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กลุ่มภาษาเซมิติก (Semetics)

เซมิติกเหนือ

ตะวันออก

บาบิโลเนียน

อัซซูเรียน

ตะวันตก

ตะวันออก

สุรยาเนียน ศอบิเอียน เนบาเตียน

ตะวันตก

สะมะเรียน ตัดมุเรียน อราเมอิก



เซมิติกกลาง

ฟินิเชียน ฮิบรูว์ โมอาเบียน คะนาอัน



เซมิติกใต้

เอธิโอเปียน อารบิคเหนือ

อารบิคมาตรฐาน
(ฟุศหา)

ภาษาของสาย
ตระกูลกุรอยชฺ
อัล-กุรอาน

อาราบิคส าเนียงถิ่น
มาราเกช, แอลจีเรีย, 
ตูนิเซีย, อีรัก, ซีเรีย, 

เลบานอน, 
อียิปต์ ฯลฯ

(กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง 

และแอฟริกาเหนือ)

อารบิคใต้

หิมยะเรียน

สะบะเอียน



แผนที่กลุ่มประเทศอาหรับ



พัฒนาการตัวอักษรภาษาอาหรับ

Mecca (มักกะฮฺ)
ตระกูลกุรอยชฺ (Quresh)

Phoenician (โพอินิเชียน) 2,800 BC
Aramaic (อราเมอิค) 1,300 BC

Nabathaens (นบาเตียน) 400 BC

Yemen (เยเมน) สะบะอฺ (800 BC) - หิมยัรฺ



Mecca (มักกะฮฺ)
ตระกูลกุรอยชฺ (Quresh)

อบิรอฮีม (อับราฮัม) + ฮาญัรฺ (ฮาฆาร)

อิสมาอีล (อิชมาแอล)

อัดนาน 



ภาพตัวอักษรอาหรับโบราณแบบต่างๆ
ภาพมุศหัฟ

عثمانمصحف 



สาส์นของท่านนบี

رسائل النبي



الخطوط العربية القديمة



จีน (ค.ศ. 105)

มักกะฮฺ  (ค.ศ. 707)

อียิปต์ (ค.ศ. 800)

เอ็นดะลูเซีย (สเปน) (ค.ศ. 950)

คอนสแตนติโนเปิ้ล (ค.ศ.1100), ซิซิลี (ค.ศ.1102), 
อิตาลี (ค.ศ. 1154), เยอรมนี (ค.ศ. 1228), อังกฤษ (ค.ศ. 1309)

การเดินทางของกระดาษ



ยุคก่อนศาสนาอิสลาม = มุขปาฐะ

การบอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

ยุคต้นอิสลาม
- ช่วงต้นการประกาศศาสนาอิสลาม (ค.ศ. 610)
• ท่องจ า + บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร = คัมภีร์อัล-กุรอาน
• วจนะและเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 

= ท่องจ าและรายงานแบบมุขปาฐะ

ช่วงเริ่มต้นการจดบันทึกวจนะของนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
= รัชสมัยเคาะลีฟะฮฺ อุมัรฺ อิบนุ อับอิลอะซีซ แห่งราชวงศ์ อัล-อุมะวียะฮฺ ณ นครดามัสกัส 
(ฮ.ศ. 99-101 / ค.ศ.717-720) = ชนรุ่นศิษย์สาวก (ตาบิอุศเศาะหาบะฮฺ)
• อิบนุ ฮิชาม อัซ-ซุฮฺรียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 123 / ค.ศ. 742)
• นักรายงานวจนะตามหัวเมืองในรัฐอิสลาม (ช่วงศตวรรษที่ 1-2)



หัวเมืองส าคัญในรัฐอิสลาม (แหล่งพ านักของชนรุ่นสาวก และศิษย์สาวก)
• เมืองมะดีนะฮฺ, เมืองมักกะฮฺ,  แคว้นอัล-หิญาซ,  อัล-กูฟะฮฺ,  อัล-บัศเราะฮฺ (อีรัก) 

แคว้นชาม (ซีเรีย ปาเลสไตน์),  เมืองฟุสฏอฏ (อียิปต)์  ฯลฯ



แผนที่แสดงอาณาเขตรัฐอิสลาม สมัยราชวงศ์อัล-อุมะวียะฮฺ



ต ารา อัล-มวุัฏเฏาะอฺ ของอิมาม มาลิก อิบนุ อะนัส
(ฮ.ศ. 93-179 / ค.ศ. 712-795)



เอกสารเขียนด้วยลายมือ ต ารา “ตารีค อิบนิ ฮิชาม”
ของ อับดุลมะลิก อิบนุ ฮชิาม (เสียชีวิต ฮ.ศ. 213 / ค.ศ. 828)





เอกสารเขียนด้วยลายมือ ต ารา 
“อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ”
ของ มฮุัมมัด อิบนุ สะอฺด์ 
อัซ-ซุฮฺรียฺ 
(เสียชีวิต ฮ.ศ. 230
/ ค.ศ. 845)



ต ารา “มุอฺญัม อัล-บุลดาน”
ของ ยากู๊ต อัล-หะมะวียฺ
(ค.ศ. 1179 - 1229)



เอกสารเขียนด้วยลายมือ ต ารา “อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮ”ฺ
ของ อิสมาอีล อิบนุ กะษีรฺ (ค.ศ. 1300 - 1377)



เอกสารเขียนด้วยลายมือ
ต ารา “อัล-มุก็อดดิมะฮฺ”
จาก “กิตาบ อัล-อิบัรฺ 
ว่า ดีวาน อัล-มุบตะดะอฺ 
วัล-เคาะบัรฺ ฟี อัยยาม 
อัล-อะร็อบ วัล-อะญัม 
วัล-บัรฺบัรฺ”
ของ อิบนุ ค็อลดูน 
(ค.ศ. 1332 - 1406)



เอกสารเขียนด้วยลายมือ
ต ารา “ตารีค อัรฺรุสุล วัล-มุลูก”
หรือ ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ”
ของอิมาม อบูญะอฺฟัร 
มุฮัมมัด อิบนุ ญะรีรฺ 
อัฏ-เฏาะบะรียฺ 
(เสียชีวิต ฮ.ศ. 310 / ค.ศ. 923)



1) การบอกเล่าแบบมุขปาฐะของนักท่องจ า

แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
2) คัมภีร์อัล-กุรอาน

3) วจนะของนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และการรายงานของชนรุ่นสาวก (เศาะหาบะฮฺ)

4) การบอกเล่าของชนรุ่นสาวก และศิษย์สาวกที่มีความสันทัดในคัมภีร์เก่า (โตร่าห์ - ไบเบิ้ล) 
เรียกว่า “อิสรออิลิยาต”

5) การแปลต าราประวัติศาสตร์จากภาษาของชนชาติในอารยธรรมโบราณ (เปอร์เซีย, ละติน, 
สุรฺยานียฺ และสันสกฤต)

6) การจดบันทึกของนักปราชญ์ประจ าราชส านัก

7) การจดบันทึกของเหล่านักเดินทางท่องโลก เช่น อิบนุ ฟัฎลาน - อิบนุ บัฏ-ฏูเฏาะฮฺ



เอกสารบันทึกการเดินทางของ อิบนุ ฟัฎลาน (ค.ศ. 921)
ตรงกับรัชสมัยเคาะลีฟะฮฺอัล-มุกตะดิรฺ บิลลาฮฺ (ค.ศ. 908-932)

เป็นเรื่องราวการเดินทางของอิบนุ ฟัฎลาน ซึ่งเป็นทูตไปยังบัลแกเรียของพวกสลาฟ
และถูกถ่ายทอดอยู่ในต ารามัวะอฺญัมอัลบุลดานของ ยากู๊ต อัล-หะมาวียฺ



จารีตการจดบันทึกเอกสารประวัติศาสตร์ของโลกมุสลิม

1) อ้างสายรายงานถึงผู้รายงานปลายทางซึ่งอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
2) สถานภาพของบุคคลในสายรายงานถกูวิจารญ์หรือรับรองความน่าเชื่อถือและ

ความเชื่อมต่อของสายรายงานถูกตรวจสอบได้
3) การจดบันทึกใช้ปีฮิจเราะฮฺศักราช โดยถือเอาการอพยพของนบีมุฮัมมัด 

(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นปีที่ 1 แห่งฮิจเราะฮศฺักราช
4) การจดบันทึกเกีย่วกบับุคคลส าคัญยึดปีที่เสียชีวิตเปน็หลกั
5) เอกสารอ้างอิงในขั้นปฐมภูมิ ส่วนใหญ่สูญหาย แต่เรื่องราวในบันทึกถูกถา่ยทอดผ่าน

การจดจ าสายรายงานในบันทึกของนักประวัติศาสตร์ รุ่นที่ 3 (ศตวรรษที่ 3)
6) มีลักษณะและเนื้อหาในการจดบันทึกที่หลากหลาย เช่น การสืบเชื้อสาย, 

เหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครอง การทหาร สงคราม การค้าขาย 
การบริหารราชการ การพิชิตดินแดน ฯลฯ




