي، مصنَّفاً في "تاريخ المراوزة"، حدَّث به محمَّد بن عبدالله بن علي بن الحسن بن عبدالرَّحمن بن عمرو أبو الفضل السختياني(الخطيب البغدادي، 3/79-80).
وصنَّف عبدالرَّحمن بن محمَّد بن محمَّد بن عبدالله بن إدريس أبو سعد الحافظ الاستراباذي (كان حيَّاً سنة 405هـ/1014م)، كتاباً في "تاريخ سمرقند"، وهو من الذين وفدوا إلى بغداد في حياة أبي الحسن الدراقطني (الخطيب البغدادي، 10/301-302).
ومن الذين صنَّفوا لمدنهم، محمَّد بن عبدالله بن محمَّد بن حمدويه الضبّي، يُعرف بابن البيع (ت405هـ/ 1014م)، وهو من أهل نيسابور، صنَّف كتاباً بعنوان "تاريخ النيسابوريين" (الخطيب البغدادي، 3/93-94).
وصنَّف أحمد بن محمَّد بن عيسى أبو بكر البغدادي، ساكن حمص، كتاباً يحمل اسم "تاريخ الحمصيين"، رواه عنه بكر بن أحمد بن حفص الشَّعراني (الخطيب البغدادي، 5/267).

5- كتب المذاهب والفِرَق الإسلاميّة
وهي الكتب التي تبحث في المذاهب والأديان والتصوُّف والزُّهد وعلم الكلام والفرق الإسلاميّة، ومن الكتب التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه كتابه "الحيدة" (الخطيب البغدادي، 10/448-449)، لمصنِّفه عبد العزيز ابن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي (كان حيَّاً أيَّام الخليفة العباسي المأمون 198-218هـ/ 813-833م)، حيث قَدِمَ بغداد وحدَّث فيها (الخطيب البغدادي، 4/136-140)، وهذا الكتاب كما ذكر ابن النَّديم، في علم الكلام، فيما جرى بينه وبين بشر (الخطيب البغدادي،  7/61-70) المريسي (الخطيب البغدادي، 10/448-449) فقد كان التداخل كبيراً بين الشيعة والمعتزلة في تلك الفترة.
ومنها كذلك، مؤلَّفات محمَّد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول، أبو الهذيل العلاَّف (ت235هـ/849م)، شيخ المعتزلة، ومصنِّف الكتب على مذاهبهم (الخطيب البغدادي، 4/136-140؛ ابن النَّديم، الفهرست، ص203-204)، ومؤلَّفات عمرو بن عثمان بن كرب، أبو عبد الله المكيال (291هـ/903م)، وهي كذلك في التصوُّف، فهو من مشايخ الصوفيّة، وكانت سكناه في بغداد (الخطيب البغدادي، 12/218-219).
ويُعدُّ علي بن إسماعيل بن بشر أبو الحسن الأشعري المتكلِّم (ت330هـ/941م)، أحد أبرز الذين صنَّفوا الكتب في الرَّدِّ على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرَّافضة والجهميّة والخوارج وسائر أصناف المبتدعة (الخطيب البغدادي، 11/346).
ومن الذين صنَّفوا في الرَّدِّ على الرَّافضة، علي بن أحمد بن طالب أبو الحسن المعدل (ت370هـ/980م)، حيث صنَّف كتاباً بعنوان "الإمامة"، يردُّ فيه على الرَّافضة (الخطيب البغدادي، 11/324)، ولمحمَّد بن عمران بن موسى، أبو عبيد الله الكاتب المعروف بالمرزباني (384هـ/994م)، كتاب جمع فيه أخبار المعتزلة، وقد كان معتزليَّاً (الخطيب البغدادي، 3/352-353).
ومن الذين صنَّفوا في هذا المجال، محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن موسى، أبو عبدالرَّحمن السلمي الصُّوفي النيسابوري (ت412هـ/1021م)، حيث قدم بغداد مرَّات وحدَّث بها، وكان ذا عناية بأخبار الصُّوفية، وصنَّف لهم تاريخياً بعنوان (تاريخ الصُّوفية) (الخطيب البغدادي، 2/244-246).
ولعلي بن سليمان أبي الحسن المعروف بالسُّكري (ت413هـ/1022م)، ديوان شعر كبير في مدح الصَّحابة والرَّد على الرَّافضة والنَّقض على شعرائهم (الخطيب البغدادي، 12/17-18).
ومن الذين صنَّفوا الكتب في هذا الحقل، أمير المؤمنين، أحمد القادر بالله بن إسحق بن جعفر المقتدر بالله، أحمد المعتضد، أبو العبَّاس (ت422هـ/1030م)، حيث صنَّف كتاباً بعنوان (الأُصول)، تحدَّث فيه عن تكفير المعتزلة والقائلين بخلق القرآن، وقد كان الكتاب يقرأ كل يوم جمعة في حلقات أصحاب الحديث في مسجد المهدي (الخطيب البغدادي، 4/257).
وقد ذكر الخطيب البغدادي كتباً لمحمَّد بن محمَّد النعمان، أبو عبدالله المعروف بابن العلم (ت423هـ/ 1031م)، شيخ الرَّافضة، وهي في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطَّعن على السَّلف الماضين من الصَّحابة والتَّابعين (الخطيب البغدادي، 3/449-450).
أمَّا محمَّد بن الطيِّب بن محمَّد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني، بصري سكن بغداد (ت430هـ/1038م)، تصانيف كثيرة في الرَّدِّ على المخالفين من الرَّافضة والمعتزلة والجهميّة والخوارج، قال عنه أبو بكر الخوارزمي: كل مُصِّف ببغداد إنَّما ينقل من كتب النَّاس إلى تصانيفه، سوى أبو بكر فإنَّ صدره يحوي علمه، وعلم النَّاس (الخطيب البغدادي، 2/455-456)، وفي هذا إشارة واضحة إلى أنَّ هذا الجانب من حقول الكتابة التاريخيّة قد اهتمَّ به علماء بغداد والذين وفدوا عليها.

6- كتب الحوليَّات والتَّاريخ العام
فيما يخص كتب الحوليَّات: هي الكتب التي تعالج التاريخ بشكلٍ متسلسل وفق تعاقب السنوات، وكان بعض المؤرِّخين يبدؤون هذا النوع من الكتب بالكتابة عن بدء الخليفة وقصّة آدم وحواء، ثمَّ يقوم بذكر الرُّسل والأنبياء، ثمَّ يتحدَّث عن مولد الرَّسول  وسيرته وظهور الدَّعوة الإسلاميّة، إلى أن يصل إلى بداية الهجرة، عندها يبدأ الالتزام بالتاريخ الهجري ويقوم بمعالجة الأحداث سنة بعد سنة.
ومن أشهر مؤرِّخي المسلمين الذين اتَّبعوا التاريخ على السنين، محمَّد بن جرير الطبري في كتابه "تاريخ الأمم والملوك"، وهو من الذين استوطنوا بغداد حتى وفاته سنة (310هـ/922م) (الخطيب البغدادي، 2/159-163؛ سزكين، م1، ح2، ص159).
ومن الذين صنَّفوا في هذا الجانب من الكتابة التاريخيّة عند المسلمين، إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن يحيى بن بيان أبو محمَّد الخطبي (ت350هـ/961م)، كان فاضلاً مهتمَّاً عارفاً بأيَّام النَّاس وأخبار الخلفاء، وصنَّف تاريخاً كبيراً على ترتيب السِّنين (الخطيب البغدادي، 6/301-303).
وفيما يخصُّ كتب التاريخ العام: فهي الكتب التي تبحث في تسجيل أخبار الأُمم والشُّعوب، وقصص الأنبياء، وهي متعدِّدة الأغراض بشكلٍ عام، قد نجد فيها أخبار عن الشُّعوب السَّالفة، وعن تاريخ العرب قبل الإسلام، وعن السِّير والمغازي، أو علم الأنساب والأديان، لكن من الصَّعب وضعها تحت أحد هذه المسمَّيات، ومن الأمثلة على ذلك كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه، كتاب "المبتدأ" لإسحق بن بشر بن محمَّد، أبو حذيفة البخاري (ت 206هـ/821م)، قال عنه الخطيب البغدادي: "لم يروِ عنه من البغداديين فيما أعلم سوى إسماعيل ابن عيسى العطَّار، فإنَّه سمع منه مصنَّفاته ورواها عنه (الخطيب البغدادي، 6/324-326). وهذا الكتاب في بدء الخلق وهو كذلك في قصص الأنبياء (الخطيب البغدادي، 6/325؛ روزنثال، ص539).
ويُعدُّ كتاب "الدولة" لمحمَّد بن صالح بن مهران، المعروف بابن النطَّاح، وهو بصري، سكن بغداد (ت 252هـ/866م) (الخطيب البغدادي، 2/432-433)، أحد الكتب التي تبحث في أخبار الدَّولة العباسيّة بشكلٍ عام، ويمكن تصنيفها ضمن حقل التاريخ العام (سزكين، م1، ح2، ص146؛ بروكلمان، ج3، ص42؛ روزنثال، ص127-128)، وقد ذكره الخطيب البغدادي على أنَّه أوَّل مصنَّف في أخبار الدولة (الخطيب البغدادي، 2/432-433؛ ابن نديم، ص121) (() وقد ذكر ابن النَّديم في الفهرست، أنَّ الهيثم بن عدي، الإخباري الكوفي (ت207هـ/822م)، قد صنَّف كتاباً في الدولة، انظر: ص112؛ وذكر كذلك أنَّ أبا الحسن علي بن محمَّد المدائني (ت215هـ/829م)، قد صنَّف كتاباً أسماه "الدولة"، انظر: ص116؛ ويضيف ابن النَّديم أيضاً، أنَّ الحسن بن ميمون النَّصري، من بني نصر بن قعين، قد ألَّف كتاباً في الدولة، رواه عنه ابن النطَّاح. ). 
ومن الكتب التي أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه ويمكن تصنيفها ضمن كتب التاريخ العام، كتاب "عيون الأخبار"، لأبي محمَّد، عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ/889م)، سكن بغداد، وروى فيها كتبه إلى حين وفاته (الخطيب البغدادي، 10/168). قسَّمه الدينوري إلى أبواب، تناول فيه موضوعات متعدِّدة، منها السُّلطان، والطَّبائع، والأخلاق، والعلم، والزُّهد، والطَّعام، والنِّساء (بروكلمان، 2/223) (() الكتاب قام بشرحه وترتيبه، علي يوسف الطويل، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1985م.).
وكذلك كتاب "المعارف"، وهو كذلك لابن قتيبة الدينوري، الذي يقول عن هذا الكتاب "وكتابي هذا يشتمل على فنون كثيرة من المعارف، أوَّلها مبتدأ الخلق وقصص الأنبياء وأزمانهم وأعمارهم وأعقابهم وافتراق ذراريهم (الخطيب البغدادي، 10/168)(() والكتاب تمَّ نشره عدّة مرَّات ومنها، ما تمَّ نشره من قِبَلِ دار الكتب العلميّة، بيروت، 1987م.).
ومن كتب التاريخ العام، التي وقف الباحث عليها في كتاب "تاريخ بغداد"، كتاب "التاريخ"، لأبي بكر، ابن أبي خيثمة، أحمد بن زهير بن حرب بن شدَّاد (ت279هـ/ 892م) (الخطيب البغدادي، 4/384-385)، وهو أحد المصادر المباشرة لتاريخ أبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري(ت310هـ/922م)، وهو في تاريخ العالم (سزكين، م1، ح2، ص151-152)، وقد كان الكتاب عند الحسين بن أحمد بن صدقة، أبو القاسم الفرائضي، البزَّار (ت330هـ/ 941م) (الخطيب البغدادي، 8/6)، وادَّعى علي بن الحسن بن علي بن الحسن أبو الحسن المعروف بابن الرَّازي (ت391هـ/1000م)، أنَّ الكتاب لسماعة (الخطيب البغدادي، 11/387-388).
ومن الكتب التي يمكن تصنيفها ضمن هذا الحقل من الكتابة التاريخيّة التي أوردها الخطيب البغـدادي في
تاريخه، كتاب "الأخبار الموفقيات"، للزبير بن بكَّار (ت256هـ/869م)، والكتاب رواه عنه أحمد بن سعيد بن عبدالله أبو الحسن الدمشقي (ت306هـ/918م) (الخطيب البغدادي، 4/393)(() وقد أورده ابن النديم في الفهرست باسم "الموفقيَّات في الأخبار"، ص123.
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الخاتمة
تُعدُّ دراسة الحركة العلميّة بكل مكوِّناتها وجوانبها، من علماء ومصنَّفات، وغيرها من الجوانـب، من المصادر الأساسيّة في حياة الأُمم ونهضتها في المجالات المتنوِّعة.
أمَّا ما يخصُّ النتائج والتوصيات التي توصَّلت إليها الدِّراسة، فهي كالآتي:
	إنَّ كتاب "تاريخ بغداد" يمكن أن يوصف بالكتاب الموسوعي، من حيث الموضوعات، وأسماء العلماء والمصنَّفات، حيث وقف الباحث على أسماء المئات من المصنَّفات للعلماء في حقول متعدِّدة من المعارف؛ في علوم القرآن، وعلم الحديث، والفقه والكلام، وعلم اللُّغة، والأدب، والتاريخ، وغيرها، وهي تستحقُّ الدراسة والبحث لمن يرغب فيه ذلك، وإنَّ هذا البحث ينير الطريق أمام الباحثين نحو دراسات أخرى مشابهة؛ تكشف عن أهمية كتاب "تاريخ بغداد" في التعريف بمصنَّفات أخرى متعدِّدة لعلماء بغداد والذين وفدوا إليها خلال فترة الدراسة التي بين أيدينا.

تمَّ الوقوف على ما مجموعه (66) مصنَّفاً في حقل التاريخ، وهي موزَّعة على فروع متعدِّدة من اتجاهات الكتابة التاريخيّة عند المسلمين؛ في حقل السِّير والمغازي مصنَّفان، وفي حقل علم الأنساب (6) مصنَّفات، وفي حقل التراجم والطبقات (30) مصنَّفاً؛ (23) في التراجم، و(7) في الطبقات، وفي حقل التواريخ المحلية وتاريخ المدن (8) مصنَّفات، وفي المذاهب والفرق الإسلاميّة (11) مصنَّفاً، وفي الحوليَّات والتاريخ العام (9) مصنَّفات؛ (2) في الحوليَّات، و(7) في التاريخ العام.
	هنالك تراجم للعلماء البغداديين والذين وفدوا إليها ضمن كتاب "تاريخ بغداد" لم تحدَّد أسماء مصنَّفاتهم بشكلٍ دقيق وواضح، وإنَّما جاءت على شكل اهتمامات بشكلٍ عام، مثل مصنَّفات في أخبار الخلفاء وسيرهم للصولي، انظر هامش رقم (117)، ص 17 من هذه الدراسة، وكذلك مصنَّفات في تواريخ أصحاب الحديث للقاضي أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة، انظر هامش رقم (118)، ص17 من هذه الدراسة، ومصنَّفات في الذبّ عن الرَّافضة لابن العلم، انظر هامش رقم (154)، ص21، وتصانيف في الرد على المخالفين من الرّافضة لابن الباقلاني، انظر هامش رقم (155)، ص21، وغير ذلك.
	إنَّ بعض التصانيف التي تمَّ الوقوف عليها، يمكن أن تصنَّف ضمن أكثر من حقل من حقول المعرفة، مثل كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ، فهو كتاب أدبٍ، وكذلك في التاريخ العام، وكتاب "بغداد" لابن طيفور، يمكن أن يصنَّف ضمن كتب التواريخ المحليّة وتاريخ المدن، ويمكن أن يصنَّف ضمن حقل التراجم والطبقات، وكتاب "الأصول" لأمير المؤمنين أحمد القادر بالله بن إسحق بن جعفر المقتدر (ت422هـ/ 1030م)، يمكن أن يوضع ضمن كتب التراجم والطبقات، ويمكن أن يوضع ضمن كتب المذاهب والفرق الإسلاميّة، وغير ذلك من المصادر الأخرى.
	إنَّ كتاب "الفهرست" لابن النديم، من أهم المصادر التي اعتمد عليها الخطيب البغدادي في تاريخه، حيث وردت أسماء (24) مصنَّفاً في هذا المصدر ضمن أسماء المصنَّفات التي تمَّ الوقوف عليها في تراجم علماء بغداد والذين وفدوا إليها خلال فترة الدراسة، ولكن أحياناً ينقل الخطيب البغدادي من كتاب "الفهرست" دون تدقيق، مثال ذلك، حين يذكر ابن النديم أنَّ ابن النطَّاح، محمّد بن صالح بن مهران (ت252هـ/866م) 
هو أول من صنَّف كتاباً في الدولة، علماً بأنه قد ذكر في كتابه "الفهرست" نفسه، أنَّ الهيثم بن عدي (ت207هـ/822م)، قد ألَّف كتاباً في الدولة، وكذلك أبو الحسن علي بن محمَّد المدائني (ت215هـ/829م)، قد ألَّف أيضاً كتاباً في الدولة، وقد وقع الخطيب البغدادي في الخطأ نفسه، حين قال أنَّ ابن النطَّاح، محمَّد بن صالح بن مهران أول من صنَّف كتاباً في الدولة، وفي هذا إشارة واضحة إلى أنَّ الخطيب البغدادي، نقل ذلك الخبر دون تمحيص. انظر هامش رقم (162) من هذا البحث.
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