
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  

  جامعة الخرطوم 

                                         قسم الفلسفة–كلية اآلداب 
 
 
 
 

  مقدمه لنيل درجة الماجستير               رسالة

  

  :  بعنوان

  

  
  

      
  دراسة مقارنة                               

  

        

                                         الحسن  رحاب صالح الدين:    إعداد الطالبة        

  صبري محمد خليل:   إشراف الدكتور         

  2005أكتوبر



  حمن الرحيمبسم اهللا الر
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  إلى إخوتي الذين أرجو أن أكون خير قدوةً لهم

  إلى كل الجنود المجهولين في كل مجاالت الحياة

  ةً بال ثمنإلى كل صاحب قضية يهب نفسه من أجلها رخيص
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  .بالشكر لكل الذين وقفوا بجانبي حتى يصل هذا الجهد إلى شكله المطلو

  الشكر إلى كل الذين ساهموا بالوقت والمعلومة

كل الشكر للدكتور صبري محمد خليل رئيس قسم الفلسفة بكلية .. الشكر
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   بعدوالشكر هللا من قبل ومن

   
ـاب    رحـ



  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  ملخـص البحث
  

      موضوع هذا البحث هو طبيعة الحقيقة التاريخية والمنهج المتبع فيه هو المنهج            

المقارن، وقد كانت المقارنة بين الفلسفة الغربية والفكر اإلسالمي، وقد احتوى البحث            

لتاريخية في الفلـسفة الغربيـة وقـد         القسم األول طبيعة الحقيقة ا     لعلى قسمين، تناو  

احتوى على أربعة فصول ابتداء بالفكر اليوناني، والعصور الوسـطى، ثـم الفلـسفة              

  .األوروبية الحديثة،ثم الفلسفة الغربية المعاصرة

     أما القسم الثاني فقد تناول طبيعة الحقيقة التاريخية في الفكر اإلسالمي وتطـرق             

ــاريخ ا ــة الت ــنهج كتاب ــى م ــصه ومــصادره وقواعــده،إل   إلســالمي، وخصائ

  . ثم طبيعة الحقيقة التاريخية عند بعض المؤرخين اإلسالميين

       كان من أهم نتائج البحث أنه ال يمكن الوصول إلى حقيقة تاريخية مجردة، كما              

أنه ال يمكن تطبيق المنهج العلمي على التاريخ وبالتالي التنبؤ بالمستقبل، أما في الدين              

  . سالمي فقد وضعت قواعد إذا تم إتباعها؛ فإنها قد تؤدي بنا إلى حقيقة مجردةاإل



 
Abstract  
 

This issue of this research is peculiarity of the historical 
essence between the objectivity and subjectivity, and the 
comparative method - between the Western and Islamic 
thoughts- is the main methodology applied in this research.  
The research is consists of two parts:  
The first part dealt with the peculiarity of the historical essence 
in Western thought, and it compresses for chapters starting 
with the Greek thought, then the middle ages, the recent  
European philosophy and finally the contemporary Western 
philosophy. 

The Second part dealt with the historical essence in the 
Islamic thought and also it brings up the writing method, 
characteristics, sources, and regulations of the Islamic history. 
Then it dealt with the historical essence according to the 
opinions of some Islamic historians.  
The result of the research were as follows: 

It is impossible to access an abstract historical truth, just 
as it is impossible to apply the scientific method on history, 
and consequently the impossibility of future prediction. But 
Islamic Religion has set up number of regulations, if applied, 
they may lead to an abstracts essence.               



  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  طبيعة الحقيقة التاريخية في 
 الفلسفة الغربية 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مفهوم الحقيقة التاريخية بين فلسفة
   التاريخ وعلم التاريخ



  المبحث األول

  التاريخ بين الفلسفة والعلم 

  :تمهيد

في هذا الفصل نتناول مفهوم الحقيقة التاريخية بين فلسفة التاريخ وعلم 

تقسيمه إلى مبحثين، األول تناول التاريخ بين العلم التاريخ مما اقتضي 

والفلسفة، وتناول المبحث الثاني مفهوم الحقيقة التاريخية في فلسفة التاريخ 

  .وعلم التاريخ

  :معني التاريخ. 1

  .التاريخ لغة  -

 .التاريخ اصطالحاً -

  :علم التاريخ. 2

   هل التاريخ علم أم فن ؟- 

  ؟  ما أهمية دراسة علم التاريخ - 

  : فلسفة التاريخ. 3

 .تعريفها وأهم مقوالتها -

 .معنى التاريخ في الفلسفة -

 .العالقة بين التاريخ والفلسفة -

 .النقد الذي وجه لفلسفة التاريخ -

  

  : معنى التاريخ في اللغة



التاريخ في اللغة العربية مشتق من تأريخ، وتوريخ، وهو يعني 

ه ووقته الذي ينتهي إليه اإلعالم بالوقت، وقد يدل تاريخ الشئ على غايت

وهو فن يبحث عن . زمنه، ويلحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة

وقائع الزمان من ناحية التعيين والتوقيت وموضوعه اإلنسان والزمان،  

ومسائله أحواله المفصلة للجزئيات تحت دائرة األحوال العارضة وفي 

   )1(الزمان

 فارسية األصل، وأن العرب أخذوها هناك من يعتقد أن كلمة تاريخ

 الفرس، لكن عموماً هو يعني التوقيت أي تحديد زمن األحداث وأوقات نع

  .حدوثها

يونانية األصل وهي ) Historia( إن البعض اآلخر يعتقد أن كلمة 

تعني الرؤية والمشاهدة أو ) Histor(تعني الرؤية، حيث أن كلمة إستور 

أو كل ما يتعلق باإلنسان منذ أن بدأ يترك  ،)2(االستقصاء بقصد المعرفة

   .)3(آثاره على الصخر واألرض

  : معنى التاريخ في االصطالح

         قد يطول الحديث قليالً إذا أردنا أن نتعرف على ما يدل عليه 

فقد تعددت اآلراء كلُْْْْْ من منطلق . مصطلح التاريخ بعكس أصله اللغوي

راء التي منها أن التاريخ هو دراسة فقد وردت بعض اآل.وزاوية محددة

التطور البشري في جميع جوانبه السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

   )4(.والفكرية والروحية أياً كانت معالم هذا التطور ومظاهره واتجاهاته
                                                           

  .1349السخاوي اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ  ( ، منهج البحث التاريخي، حسن عثمان (1) 
  .1 ص ، معرفة الماضي،سحق عبيد ا)(2

  . 12ص، المرجع السابق ن،حسن عثمان(3) 

                          .11،ص فلسفة التاريخ ،أحمد عطية (4)



      ويعني البعض بكلمة التاريخ مجموعة الحوادث التي ظهرت في حياة 

كما يذكر البعض أن التاريخ . لمام بتلك األحداثالبشرية، كما أنها تعني اإل

يشتمل على المعلومات التي يمكن معرفتها عن نشأة الكون كله بما يحويه من 

أجرام وكواكب، ومن بينها األرض وما يجري على سطحها من حوادث، 

موجز (الذي  يبدأ كتابه ) هـ، ج، ويلز(ومن أمثال هؤالء المؤرخ الشهير 

اسة نشأة الكون واألرض وما ظهر على سطحها من مظاهر در) تاريخ العالم

   )5(.الحياة المختلفة

يذكر البعض كذلك أن التاريخ وعاء الخبرة البشرية، أو هو العلم 

الخاص بالجهود البشرية في الماضي وتستهدف منها جهود المستقبل، 

لك فالتاريخ يتناول أمة من األمم بالتنقيب في طوايا فكرها ومدى ارتباط ذ

الفكر بالدنيا والحياة، ثم اتصاله بمسيرة اإلنسان في األرض وجهوده 

المتصلة لرفع شأنه اقتصادياً وعلمياً وفكرياً، ومدى ارتباط ماضي األمم 

  )6(.، وحاضرها بمستقبلهاابحاضر ه

وإذا كان هناك تاريخ للنبات والحيوان والفن، فإن التأريخ المصطلح 

 هو دراسة ألعماله في الماضي وأفكاره عليه هو تاريخ اإلنسان الذي

  .ومشاعره ومخلفاته، وبصفة عامة دراسة لتطور المجتمعات البشرية

  : علم التاريخ

  : هل التاريخ علم، أم فن

                                                           
روائي اجتماعي مؤرخ ومـصلح يوتـوبي        ) 1946- 1866 ( هربرت جورج ويلز  11 ص ، منهج البحث التاريخي   ،حسن عثمان  (5)

  .إنجليزي

  .4 ص أحمد عطية ، فلسفة التاريخ ، (6)  



إن هذا السؤال مثار اختالف بين من يقول بأن التاريخ علم، ومن 

يرى يقول بأنه فن، فهل هو علم أم أدب، أم فن؟ إن ابن خلدون في مقدمته 

أعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم : (بأنه فن فهو يقول في ما نصه

وهو يعني بالفن العلم اإلنساني وليس أدلَّ ) الخ......الفوائد، شريف الغاية

على ذلك من إشارته إلى العمران البشري وكيف حدث، وما هي ديناميات 

  .حدوثه

ريخ علم أم ال،  فهو أما رجال األدب فيرى بعضهم أنه سواء كان التا

فن من الفنون ألن العلم ال يمكنه أن يعطينا عن الماضي سوى العظام 

اليابسة المعروقه، لذا ال بد من اإلستعانه بالخيال لكي تنشر تلك العظام 

وتبعث فيها الحياة، ثم هي بحاجة لبراعة الكاتب حتى تبرز بالثوب الالئق 

ر لنا حريق موسكو في عهد نابليون  الطبيعي ال يستطيع أن يفسمبها، فالعل

 إال على أساس قوانين االشتعال، والبد من تدخل المؤرخ كي 1812في 

يشرح األسباب والظروف السياسية والعسكرية التي أدت إلى ذلك، وال بد 

 .  من آثارهمن قلم األديب كي يصف لنا الحريق وما ترك

و اعتبار أن لعلنا نالحظ هنا بعض الدمج بين المؤرخ واألديب أ

موجز (ويلز عندما بدأ كتابه . ج.  هـخالمؤرخ واألديب شيئاً واحداً، فالمؤر

بدراسة نشأة الكون واألرض وما ظهر عليها من مظاهر ) تاريخ العالم

الحياة المختلفة، فقد فعل مثلما يفعل المثال أو المصور الذي يعمد إلى تشريح 

م الصورة أو صنع التمثال على جسم اإلنسان أو الحيوان حتى يتمكن من رس

  )7(.أفضل وجه

                                                           
  .11 صحسن عثمان ، منهج البحث التاريخي ،(7) 



      إذاً نتوصل من خالل البحث والتمحيص إلى أن التاريخ أقرب للفن 

منه إلى العلم، فقد كان الخالف دائراً حتى أواخر القرن الماضي في وصف 

يقول ) جيوفنز. س.و( التاريخ بصفة العلم أو نفيها، فنجد بعض العلماء مثل

 يمكن أن يكون علماً، ألنه يعجز عن إخضاع الوقائع بأن التاريخ ال

التاريخية لما يخضعها له العلم من المعاينة والمشاهدة والفحص والتجربة 

واالختبار، وبذلك ال يمكن دراسته باستخالص قوانين علمية يقينية ثابتة على 

 ومما يبعد. نحو ما هو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو علم الكيمياء مثالً

بالتاريخ عن صفة العلم في نظرهم قيام عنصر المصادفة ووجود عنصر 

الشخصية اإلنسانية وحرية اإلرادة، مما يهدم الجهود الرامية إلى إقامة 

التاريخ على أسس علمية على نحو ما يفعل علماء الطبيعة أو الكيمياء 

  . وأضرابهم

ون تسمية إذا حاولنا استطالع آراء علماء الطبيعة فنجد أنهم ينكر

التاريخ بلفظ علم، بحجة أن األحداث التاريخية ال تخضع للمالحظة 

والتجربة، كما أن كل حادثٍة تاريخيٍة وإن كانت مرتبطة بما قبلها ومتصلة 

  . بما يليهاِ إال أنها تعتبر قائمة بذاتها ال يمكن أن تتكرر

انين هذا إلى جانب أن الدراسة التاريخية ال توصل إلى تعميمات أو قو

لكن أهم . علمية باإلضافة إلى أنه ال يمكن التنبؤ بمسار التاريخ في المستقبل

ما يجدر ذكره هنا هو الرجوع إلى أقوال ابن خلدون، ومالحظة التناقض 

الواضح فيها فهو تارة يسمي التاريخ علماً، بل من علوم الحكمة العقلية، 

 بين العلم والفن، وأن مفهوم مما يدل علي أنه لم يميز. وتارةً يطلق عليه فناً

. كٌل من اللفظتين لم يكن محدداً تحديداً واضح المعاني في أيام ابن خلدون



فقد اقتصر التاريخ قبل ابن خلدون وبعده بزمن طويل على ذكر الوقائع 

وأوقاتها وسرد أخبار الملوك والغزاة، وهكذا كان التاريخ أقرب للفنون 

ر إليه نظرة علمية محضة وجعله علماً األدبية ثم جاء ابن خلدون ونظ

: لبإخضاعه لمبدأ السببية الذي نقله من الفلسفة إلى التاريخ فنجده، يقو

  ).الخ....التاريخ علم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق(

  :    أهمية دراسة علم التاريخ

إن أهمية دراسة علم التاريخ، تكمن في قيمة التاريخ التي تكمن 

ى موضوعية التاريخ وصدق الحقائق وأمانة وحيادية بدورها في مد

وكل ذلك يدعم أهمية دراسة الماضي، ألننا ال نستطيع أن نقطع . المؤرخ

صلتنا نهائياً بالماضي، وأننا لو أمكننا افتراضاً حرق دور الكتب وتدمير كل 

آثار العمران الراهنة، واستطعنا نسيان أنفسنا فماذا يكون مصير اإلنسان 

  ارة؟ والحض

في األغلب سيحاول اإلنسان أن يعود لكي يبدأ من جديد، أشياء تشبه أو 

تختلف عما كان قد بدأه منذ آالف السنين، حتى يصل إلى مستوى ما، سواء 

كان قريباً أم غير قريب من المستوي الذي قطع عنده صلته بماضيه 

  .السحيق

عزيز إن ماضي الشعوب وماضي اإلنسان حافل بشتى الصور، وهو 

في شتى أدواره، سواء كانت عهود المجد والقوة والرفاهية، أم عهود 

الكوارث واآلالم والمحن، واألقوام الذين ال يعرف لهم ماضياً محدداً 

غير أنه )8(.مدروساً بقدر المستطاع ال يعدون من شعوب األرض المتحضرة

                                                           
  .19حسن عثمان ،املرجع السابق،ص  (8)  



ا يتقاضى غالباً ما يعتز اإلنسان في ماضيه بالجانب المشرق فقط، وعادة م

عما هو دون ذلك حتى وإن كان يعرفه، فهو يرفض حقائق الماضي في 

معظم األحيان إذا كانت ال تخدم غرضه أو تساير أهواءه خصوصاً فيما 

 ولعل معظم ذلك !         يتعلق بالماضي السياسي الذي انحصرت فيه كلمة تاريخ 

له، فيتلقى بذلك سببه المؤرخ الذي يتحمل وزر تزييف الحقائق وفقاً لميو

طلبة  التاريخ المادة التاريخية بوجهها المثالي ونظل نعيش علي ذلك زمناً ثم 

ال نلبث أن نصدم بالحقائق فيرفضها عقلنا بسبب ما وضعه المؤرخ من 

  .التهيئة واإلعداد

 إن علم التاريخ لذلك إذا كان ضرورياً للدراسة الخاصة والعامة، فال بدمن 

ه، قبل أن يدرس في المدارس والمعاهد، وأن يتم ذلك بحثه ودرسه وكتابت

بصورة صحيحة بقدر ما في طاقة المؤرخين، وبقدر ما يتاح لهم من زمن 

  .على أن يكون هدفهم الحقيقة التاريخية فقط

  : فلسفة التاريخ

  : عند ابن خلدون:  أوالً

 أختلف فيما إذا كان ابن خلدون أو فولتير هو الذي ابتدع استخدام لفظ

فلسفة تاريخ، لكن نجد أن ابن خلدون هو صاحب الفكرة كمعنى، وقد قصد 

بها البعد عن السرد، ومحاولة التعليل لألحداث التاريخية وتمييز الظاهر 

إلى أن .. ظاهره ال يزيد عن أخبار عن الدول: (والباطن حيث نجده يقول

ا وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئه: يصل إلى قوله

يقول بأن األخبار إذا أعتمد فيها على مجرد النقل، ولم يقاس الغائب ).دقيق

منها بالشاهد فربما لم يؤمن العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق، 



ويوصي بالحذر من الوقوع في الكذب وقد صرح بأن معظم األخطاء أتت 

  .نتيجة النقل دون تدقيق

  :فولتير: ثانياً

إلى فولتير، وإن كان ذلك ال ) فلسفة التاريخ( للفظ يرجع أول استخدام

وقد قصد فولتير بهذا . يعني أنها قد ابتدأت به، وإنما ترجع إلى ابن خلدون

المصطلح دراسة التاريخ من وجهة نظر الفيلسوف، أي دراسة عقلية ناقدة 

ترفض الخرافات وتنقح التاريخ من األساطير والمبالغات، وقصد إلى تعديل 

يخ من التاريخ العسكري والسياسي إلى فلسفة الحضارة، أي التوسع من التار

  )9(.دراسة أخبار الوقائع إلى دراسة الحضارات

  :مقوالت فلسفة التاريخ

  : هما  تقوم فلسفة التاريخ علي مقولتين أساسيتين

وهي التكامل بين األجزاء والترابط بين الوقائع، فاألحداث تبدو : مقولة الكلية

مؤرخ ال رابط بينها، ولذا يتطلب الوحدة العضوية بين األجزاء، ألن أمام ال

  . فلسفة التاريخ ال تقف عند عصر معين وإنما تضم كل العالم

وهي اختصار العلل الجزئية لألحداث إلي علة واحدة يفسر في : مقولة العلّية

ذي ضوئها التاريخ العالمي، ومثال ذلك نظرية المادية التاريخية لماركس، ال

أرجع األحداث التاريخية إلى عامل واحد هو العامل االقتصادي أو المادي، 

  .وقد شمل جميع العصور، ونتيجة لذلك ظهرت قضايا لفلسفة التاريخ

  : قضايا فلسفة التاريخ المعاصرة

  : لقد ظهرت لفلسفة التاريخ المعاصر أربعة قضايا هي

                                                           
  .19 ص  حسن عثمان ، منهج البحث التاريخي ،    ( 9)



 تعرضوا لها دلتاي، قضية النسبيِة خاصة فيما يتعلق بالقيِم وممن. أ

  .وماركس

 .قضية الِعلّية في التاريخ وأشهر من قال بها آرنولد توينبي. ب

قضية التقدم والتخلف في مجرى التاريخ، أي هل هناك خط للتقدم . ج

  .يستمر قدماً أم ثمة تخلف وتقدم دون قانون؟

قضية التنبؤ بما سيكون عليه التاريخ، وهنا تفاءل البعض وتشاءم . د

   )10(.ون، بينما زعم اآلخرون االعتزالآخر

  

  

  : معنى التاريخ في الفلسفة

إذا أردنا أن نتعرف على معنى التاريخ من منظور فلسفي فإن أول ما 

يتبادر إلى أذهاننا هو مفهوم التحليل والتعمق الذي تتسم به الفلسفة، فنجد 

الذي الفالسفة يعرفون التاريخ على انه إحياء الماضي، أي أن الماضي 

يبحث فيه الفيلسوف ليس ميتاً، بل هو في بعض االعتبارات ما زال حياً في 

  .الحاضر

      وإذا كان الفعل أو الحدث الماضي يعتبر ميتاً دون معنى عند المؤرخ، 

 يستطع المؤرخ أن يدرك ويفهم األفكار التي وراء هذا الحدث، وعلى مما ل

وهناك ما يجمع بين . الفكرهذا يمكن القول بأن كل التاريخ هو تاريخ

األحداث وهو أن الحال قبلها تختلف عما كانت عليه بعد وقوعها، فالعالم 
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قبل نابليون يختلف عنه بعده، والدنيا قبل الحرب العالمية تختلف عنها 

  .بعدها

        يعرف علم التاريخ بأنه الفرع من المعرفة اإلنسانية، الذي يجمع 

وال يقف عند ذلك فحسب، وإنما يحاول توضيح معلومات الماضي ويسجلها 

عالقة السببية بينها عن طريق إبراز الروابط بينها، وذلك بأن يفسر التطور 

الذي طرأ على حياة األمم والمجتمعات والحضارات المختلفة ،وأن يبين 

  )11(.كيف حدث هذا التطور ولماذا

 حيث  إن ابن خلدون يقسم التاريخ في تعريفه إلى ظاهر وباطن،

وفي ..(إلى أن يصل) الخ...ظاهره ال يزيد عن أخبار األيام والدول: (يقول

مما يدل علي أن ). الخ..باطنه نظر وتحقيق وتحليل للكائنات ومبادئها دقيق

مفهوم ابن خلدون لمعنى التاريخ ينقسم لظاهر وباطن، وأن الظاهر ال 

  )12(.ق والتحليليتجاوز السرد بينما الباطن هو األهم ألنه يهتم بالتعم

  

  

  : العالقة بين التاريخ والفلسفة

 )13(:تتمثل هذه العالقة في عدة نقاط هي

تعالج الفلسفة بعض القصور في التاريخ كاإلغراق في األحداث . أ  

واإلسراف في االرتباط بالماضي، فتربط فلسفة التاريخ اإلنسان 

  .بالحاضر وال تدعه يغوص في الماضي
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باً في بعض المؤرخين يتمثل في اإلغراق في تعالج الفلسفة عي. ب

أحداث تاريخية ال حصر لها، فتحول الفلسفة هذه األحداث إلى 

  .نسيج مترابط دون الدخول في تفصيالت

أيضاً تعالج قصوراً في الفلسفة يعاني منه الفالسفة، وهو قلق . ج

يرجع إلى رغبة في الوصول إلى الحقيقة التي يلتمسوها من واقعية 

  .ريخالتا

تلبي لإلنسان حاجة ضرورية، فهو كلما قلق في حاضره على . د

. مستقبله لجأ إلى الماضي، أي محاولة تفسير الماضي أو التاريخ

  .وذلك مثلما فعل أوغسطين بوضع  نظرية العناية اإللهية

يقال إن كل من الفلسفة والتاريخ يعالج قصوراً في اآلخر؛ . هـ

 تحلق بعيداً عن الواقع، بينما ترتفع فالتاريخ يشد الفلسفة حتى ال

كما أن . الفلسفة بالتاريخ حتى ال يغوص في الماضي بإسراف

  .التاريخ يلتمس الحكمة من الفلسفة بينما تلتمس الفلسفة منه الواقعية

  :  النقد الذي وجه لفلسفة التاريخ

 فالسفة واستنكر المؤرخون فلسفة التاريخ ورفضوها، ووصف ال نجل

بأنهم يقيمون أبنية ضخمة ال تتمكن المادة التاريخية من التاريخ 

ووجه النقد إليهم بأنهم يريدون أن يعرفوا مسار تاريخ العالم في .تحقيقها

صفحات، وأنهم ال يدركون الفرق بين التعليل التاريخي والتعليل في فلسفة 

أي استخالص األسباب بعد ) تجريبي بعدي(التاريخ، فالتعليل التاريخي 

، حيث إن )تأملي قبلي(أما التعليل في فلسفة التاريخ فهو . اسة الواقعةدر



فالسفة التاريخ يضعون تاريخاً لكل األمم تحدوهم فكرة لحل مشكلة معاصرة 

  .يخضع لها الحاضر والماضي والمستقبل

يقال إن المؤرخ يثبت للحادثة الواحدة مجموعة علل، بينما فالسفة 

اموا ادعاء واحداً جعلوه سبباً لكل الحوادث، التاريخ تركوا الوقائع وأق

فاضطروا بالتالي إلى سد الثغرات ألن عله واحدة ال تكفي، فسدوا ثغرة 

  .الماضي بفرض تعسفي، وثغرة المستقبل بالتنبؤات

 يرفض فلسفة التاريخ الماركسية، ويقول بأن هلذلك نجد كر وتش

ي إلي استخراج وصفها بأنها مذهب مادي وصف تعسفي، فهي منهج يرم

ويقول كر . تفسير للتاريخ، وأن مباحث ماركس تاريخية بل فرضية تجريدية

وتشه بأن فلسفة التاريخ بحث عن المطلق الال محدود فيما هو محصور 

محدود، ولهم مزيج من التصور والخيال ويطلبون كشف النقاب عن التصميم 

لكن هذا التصور منبعه . ةالذي يقوم عليه تاريخ العالم من البداية إلى النهاي

أحالمهم بتحقق تلك المدينة األفالطونية التي يعمها العدل والصدق، إال أن 

  .       جزء من أحالمهم ربما يمكن تحققه على أرض الواقع إن لم تكن كلها

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 
                                 المبحث الثاني

 :تاريخية في فلسفة التاريخ                      مفهوم الحقيقة ال

  :مدخل

إذا فرضنا إمكانية الحصول علي حقائق مجردة، وذهبنا إلى الغرض 

المهم من الحصول على الحقيقة وهو الخلوص إلى العبر، وتجنب الوقوع في 

الخطأ مرة أخرى، لكن هل تتكرر األحداث؟ وهل يعيد التاريخ نفسه؟ هل 

ا تشابهت األحداث فهل النتيجة في توجد حتمية في التاريخ؟ بمعني أنه إذ

النهاية واحدة؟ أي هل يمكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية على التاريخ، أم أن 

التاريخ ينفرد بمنهج خاص به، ألنه يدرس أفعال اإلنسان التي ال تخضع 

للضرورة والحتمية، وإنما تتميز بالحرية، وألن الواقعة التاريخية فردية من 

ان الن مقوالت التاريخ هي اإلنسان والفردية والزمان، حيث الزمان والمك

 انفرد التاريخ ا الكلية فإذ– العلية –بينما مقوالت العلم الطبيعي هي المادة 

بمنهج مستقل فما هو المنهج الذي يقدمه المثاليون؟ وإذا أمكن إخضاع 

التاريخ لمنهج العلم فما هي األسس التي يستند إليها أصحاب المذهب 

  .عي في التاريخ، أو دعاة النزعة الطبيعيةالوض

المثالية والوضعية هما المذهبان اللذان ظهرا في عهد أوغست كونت، 

وقد سادت قبله النزعتان الطبيعية والتاريخية المتعلقتان بالمنهج، بينما 

تختص المثالية والوضعية بالمذهب، فالمثالية يعنى بها المذهبِ بجعل الذات 

أما الوضعية فهي تعنى بالموضوع أو . حور المعرفةأو عقل المؤرخ م

ولكي نتعرف أكثر على المذهبين . المادة التاريخية ومدى قابليتها للتحليل



نحاول أن نتناول كل واحٍد منهما بالتفصيل ولنبدأ أوالً بحجج القائلين 

    )14(.بالمذهب الوضعي

  

  : المذهب الوضعي. 1

 إسناد منهج التاريخ للتجربة يبدأ الوضعيون أولى حججهم بإمكانية .1

حتى وإن كانت غير مباشرة، إذ إن هناك كثيراً من العلوم الطبيعية 

تستند للمالحظة دون التجربة، كعلم الفلك، ومع ذلك تمكنت من 

وبالمقابل فإن . الوصول لقوانين تمكن من التنبؤ بالظواهر الفلكية

علي مالحظة عجز المؤرخ عن إحياء التاريخ ليالحظه، فإنه قادر 

.                     الوقائع ومشاهدتها من خالل المادة التاريخية كالوثائق واآلثار

   ومواصلة لتدعيم حجتهم أوضحوا بأنه ليس التاريخ وحده هو  .2

الذي يقترب من العلوم، بل إن العلوم الطبيعية نفسها تستعيض عن 

جع إلى تاريخ الحالة مثل علم األمراض الذي يرالتجربة بالتاريخ، 

المرضية من أجل تسجيل الوقائع في ترتيب زمني، كذلك الفلكي 

فإذا لم . يستعين بسجالت المرصد من أجل تحديد موقع كوكٍب ما

ينكر علي العلوم استنادها إلى التاريخ، فلماذا ينكر على التاريخ 

 .استناده إلى منهج العلوم

لتاريخ ال تمنع تطبيق ويبرر الوضعيون أيضاً بأن حركة مسار ا .3

المنهج التجريبي عليه، فإذا كانت الطبيعة ساكنة فليست كل العلوم 

الطبيعية كذلك، وبالرجوع إلى علم الفلك نجد الكواكب متحركة 
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حركة معلولة بعلل حددتها قوانين، لذا فإن علم التاريخ يسعى إلى 

 كشف قوانين حركة المجتمع، ومن ثم فإن واجب المؤرخ أن يحلل

القوى التي أحدثت التغيير سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم 

  .اجتماعية مثلما عبر نيوتن عن قوانين حركة األجسام الفلكية

أيضاً أوضح لنا الوضعيون إمكان الوصول إلى أحكام كلية تمكن .4

من التنبؤ بالمستقبل، وأن سر تقدم العلوم الطبيعية هو وصولها إلى 

 التنبؤ العلمي الدقيق، ويقول همبل بأن كل قوانين كلية مكنت من

  العلوم تعطي تقريراً عن موضوعاتها 

  

في أحكام عامه، وأن التاريخ كذلك يستوعب فردية وقائعه ويرتفع 

بها إلى درجة العلوم، وأن المؤرخ يفسر اغتيال يوليوس قيصر مثلما 

  . وقوع زلزالييفسر الجيولوج

دفة وإنما وفقاً لظروف، وأن التفصيالت                      ويبين أن شيئاً لم يحدث مصا

  الجزئية تعد ثانوية ال تفقد النبوءة التاريخية قيمتها، وقد قدم لنا همبل بعض

:                     األحكام العامة التي يزعم بإمكانية التنبؤ في ضوئها نورد منها

  ال يمكن قيام ثورة ناجحة، إال إذا  وهنت الطبقة الحاكمة نتيجة االنقسام. أ

 إليه الفساد، الن تطبيق النظم ال يمكن إقامة نظام ال يتطرق.       ب

يعتمد    على الجانب اإلنساني الذي يميل بطبعه إلى متابعة 

 .األهواء



لو تحالفت منظمة ديمقراطية مع أخرى ديكتاتورية فإن . ج

الديمقراطية إما أن تصير أداة ألداء أغراض ال تناسبها، أو تواجه 

  .كارثة تحل بكيانها

ويختتم الوضعيون حديثهم بأن هذه األحكام العامة ـإن مكنت من   

التنبؤـ فإنها تطلعنا على المستقبل حتى يتسنى التعديل الالزم 

لكن هذه األحكام . لصالح اإلنسان، وتلك هي القيمة الحقيقية للتاريخ

  )15(.مستقاة من بديهيات خاصة بطبيعة اإلنسان

   :المذهب المثالي. 2

 يلي نورد بعض حجج أهل المذهب المثالي الذي يعد بمثابة         فيما

االتجاه المضاد للمذهب الوضعي، حيث إنهم يقولون أنه ليس للطبيعة تاريخ 

ألن ظواهر الطبيعة ليست أفعاالً إنسانية، وبينما تخضع الطبيعة لعالم 

لي ويقوم المذهب المثا. الحتمية فإن التاريخ هو عالم الحرية كما أورد لوتزه

على أساس استقالل التاريخ وانفراده بطابع يتعذر معه تطبيق المنهج 

  . االستقرائي عليه، وعليه فإن حججهم جاءت منساقة على هذا المنهج

. إنهم يرون أن التاريخ ال يستند للمالحظة وإنما إلى بعث الماضي  .1

ويرون أن الفارق بين العلم والتاريخ ليست في حضور مادة األول 

ادة الثاني، ومن ثم مالحظة مخلفات الغائب من آثار وغياب م

 يعد تكديساً   ووثائق، ولكن مجرد التسجيل لمحتويات الوثائق

لوقائع ميتة لذا فالدور الحقيقي للمؤرخ هو إحياء هذه الوثائق  

وبعث الروح  فيها  ليصير التاريحخ معاصراً  على  حد قول 
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عل معه فهو من كروتشة ،أما مجرد تسجيل الماضي دون تفا

.                أعمال القص واللصق على رأي كولنجوود

ذهبوا أيضاً إلى أال حتمية في وقائع التاريخ ،وإنما الخضوع .2

لعامل المصادفة ،فهم ال ينكرون  البحث عن أسباب الوقائع ،لكن 

ع وقائع التاريخ تتصل باإلنسان الذي ينعم بالحرية ،وال يخض

لمنطق الحتمية التي تعني أن جميع السبل كانت مغلقة أمام 

إن وقائع التاريخ تخضع .شخصيات التاريخ ،عدا الذي سلكوه 

قوانين كلية طالما  للمصادفة إلى حد كبير  لذا يستحيل استخالص

أن في التاريخ مفاجآت ومصادفات،ألن أحداث التاريخ تسير وفقاً 

مصادفات موت ألكسندر ملك اليونان ألقل العلل أهميةً ومن هذه ال

 إلى سلسلة من الحوادث ى، بسبب عضة قرد مدلل أد1920في 

المفجعة، على قول ونستون تشرشل فإن ربع مليون شخص ما توا 

بسبب عضة قرد، وقد ساق المثاليون عدة أمثلة لبيان فردية أحداث 

 ال  إذا؛كلية منها أو التنبؤ بهاالتاريخ وتعذر استخالص قوانين 

يمكن أن نقول مثالً إن الدول تنهار ألن الملوك يحتفظون بقرود 

لكن نجدهم يقرون بأن ليس كل األحداث مصادفات، وإنما . مدللة

هدفهم هو بيان استحالة استخالص أحكام كلية في مثل هذه  

 .المصادفات

ومن فردية وقائع التاريخ يخرجون بأنه ال مجال للتعميم أو األحكام  .2

بالرغم من ذلك يصرحون بأن المؤرخ ال يستغني عن الكلية، و

األحكام العامة، لكن ال يجعلها غاية الدراسة التاريخية، ألن ما 



 تيأتي من أحكام عامة إنما يأتي عفواً من غير قصد، وال تثب

ويظل التاريخ مقيداً . باعتبارها قوانين كلية وإنما هي دالالت فردية

 محددين وأال فقدت الحادثة بمقوالته من فردية وزمان ومكان

طابعها التاريخي؛ فالمؤرخ ال يؤرخ للثورة بمفهومها الكلي وإنما 

 .يؤرخ لثورة بلد معين في حقبه معينة

ومن فردية الوقائع يخلص المثاليون إلى إنكار عملية التنبؤ؛ وذلك  .3

نسبة للعالقة بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها، فالتنبؤ إما أن 

وقوع الحادثة قبل وقوعهاـ مع إمكانية وقوعها إذا لم يحول دون 

 وإما أن تقع قبل زمانها المحدد، وذلك ألن المتنبئ بها –يتنبأ بها 

سيحول دون وقوعها، خصوصاً إذا كان من أصحاب السلطة، 

وذلك مثلما فعل البلشفيك علي حد قول كار، فهم لم يثقوا في تور 

كتاتور الذي انتهت به الثورة  الذي كان شبيها بنابليون الديتسك

الفرنسية، لذا فقد خشوا أن تكون نهاية ثورتهم بدكتارتور ومن ثم 

وهنا تفقد النبوءة التاريخية . وثقوا في ستالين ألنه ال يشبه نابليون

قيمتها؛ نتيجة ما لها من أثر إيجابي أو سلبي علي الحادثة المتنبأ 

 .بها

ست مجرد تسجيل الوقائع وإنما وقد ذهبوا إلى أن دراسة التاريخ لي .4

تكمن األهمية في بعث الوقائع، فإذا قلنا طعن بروتس قيصر، فإن 

هذه الواقعة ال تشكل تاريخاً، بل التاريخ هو معرفة الدوافع الداخلية 

  .التي كانت تدور في عقل بروتس



وهنا ثارت حفيظة الوضعيين؛ إذ كيف يؤرخ المؤرخ فيما كان يفكر فيه 

 -ره وماذا إذا كانت الشخصيةـ التي يؤرخ لها المؤرخ بروتس أو غي

  . أو غيرها من األمراض النفسية مثالًامريضة بالبار انوي

        يدافع المثاليون هنا بأن المؤرخ يجب أن تكون لديه دراسة 

عميقة وخصبة بالنفس اإلنسانية، ولكن هل يستطيع المؤرخ أن يتقمص 

وا بانتقادات منها أن المؤرخ إنما يكون الشخصية لحد التطابق؟ كما ووجه

ويبرر .علي غيره.فكره، حسب حاضره وميوله وعاطفته فهو يخلع تذاتية

كولنجوود المثالي بأن المؤرخ يكون علي وعي حين يتمثل فكر الغير، وال 

وفي دفاع المثاليين عن تصورهم للموضوعية يقول . ينساق في تجربة ذاتية

 الماضي والحاضر، وبين الذات والموضوع وال إن هناك هوة بين:كولنجوود

يجتاز المؤرخ هذه الهوة بجسر من فكر المؤرخ فحسب وإنما لدى الماضي 

قابلية أن يحيا مرة ثانية في الحاضر                

يبقى اعتراض آخر هنا وهو هل كل وقائع التاريخ أفكار شخصيات؟ أليس 

شعوب بأكملها؟ هنا يعترف في التاريخ حضارات أو ثقافات تمثل أفكار 

كولنجوود أن هذه الجوانب الحضارية تشكل تاريخاً لكنه يطبعها بطابع 

الفردية، فالسياسة تحتاج فكر الساسة، والحروب من تخطيط القادة، وكل هذه 

  .أفكار يمكن تمثلها؛ ولذا فكل التاريخ تاريخ فكر

  :  الخلفية الفلسفية للوضعية والمثالية

 الوضعية والمثالية منهجياً ال يحل إال بالفلسفة، ويدور يعد الخالف بين

حول الحقيقة التاريخية ومعيار الصدق أو الكذب فيها، وإمكانية الحكم على 



دعوى تاريخية ما بأنها صادقة أو كاذبة، ومتى نصدق رواية يرويها راٍو، 

  .أو تطلعنا عليها وثيقة

تمثل في أن ما يكتبه كان الوضعيون يمثلون االتجاه الواقعي، الذي ي

وهنا يكون عمل المؤرخ . المؤرخ يعد صادقاً إذا كان ما كتبه قد وقع بالفعل

لذا فالوقائع مستقلة عن ذهن المؤرخ، فهي . تسجيل ما وقع في دقه وأمانه

 تظل هناك إشكالية أساسية هي كيفية نوقعت حتى لو لم يؤرخ لها، ولك

 التي يراد اتخاذها محكاً للحقيقة العثور على الواقعة التاريخية المجردة

ففي العلوم الطبيعية توجد إمكانية التأكد من صدق الغرض . ومعياراً للصدق

وليست المشكلة في وقوع . حتى ولو لم يتسنى التجريب في بعض الحاالت

ما وقع وإنما في التعرف على ما وقع، والمعرفة تتعلق بالذات العارفة أي 

  . عقل المؤرخ

 الخلفية الفلسفية في الخالف بين الوضعية والمثالية، في الصلة       تكمن

فضمن الوضعيون موضوعية . بين الذات المدركة والموضوع المدرك

بينما أمسك المثاليون بخيط . التاريخ، لكنهم افتقدوا السبيل إلى معرفته

  .المعرفة لكنهم ضحوا بالموضوعية

 أو المنهج الذي يصل وهنا جانب آخر للخالف يتصل بوسيلة المعرفة

 فنجد الوضعيين قد اقتبسوا منهجهم من العلوم الوضعية .للحقيقةبه المؤرخ 

األخرى، مع تعديل يتالءم مع طبيعة التاريخ التي قد تختلف عن طبيعة 

  .العلوم الفيزيقية

أما المثاليون فقد رفضوا منهج االستقراء، واعتبروه غير مالئم 

ومن ثم جاءت عباراتهم تحمل . منهج الحدسلدراسة التاريخ واستبدلوه ب



معنى إعادة تمثل الماضي في زمن المؤرخ، فهو ال يكتفي بفهم المادة، وإنما 

لكن لم يقدم . أقرب للفنانالمؤرخيبعثها وتعيش في ذاته، وهذه العبارات تجعل 

المثاليون خطوات منهجية تحدد أسلوبهم، فهم وصفوا أحوال المؤرخ دون 

لذا فلم يرقهم مبدأ علية الظواهر الطبيعية، الن . ت التي يتبعهاتحليل الخطوا

ِ علّية التاريخ باطنية، وعلى  العالقة بين العلة والمعلول ظاهرية، بينما

  .المؤرخ النفوذ من سطح األحداث ليكشف الفكر الكامن وراءها

إن الخالف بين المذهبين تقليدي كالخالف بين بارمنيدس 

وضعيون ثبات الطبيعة اإلنسانية، وتبني المثاليون وهيرقليطس،فافترض ال

مبدأ الصيرورة والتغير، طلب الوضعيون ما هو كلي، والتمس المثاليون 

  .)16(فردية فيها غموض هيراقليطس
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  هل التاريخ ألفراد أم حضارات

  

  : تمهيد

إذا قلنا بأن التاريخ من صنع أفراد، فإن وجهة النظر النابعة منها هي 

أن األفراد هم الذين يؤثرون في الشعوب أو المجتمعات، وان األبطال اعتبار 

  .هم الذين يرفعون شعوبهم للقمة والصدارة

 تاريخ –إن التاريخ العالمي :  لقد عبر كار ليل عن دور األبطال فقال

 إنما هو صميمه تاريخ العظماء وما أنجزوه، –ما أنجزه اإلنسان في العالم 

في العالم هو الحصيلة المادية الخارجية، والتجسد  كل ما تم إنجازه نوإ

الحي ألفكار عاشت في عقول عظماء عاشوا في هذا العالم، إنهم روح 

  .التاريخ العالمي كله

التاريخ هو الصورة الفكرية التي : ( يقولاوفي المقابل نجد هازو نج

وهذا الكالم يعني أن ). تقدم فيها الحضارة الحساب لنفسها عن ماضيها

غير أن وجهة النظر األكثر شيوعاً، هي أن .الحضارات صانعة التاريخ

التاريخ مرتبط في األذهان بشخصيات الساسة والقواد العسكريين؛ مثل 

وقد أورد . االسكندر في تاريخ اليونان القديم وسليم األول في الدولة العثمانية

ِ لحضارات ما يلي وفي. السخاوي بأن التاريخ اإلسالمي كان أول تاريخ

  .نتناول الشقين بشئ من التفصيل

  ) من صنع شخصيات(التاريخ لشخصيات : أوالً

فهو ) التاريخ لشخصيات( يرفع شعار لعرفنا فيما سبق بأن كار لي

لقد عرفت شعوباً تصرخ مستغيثة بأعلى صوتها أين البطل؟ أين : (يقول



هار المجتمع ألن وين..الزعيم؟ إنه ليس هناك، لم تبعث به العناية اإللهية بعد

لكن هل الحقيقة أن شخصاً واحداً له من الفاعلية بحيث ...). البطل لم يظهر 

  يستطيع تغيير أحداث التاريخ أو تحديد مساره؟

  

 وغيره من ناحية قد أهملوا دور حضارات بأكملها، فإذا ل إن كار لي

هل كان التاريخ ألفراد، فهل هذا الفرد البطل ابن عصره أم صانع عصره؟ 

ويواصل . مجتمعه هو الذي رفعه إلى مرتبة البطولة أم هو رفع مجتمعه

  . إعجابه بهذا البطل ويجعل منه عظيماًلكار لي

  :ويحلل عناصر العظمة ويرجعها إلى ثالثة أسباب هي

  .اإليمان بأن البطل قد أختاره اهللا . أ

 الذي لاإليمان بالجبرية التي يعبر عنها البطل برسالته، كر ومي. ب

  .ن يعتبر نفسه أداة في يد العناية اإللهيةكا

  .أن يتحلى بالشجاعة. ج

إنهم يقولون عن البطل :( القول بأن البطل وليد مجتمعه ويقوللوينقد كار لي

لقد عرفت شعوباً تصرخ عالياً تنادي مطالبة بالعظماء ..... إنه ابن عصره

اصاً من ، ونجده قد وسع مفهوم البطولة حتى شملت أشخ)لكنها تفتقدهم

العظماء والعباقرة ال يعدون أبطاالً، وعقد في كتابه ستة مظاهر للبطولة 

 نجده ينقد نفسه بأن البطولة السياسية مليست السياسة إال أحداها، ث

والعسكرية أسمي أنواع البطوالت، وأنهم ـ أي األبطال ـ خالصة سائر 

  .صور البطولة، ألمرهم تخضع الرعية وإلرادتهم يذعنون



 قد حاول أن يجعل لفكرة تأييد البطل سنداً دينياً بأمر ل    إن كار لي   

السيد المسيح، ومن ثم فإن البطولة تجسيد واستمرار لتقديس لقوة عليا، 

  . ما يرفضه حتى المسيحي المتشدداوهذ

  : التاريخ لحضارات: ثانياً

 يعتبر ممن يؤمنون بأن التاريخ لحضارات، اكما عرفنا فإن هازو نج

كذلك السخاوي، فقد أورد أن التاريخ اإلسالمي أول تاريخ لحضارات، وقد و

غير أن . دلت علي ذلك عوامل هي القرآن، والحديث، واإلجماع، والقصص

  .بعض القصاص أمثال كعب األحبار قد حاولوا التزيد فيما ذكره القرآن

 إن فولتير ومونتسكيو في عصر التنوير، كانا من دعاة التاريخ 

إن بعض المؤرخين قد شغلوا أنفسهم بأخبار : (ات فيقول فولتيرلحضار

المعاهدات والمعارك، لكن بعد قراءة الكثير منها لم أجد نفسي بعدها أكثر 

حكمة من قبلها، وأن مجال التاريخ يجب أن يتسع ليتبع سير العقل البشري 

ال يخلو ويقول في آخر حديثه بأن الساسة ...) في الفلسفة، البالغة، التصوير

منهم قرن،بينما العظماء أمثال نيوتن يجود الزمان بمثلهم مرة كل عشرة 

   )17(.قرون

يعد مونتسكيو رائد فلسفة الحضارة في العصر الحديث، نسبة لما 

الذي عرض فيه العوامل التي تحدد نظام ) روح القوانين( عرضه في كتابه

ن صنع حضاراٍت ال ويوصلنا حديثه إلى أن التاريخ م. الحكم في مجتمع ما

فالتاريخ األوربي الحديث تحدد معالمه بعصر النهضة، والكشوف . أفراد

الجغرافية والثورة الصناعية وعصر التنوير ثم عصر الذرة والفضاء شكله 
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وليس نابليون ....فكر فالسفة وعلماء أمثال ما يكل أنجلو وشكسبير ونيوتن

  )(.وهتلر

وشكله ) ص(إلسالم انبثق بمحمدكذلك الحضارة اإلسالمية وتاريخ ا

علي وابن عباس والحسن البصري، وأئمة الفقه األربعة ولم يشكلها معاوية 

أو زياد أو غيره، من أولئك الذين تورعت معاهد التعليم أثني عشر قرناً أن 

  .تجعلها ضمن المقررات الدراسية

  : شروط الحقيقة التاريخية

ناء على بعض األسس الجوهرية  إن قيمة التاريخ المكتوب إنما تحدد ب

تتلخص، في بعض الخطوات التي تكون بمثابة شروط لصحة الحقيقة 

  : التاريخية نورد منها

ينبغي أن يفحص نوع المادة التي ا ستقى منها الباحث معلوماته،  .1

أهي نقوش أم آثار قديمة معاصرة ثبتت صحتها وصحة معلوماتها، 

ة من دور األرشيف أم هي أصول ووثائق ومراسالت مستخرج

التاريخية، وثبت أنها غير مزيفه وأن معلوماتها صحيحة، ولم 

  .يسبق نشرها، أم أنها مجرد مراجع ثانوية ليست ذات قيمة علمية

 قدرة الباحث علي الدرس والبحث وقدرته علي نقد ما تحت يده  .2

من األصول والمراجع، وطريقته في استخالص الحقائق وتنظيمها 

 .ضهاوتفسيرها وعر

لكن أحياناً يضطر الباحثون في التاريخ الي وضع افتراضات 

 لفهم مسألة تاريخية تواجههم فيها غوامض ةمختلفة، محاول
                                                           

(  ، صاحب كتاب روح القوانين الذي استغرق أربعة عشر عاما في دراسة للعادات فـي المجتمعـين    1686 البارون شارل مونتسكيو     (

  .الشرقي والغربي



 لكن هذه االفتراضات ربما تكون هي إحدى إشكاالت )18(.وفجوات

  . التاريخ ألنها تعوق سير الحقيقة

لخلق أو أحيانًا يختلف الباحثون في تقدير معنى الحوادث من ناحية ا

السياسة أو االقتصاد، وبذلك تأتي كتاباتهم متفاوتة أو مختلفة، وأن 

ذلك كله يقدم للمؤرخ آراء ووجهات نظر مختلفة متفاوتة عن 

عصر أو ناحية معينة، وال يمكن أن يحتكر أحدها صفة الحقيقة، 

وهي كلها تعطي للتاريخ الحركة والحياة، وتجعل البحث التاريخي 

دوام، باحتمال ظهور أدلة جديدة تلقي ضوء جديداً مستمراً على ال

علي ما قد يكون غامضاً أو مبهماً من أحداث التاريخ، وبالعكس 

فإن عدم االختالف والتفاوت يسببان الجمود في دراسة التاريخ 

 شتي مظاهر الحياة على يوفي سائر الوان العلوم والمعارف، وف

  )19(.وجه العموم

األهواء، ومطابقة الواقع بقدر المستطاع، بعد الباحث عن التحيز و .3

فأحيانا يتأثر الباحث بروح عصر معين مثل عصر الحروب 

الصليبية، أو عصر االنقالب الصناعي، أو نمو الديمقراطية أو 

فيكتب وهو يحاول إخضاع الموضوع المعين . ظهور االشتراكية

والكتابة التي يطعن فيها كاتب مسيحي على . لرأي وفكر معين

لمسلمين في زمن الحروب الصليبية أو العكس ال تعد في إطالقها ا

صحيحة، فالتي يتعمد فيها الكاتب أن يتخذ اتجاها معيناً قد تعد 

. تاريخاً لنوع من التفكير أو النزعات اإلنسانية الجديرة بالدراسة
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لكن ال يمكن أن يعد ما جاء بها معبراً عن الحقيقة التاريخية 

  .ته من الموضوعاتبالنسبة لما تناول

ثقافة الباحث ومدى إلمامه بطريقة البحث التاريخي، واستعداده . 4

الشخصي وملكاته، وكثير من كتب التاريخ تعد من أمتع ثمرات 

العقول لنضج عقلية المؤرخ وثقافته الواسعة، وذلك بعكس كثير 

من الكتب التي تنسب للتاريخ ظلماً والتي يكتبها من ال يفهم 

وال يملك النقد وال يتصف بالصبر والصدق وال يطلب التاريخ، 

سوى المنفعة، ولن تزيد مثل هذه الكتابة عن مجرد معلومات 

 .موضوعة بين دفتي كتاب

  : الشروط الواجب توفرها في المؤرخ

إن التاريخ ال يكتب عفواً وال يدرس اعتباطاً ، وليس كل من يحاول       

ما قد يتخيل بعض الكتاب حينما الكتابة في التاريخ يصبح مؤرخاً، ك

 نوالبد من أن تتوفر الشروط والصفات الضرورية، وأ. يسطرون تاريخاً

  .تتحقق الظروف التي تجعل المؤرخ قادراً على دراسة التاريخ وكتابته

  :   وتتلخص هذه الشروط في اآلتي

أن يكون المؤرخ أو الدارس محباً للدرس، جلداً، صبوراً، فال  .1

البحث وال المصاعب والعقبات عن مواصلة العمل تمنعه وعورة 

وال توقفه ندرة المصادر، وال يصرفه عن عمله غموض الوقائع 

  .والحقائق التاريخية واختالطها أو اضطرابها

أن يقضي الشهور والسنوات وهو يعمل ويرتحل من بلد آلخر في  .2

 يسرع، وطنه، وفي كل مكان يمكن أن يعثر به على ما يفيده، وأال



 يقتضب تعجيالً لنيل منفعة؛ ألن هذا سيكون علي حساب العلم وال

 .والحقيقة التاريخية

أن يكون شجاعاً أميناً مخلصاً فال يكذب وال ينتحل وال ينافق  .3

أصحاب الجاه والسلطة، وال يخفي الحقائق والوقائع التي قد ال 

يعرفها غيره في بعض األحيان، والتي قد ال ترضيه أو ترضي 

 .أنه ال رقيب عليه غير ضميرهقومه؛ إذ 

     إن من يخرج علي ذلك ال يمكن أن يعد مؤرخاً، خاصة أن 

الكشف عن عيوب الماضي وأخطائه يفيد في السعي إلى تجنب 

عوامل الخطأ في الحاضر، وأن عدم الكشف عنها يعد تضليالً 

 .وبعداً عن التبصر والمصلحة الوطنية

جوز له أن يقبل كل كالم أو يصدق  أن تتوفر لديه ملكة النقد، فال ي .4

كل وثيقة أو مصدر، بغير الدرس واالستقصاء والفحص، فيأخذ 

الصدق أو ما يكون أقرب إليه، ويدع ما ليس كذلك، وإذا افتقد 

 مجرد شخص حالمؤرخ صفة النقد سقطت عنه صفته، وأصب

 .يحكي كل ما يبلغه علي أنه حقيقة

أو . لميل واإلعجابعدم التحيز وتحرير نفسه ما أمكن من ا .5

الكراهية لعصر خاص أو ناحية تاريخية معينه، فهو بمثابة القاضي 

الذي يحكم بالعدل والبعد عن التحيز والهوى، كي ال تكون كتابته 

ملونه بالتحيز، الذي يجعلها مائلة إلى جانب أو آخر يبعدها عن 

 .بلوغ الحقيقة التاريخية



ل، بالقدر الذي يتيح أن يكون صاحب إحساس وذوق وعاطفة وخيا .6

له أن يدرك آراء الغير ونوازع اآلخرين؛ وبذلك يمكنه أن يتلمس 

أخبار االسكندر، وقيصر وعمر ابن الخطاب، ويحس ما جاش في 

صدورهم من شتي العواطف ويفهم الدوافع التي حركتهم التخاذ 

سلوك معين في الزمن الماضي، وبذلك تتجلي فيه روح الفن 

 لكن هذا )20(.حيا في التاريخ ويعيش للتاريخويبعث التاريخ وي

الشرط فيه بعض المجافاة للدقة فالمؤرخ وإن أمكنه الغوص في 

أعماق الشخصية التاريخية فهو لن يمتلك الصورة المكتملة تماماً، 

وال بد أن تكون هناك جوانب مفقودة مما يضطره لملء هذه 

  .الفجوات وهنا تكمن المعضلة
 

  : اريخأسباب الكذب في الت

  : يتسرب الكذب إلى الخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه أهمها ما يلي

التشيع لآلراء والمذاهب فالنفس إن كانت علي حال من االعتدال  .1

في قبول الخبر، أعطته حقه من التمحيص والنظر، حتى تتبين 

صدقه من كذبه، أما إذا خامرها تشيع لرأي أو نحله، قبلت ما 

ألوِل وهلة، وأعماها الميل والتشيع عن يوافقها من األخبار 

 . التمحيص

الثقة بالناقلين، فالمؤرخ قد يتوهم الصدق فيمن ينقل عنهم، غير أن  .2

 .من واجبه تمحيص كل شئ بالتعديل والتجريح

                                                           
  .20-19- 18 ص حسن عثمان، مصدر سابق،(20) 



 أن كثيراً من المؤرخين قد يغفل عن يالذهول عن المقاصد، أ .3

ما يحمل المقصد الحقيقي للخبر وينقله علىحسب ظنه وتخمينه، بين

 .الخبر في حقيقته هدفاً آخر

التقرب من أصحاب المراتب، فهم يحبون الثناء، والعامة تحب  .4

الحظوة بالتقرب منهم، لذلك يقلب المؤرخ الحقائق كي تتماشي مع 

 .أهواء ذوي الجاه، وبالتالي يرضون عن المؤرخ

الذهول عن تبدل األحوال، ويقول رمزي نجار بأنها من الغلط  .5

فاألحوال تتبدل بتبدل األجيال واألمم، وبمرور . التاريخالخفي في 

األيام، إذ إن المجتمعات البشرية في حركة دائمة وتطور مستمر، 

   )21(.والدول تخالف بعضها في العادات واألساليب

      في هذا الصدد يذكر المؤرخ برنارد لويس أن بعض المؤرخين يعيدون 

 درس لهم بأنه كذلك، ولكن كما يريدونه كتابة التاريخ ليس كما هو، أو كما

 بأن الهدف لهذا النوع من المؤرخين من هذه المدرسة من رأن يكون، وذك

تغيير الماضي، ليس هو البحث عن الحقيقة المجردة وإنما تحقيق رؤية 

جديدة، تناسب بشكل أفضل احتياجاتهم الحالية وطموحاتهم المستقبلية، 

  )22(.وا خلق الماضي بطريقة مرضيةوهدفهم هو أن يصلحوا أو يعيد

  

  

  

  
                                                           

  .350 – 348 ص رمزي نجار، الفلسفة العربية عبر التاريخ، (21) 

   . 11 ص ف الرؤى التاريخية ي وادي النيلن، ترجمة حذيفة الصديق، اختالواربيرج،.  جابريل د (22)



  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  :مقدمة
لقد آان في قصصهم عبرة ُألولي االلباب ما آان (: الحمد هللا القائل في كتابه  

حديثًا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل آل شئ وهدي ورحمة لقوم 
  .      )يؤمنون

  "111اآلية "سورة يوسف 
ا كان البحث عن الجذور هو هم األمم وسبيلها ووسيلتها للحضارة، فإن         إذ

نقطة البدء هي التجرد من اللونيات، للحصول على ماٍض خاٍل من اإلضافات التي 

تطمس مرآة الحقيقة، وبالتالي عدم جدوى البحث وعدم حصول الفائدة المرجوة في 

والدعامات، التي يحملها الحاضر، من البحث في الجذور للحصول على األساسيات 

الماضي على عاتقه كي يثبت عليها الحاضر، وللجذور قيمتها المرتبطة بالدين واألدب 

والفنون، فالتاريخ هو إذاً الحضارة وبداية تسلسلها وإرث األمم في كل ضروب الفكر 

  .التي ال غني عنها في طريق التقدم

التاريخية بين الفلسفة الغربية      لقد كان موضوع البحث هنا هو طبيعة الحقيقة 

والفكر اإلسالمي، وقد عقدنا مقارنة بين األثنين وتوصلنا إلى استحالة الوصول لحقيقة 

مجردة، واستحالة التنبؤ بما سيحدث مستقبالً، أما في الفكر اإلسالمي فان الوصول 

  .  للتجرد التاريخي يعني االلتزام بقواعد الدين

        

  

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  طبيعة الحقيقة التاريخية في الفلسفة
  الوسيطة اليونانية و 
   



  املبحث األول
  طبيعة احلقيقة التارخيية يف الفكر اليوناين

  
  : متهيد

 قبل امليالد، من أواسط آسـيا       2000يطلق لفظ اإلغريق علي القبائل اليت هاجرت عام         
  . واستقرت يف بالد اليونان) اهلند(

فهو نسبة إىل هيالس اليت تفصل وسط اليونان عن مشاله، وفيها جبل            ) هيلنني(لفظ          أما  
أوليمبوس الذي كانوا يقيمون فيه مهرجانام، وقد تأخرت احلضارة اإلغريقية عن حضارات            

  )23(.الشرق مجيعها، وتأثرت باحلضارة الفينيقية
  :مراحل تطور الفكر اليوناين

تبني    ألكثر من عشرين حضارة خالل عصور التاريخطبقاً لرأي توينيب، بعد دراسته 
شـأن   له أن أياً منها مل يقو على حتدي عامل الزمن باخللود، وقد مرت حضارة اليونان شأا

  : رفيقاا مبراحٍل ثالث وهي
  : Archaic periodمرحلة النشأة . 1

فولـة الفكـر    م، وهي متثل ط   .منذ القرن الثاين عشر قبل امليالد إىل القرن السادس ق         
، وقد قامت على سواحل آسـيا       )االلياذه واألوديسا (اإلغريقي املتمثل يف مالحم هومريوس      

  .الصغرى
  : Classical period:مرحلة االزدهار أو املرحلة الكالسيكية. 2

م، وهي متثل نـضج     .وهي منذ القرن السادس حىت الثلث األخري من القرن الرابع ق          
املفكرين يف الفلسفة، والفن واملسرح والتاريخ، وكانت أثينـا         الفكر اإلغريقي وظهور كبار     

  .مركز الصدارة
  :  Hellenistic periodمرحلة التدهور . 3

                                                           
  .23 ص حمد محمود صبحي، صفاء عبد السالم، في فلسفة الحضارة اليونانية، اإلسالمية، الغربية ، أ   (23)



م حيث امتزج الفكر اإلغريقي بالفكر      . ق 320وهي عقب فتوحات االسكندر عام              
ليونـان،  الشرقي، كما امتزجت الفلسفة بالدين وانتقلت مراكز احلضارة إىل خارج بـالد ا            

وأصبحت اإلسكندرية مركز الثقافة اإلغريقية بدالً من أثينا، ومع أن هذه الفترة متثل شيخوخة              
، والكيميـاء   )اقليـدس (الفكر اإلغريقي، إال أا ازدهرت فيها كثري من العلوم كاهلندسـة            

  )24().بطليموس(، واجلغرافيا )أرمشيدس(
  :طبيعة احلقيقة التارخيية عند اليونان

بالرغم من وجود مؤرخني يونان اهتموا بكتابة التاريخ، إال أنه مل يوجد فـرع مـن                        
فروع املعرفة يف ذلك الوقت مسي بفلسفة التاريخ، وبالتايل عدم وجود منهج معني يبحـث يف         

  .طبيعة احلقيقة التارخيية عندهم
، وهـي    هذا وتنحصر مصادر التاريخ عندهم يف األدب واخلطب وكتابات املؤرخني               
إال أننا ال جند ما يدل علي اهتمامهم بتفسري طبيعة احلقيقة التارخييـة أو شـروطها أو                 .األهم

. حماولة البحث عمن صنع التاريخ بالرغم من اهتمامهم بكتابة التاريخ، وتدوين ماضي شعوم            
) هريودوتس(ولعل ذلك سببه عدم حرص املؤرخني على توخي الدقة يف نقل األخبار فنجد أن              
)Herodots (–   ًأول املؤرخني    – مثال )   قد كتـب تارخيـاً     ). م.أواسط القرن اخلامس ق

حاول أن جيعله شامالً عن أخبار العامل كما كانت معروفه يف عصره، ومن بينه قـسم عـن                  
  .تاريخ اليونان

     
لقد حتدث هريودوتس يف كتابته عن كل شئ، وقدم وضعاً تقريرياً ليس فيه حتليـل كـثري،                 

 من أـا قـد      مده اعتمد علي الرواية أي ما تواتر من أخبار من جيٍل جليل، وبالرغ            كذلك جن 
أعطته قدراً كبرياً من احلقائق، لكنها مع ذلك ال بد أا قد أعطته قدراً كبرياً مـن األخبـار                   

  .احملرفة غري الصادقة
ثـاين  النصف ال ) (Thukydides(       من املؤرخني اليونان كذلك املؤرخ ثيوكيديدس       

وقد متيز عن سابقه يف ناحيتني أساسيتني، األويل        ) م. من القرن اخلامس وأوائل القرن الرابع ق      
                                                           

  .25ص أحمد محمود صبحي، صفاء عبد السالم، المرجع السابق، (24) 



اليت قامـت   ) البيلوبونيسية(انه مل يكتب عن تاريخ مناطق شىت، وإمنا ركز فقط علي احلروب             
ـ       . يف الثلث األخري من القرن اخلامس ق       هبني أثينا وأسرب ط    ل م، لذا كانت كتابته حميطـة بك

  .تفصيل، فضالً عن أنه كان أحد القواد اإلثينيني يف تلك احلرب
        أما ما متيز به ثانياً  فهو حتليله للحوادث واملواقف والشخصيات حتليالً اجتماعياً ونفسياً              

   كـذلك  )25 (.فكان بذلك أول مؤرخ يتبع املنهج العلمي التحليلي يف كتابة التاريخ. عميقاً
الذي ظهر يف أواخر القرن اخلامس والـشطر األول         ) Xenophan(فان  جند املؤرخ كسينو  
م، وكتب عدة كتب عن تاريخ بالد اليونان، وقد كانت يف موضوعاٍت            . من القرن الرابع ق   

خمتلفة، بعضها عسكري وبعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي، مما يدل على أن طبيعة احلقيقة             
ت خمتلفة، فنجد صانع التاريخ فـرداً يف بعـض          التارخيية كانت يف ذلك الوقت تأخذ مسارا      

 متأثر بالوضع االقتصادي، فيذكرنا ذلـك       خاألحيان والنظرة فردية، وأحيانا جند مسار التاري      
  .بالربط بينه وبني املنهج املاركسي

         أما النوع الثاين من مصادر التاريخ اليوناين، فهو ما يسمي باخلطب اليت كان يلقيهـا               
ونان يف االس الشعبية، وأمام اهليئات السياسية والقضائية، فمن خالهلا نتعرف على            خطباء الي 

  .العالقات بني أفراد اتمع وطبقاته، وانعكاس ذلك علي اتمع اليوناين
القـرن  ( Periklesإنّ من أشهر ما وصل إلينا من اخلطب تلك املنسوبة إىل بركلي 

 غري دقيقة، ألن اخلطيب إما أن يكون مـدافعاً عـن            ، لكن هذه اخلطب أيضاً    )م. اخلامس ق 
قضية أو مهامجاً لقضية أخرى مضادة، وهنا نالحظ أن احلقيقة التارخيية عند اليونـان تأخـذ                

  .الطابع الذايت
 أيضاً ميكن أن يعد الفالسفة واملفكرين والعلماء من املصادر، اليت نأخذ منها اإلجنـاز    

، كالعلماء الذين كانوا يبحثون يف الفلك والطب، ويتضح         الفكري والعلمي للمجتمع اليوناين   
لنا أن اتمع كان يؤخذ بعني االعتبار، مما يدل علي أن احلقيقة التارخيية عندهم تعترب من صنع                 

  .أفراد

                                                           
  .62- 60ص نان مقدمه في التاريخ والحضارة ،اليو يحي ،بلطفي عبد الوها (25)  



 كذلك من مصادر التاريخ عند اليونان األدب، الذي مبجرد ذكره خيطر علي أذهاننا                      
وقد عكـس   . املنسوبتني إىل األديب هومريوس   ) االلياذه واألوديسه (  ذكر امللحمتني الشهريتني  

األدب كل ما يتضمنه اتمع من أفكار يف ذلك الوقت؛ مثل القوة والبطولة، واملثل اليت تكافح       
  )26(.من أجلها طبقات اتمعات املختلفة، وهذا يعين اعتناق اليونان ملبدأ التاريخ حلضارات

  
                                  

                                                           
  . 62 ص ونان مقدمة يف التاريخ واحلضارة ،الي،ي   لطفي عبد الوهاب حي(26)

  



  املبحث الثاين                                      
  طبيعة احلقيقة التارخيية يف العصور الوسطى

  : مقدمة
        استحدثت املسيحية فكرتني من األفكار الرئيسية يف كتابة التـاريخ عنـد اإلغريـق              

فكرة تستند إىل جـوهر األشـياء،       والرومان، أوهلما فكرة التفاؤل بالطبيعة اإلنسانية، والثانية        
  .وتقول بقيم أبدية تكمن وراء عملية التغيري التارخيي

  :لقد أثرت األفكار املسيحية على فكرة التاريخ السابق اإلشارة إليها، يف ثالثِة اجتاهات هي
ظهور نزعة جديدة يف التاريخ، تذهب إىل أن نشاط األحداث التارخيية ليس مـن                .  أ

 يف أهدافه، وإمنا هو إقرار ملشيئة اهللا وما دامت مشيئة اهللا قد             قبيل النشاط اإلنساين  
قصد ا أن تكون مشيئة اإلنسان مشيئة متضمنة يف احلياة اإلنسانية، وتتحقق عن             
طريق اإلرادة اإلنسانية، فإن نصيب اهللا هو حتديد األهداف اليت ترغـب فيهـا              

  .اإلنسانية
ية وتفسريها بوصفها أساليب ابتدعتها     الوقوف علي حقيقة نشاط القوي التارخي     . ب

  .األهداف اإلهلية، ومن مث كانت هلا أمهيتها التارخيية
يرى املسيحي أن الناس مجيعاً متساوون أمام اهللا، وال يوجد جنس أو طبقـة أو               . ج

هيئة اجتماعية متتاز على غريها، فكل فرد أوكل شعب يساهم يف تنفيذ مشيئة اهللا؛  
ية يف كل زمان ومكان تكون على نسق واحد، وكل مرحلـة            لذا فالعملية التارخي  

  .منها هي جزء من العملية التارخيية
  : وإذا نظرنا للتاريخ باملنظور املسيحي جنده يتميز باخلصائص اآلتية

أن يكون التاريخ تارخياً للعامل يرجع إىل أصل اإلنسان، ويعرض للكيفيـة الـيت               .1
  . أحناء األرض املختلفةنشأت ا األجناس البشرية، واستقرت يف

 أن يكون التاريخ قدرياً حيث ال ينسب األحداث حلكمة البشر، ولكن ألعمـال       .2
 .القدر الذي سبقت يف عمله هذه األحداث فرسم طريقها



يهتم هذا التاريخ بالكشف عن تدبري مفهوم يتجلى يف ارى العام لألحـداث،              .3
تارخيية وجيعلها حمور احلوادث،    وبصفة خاصة يعلق أمهية كربى على حياة املسيح ال        

 . ويتضح أا من أهم العناصر اليت سبقت ا اإلرادة يف هذا التدبري
إن التاريخ يقسم ايل حقب أو فترات لكل فترة طابع خاص، وتفصل بينها وبـني                .4

الفترة السابقة هلا حادثة، تعترب من وجهة النظر اليت اصطلح عليها مثل هذا التاريخ              
   )27(.بداية عصر

  ): العناية اإلهلية( القديس أوغسطني 
 – 354أوسان أوغسطني، يف الفترة ما بني       ) أوغسطينوس(عاش القديس أوغسطني          

م ،ويعترب أهم املفكرين يف تاريخ املسيحية علي اإلطالق، كما تعترب معاجلتـه للتـاريخ               430
فإنه ركز أفكاره على تقبلـه      املسيحي ذات قيمة خاصة، ومع انه كان فيلسوفاً ذا مرتلة ممتازة            

    )28(.للعقيدة املسيحية بدرجة أكثر من تقبله للفلسفة؛ ألنه أختذ فكرة املسيحية عن اهللا
    لقد كان أوغسطني رجل دين أقلقه ما حدث من استيالء قبائل القوط اجلرمانية املترببـرة               

ا االسـتيالء كـان     م، وزاد حزنه أن يذكر البائسون من الرومان إن هذ         410علي روما عام    
نتيجة ختلي الرومان عن ديانتهم القدمية، اليت عال شأم يف ظلها مث اعتناقهم للدين اجلديـد،                
وهم يقولون إن ذلك ألن املسيحية ترى عدم مقاومة الشر، وبإعطاء اخلد األمين ملن صـفعك                

  .على األيسر
حيث؛ دافـع   ) العترافاتا(و) مدينة اهللا (جاءت أفكار أوغسطني يف أهم كتابني مها               

فيهما عن املسيحية باعتبارها املثل األعلى للدولة أو مدينة اهللا علـي األرض، وأن الـدوام هللا                 
وحده ومللكوت السموات، وأن العناية الربانيـة هـي الـيت تـسري أحـداث التـاريخ ايل                  

ـ : ويضيف أوغسطني موضحاً أمهية االرتباط بني الدين والسياسة بقولـه         )29(.غايتها ب أن  جي
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تتسم الوحدة بني اجلانب الروحي ممثالً يف الكنيسة ،وبني اجلانب السياسي ممثالً يف الدولـة،               
وأنه ملا كانت الدولة تسعي إىل اخلريات الدنيوية بينما جتعلها الكنيسة وسيلة لغايـة روحيـة                

ة سـعادة الـدنيا وسـعاد     : أمسي، فإنه جيب أن ختضع الدولة للكنيسة حيت تتحقق السعادتني         
اآلخرة، وتشرف الكنيسة على الدولة حىت توجهها للحياة اآلخرة، ومتكن الدولة الكنيسة من             

  .حتقيق أغراضها
وملا كان اهللا قد أودع يف قلوب بعض األفراد حمبة الذات، ويف قلوب البعض اآلخر حمبة اهللا،                  

، ومدينـة   )اهللا(ماء  أصبحنا أمام مدينتني ترجع إليهما سائر اتمعات البشرية ومها مدينة الس          
، وتقوم األوىل على الفضيلة والعدالة والسري مبقتضى وصايا الدين وأحكامه،           )الشيطان(األرض  

وتقوم الثانية على الظلم واالستعباد واسترقاق الشعوب املنضمة إليها وستظل احلرب قائمة بني             
  .لعاملأنصار هاتني املدينتني ايل أن يفصل بينهما السيد املسيح يف اية ا

يرى أوغسطني كذلك أنه ما دامت العدالة ال تتأثر إال بالقوة، فاحلرب إذاً مشروعة،              
بيد أا ال تكون كذلك إال إذا كانت الوسيلة الوحيدة لرد العدوان، أو احملافظة على حقـوق    

  . مهدرة أو مهضومة
  : الظروف املعاصرة للنظرية

لفيلسوف للخروج بنظرية يف فلـسفة      إذا كانت أهم الظروف اليت تؤدي باملفكر أو ا        
التاريخ، هي وجود حالة احنالل وتدهور مث قلق علي املستقبل، فإننا جند أن الظـروف الـيت                 

ـ               يف تعـرض    لعاصرت ظهور نظرية العناية اإلهلية قد بدت يف اجلانـب املـسيحي، املتمث
اع أن انتصار الوثنيـة     اإلمرباطورية الرومانية للسقوط نتيجة لغزوات القبائل اجلرمانية، مما أش        

على املسيحية راجع ايل ضعف املسيحية كديانة، مما أضعف الدولة وساهم يف ايارها، ومن              
 كما متيزت )30 (.هنا جاء دفاع القديس أوغسطني عن املسيحية باعتبارها املثل األعلى للدولة
حلروب املتـصلة مل  فترة العصور الوسطي باحلروب املتصلة بني اإلمرباطورية وأعدائها، وهذه ا         

تقطع أسباب الدوام واالتصال يف حياة هيئات عديد ة ـ كاألسر اإلقطاعيـة والكنيـسة و    
عاشت هذه اهليئات أيام بالغة العنف، كانت احلقوق فيها تضيع وتنكر وكان البطش يـسود               
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ونظراً التساع ثقافة رجال الدين آنذاك فقد أصبحوا مؤرخي العصر حـىت القـرن              . وحيكم
كما أن سقوط روما وما حل ا       .  س عشر، حني انتقلت هذه الصفة ايل رجال القانون        اخلام

م، كان نتيجة ملا غشي حياة الرومان من رزائل وفساد، وأن أقبح            410من دمار وخراب عام     
 الغري، ومن مث جاء سـقوط رومـا         هذه الرزائل شهوة احلكم وعشق السلطة مث التسلط على        

  )31(.كعقاب من اهللا علي بشاعة شرورهم
  :عرض عام للنظرية

تشري النظرية ايل أن التاريخ مسرحية ألفها اهللا وميثلها اإلنسان، أي أن وقائع التـاريخ                  
وتنكر هذه النظريـة القـول      .ختضع للمشيئة اإلهلية، بل هي اليت شكلتها على حنو ما هي عليه           

واإلميان بالعناية اإلهليـة يف التـاريخ       .            فة ألا ال تعين إال الفوضى أو العبث       باملصاد
يقتضي إمياناً باهللا، ومن مث فإا ليست جمرد نظرية ولكنها ترقى ايل مستوى االعتقاد، إذ ال بد                 
 من تدخل حمكم من اإلله احلكيم ليخطط لإلنسان العاجز عن فعل اخلري لنفسه، ولـوال هـذا                
التدخل اإلهلي ألصبح التاريخ كومة مضطربة من عصور متراكمة يف عبث، أو مأساة رهيبـة               

  .دون بداية معقولة أو اية مقبولة
       حسب املفهوم املسيحي، فإن النشاط اإلنساين تسريه دائماً العناية اإلهليـة، وان مجيـع              

 د عقلية العصور الوسطي الكهنوتية، قأعمال اإلنسان أدوات يف تنفيذ املشيئة اإلهلية، وعليه فإن  
   )32(.أعفت اإلنسان من مهمة صنع تارخيه وترك األمر كله هللا

         هكذا ميكن تعريف العناية اإلهلية كما ذكرها أصحاب النظرية، بأا تقوم على مبـدأ              
ـ               ه أن  يعطي اهللا كل الفعل يف األحداث والظواهر التارخيية، ويعفي اإلنسان ألنه خملـوق وعلي

يسري دون اختيار يف حياته ألنه مسري وليس خمرياً، والن وقائع التاريخ ختضع للمشيئة اإلهليـة                
   وقد قسم أوغسطني التاريخ ايل سبعة أقسام، قياساً علـى مـا   )33 (.وتنكر القول باملصادفة
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 اليـوم   يرويه الكتاب املقدس عن خلق اهللا للعامل يف ستة أيام، واستوائه على العرش للراحة يف              
  : السابع، وهذه األقسام هي

  .ميتد من آدم ايل الطوفان يف زمن نوح عليهما السالم: القسم األول .1
 .من طوفان نوح ايل إبراهيم عليهما السالم: القسم الثاين .2
 .من سيدنا إبراهيم ايل عصر سيدنا داؤود: القسم الثالث .3
 .من داؤود إىل عصر األسر البابلي: القسم الرابع .4
 .من األسر البابلي ايل ميالد السيد املسيح: امسالقسم اخل .5
 .العصر احلاضر ايل الفترة املعاصرة: القسم السادس .6
  )34(.العصر الذي سوف يستريح فيه اهللا كما حدث يف اليوم السابع:  القسم السابع .7

، كما نضيف أنه    )واالعترافات) (مدينة اهللا (وهذه هي أهم أفكار أوغسطني الواردة يف كتابيه         
 رفض نظرية التعاقب الدوري؛ ألا متيل ايل التكرار بينما الالهوت جيعل من صلب املسيح               قد

  .واقعه تارخيية فردية منذ بداية اخللق
إن ذلك يؤكد ـ يف نظر أوغسطني ـ فردية الواقعة ومن مث استحالة تكرارها، وأن صلب   

دثة فردية ال تتكرر     حا – كما يذكر أوغسطني     –السيد املسيح من أجل أن يفدي خطاياهم        
   ال بالنسبة له، وال بالنسبة لفرد آخر

  :أثر النظرية وسيادا علي الديانات واحلضارات
سادت نظرية العناية اإلهلية معظم حضارات اإلنسان القدمية؛ بقدر دور الدين يف هذه             

ني احلضارات، ولكنها تفاوتت يف مفهومها، فعلي سبيل املثال جند أن املـصريني واآلشـوري             
والبابليني واالكاديني واليونان االقدمني، قد آمنوا بأن اإلنسان جزء من الكون ومن مث يسري              

  )35(.عليه ما يسري علي الكون من نواميس
ويف الوقت نفسه جند أن املؤرخني اليونان، والرومان قد أسلموا بوجود قـوة إهليـه               

 جربياً، إمنا هي إرادة عليا فيها       مقدسة لكنها ال تتدخل يف جمرى التاريخ حبيث توجهه توجيهاً         
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متييز ودعم إلرادة اإلنسان احلرة، وتلك هي الفلسفة اليونانية الـيت اعتنقهـا املؤرخـون يف                
  . العصرين اليوناين والروماين

      أما بعد قيام املسيحية فقد اختذت العناية اإلهلية طابعاً مـسيحياً، وحـسب املفهـوم               
 تسريه العناية اإلهلية، وعليه فإن هذه العقلية الكنسية قد أعفت           الكنسي فإن النشاط اإلنساين   

  .اإلنسان من صنع تارخيه
     أماّ من حيث اهتمام املسيحية بالتاريخ، فيمكن القول بأن املسيحية تقدم التـاريخ يف              

  : تنقسم ايل أربعة فصول هي. صورة نوع من الدراما املسرحية
دم مبا أعقبه من استمرار اخلطيئة، اليت هـي         يعاجل مسألة سقوط آ   : الفصل األول  .1

 .تباعد عن اهللا بني ذرية آدم
يسوع (يتناول قضية دخول اهللا يف التاريخ متجسداً يف صورة بشرية           : الفصل الثاين  .2

، تضمنت تأسيسه للكنيسة املسيحية وختليصه للبشرية بوفاتـه مـصلوباً           )املسيح
 .وده ايل السماءومعطياًًً البشر تأكيداً خللودهم؛ ببعثه وصع

يتناول تبشري العامل باإلجنيل، تبشرياً مضي مـع أتـساع نطـاق            : الفصل الثالث  .3
 .الكنيسة املسيحية

يناقش عودة املسيح ثانية ايل العامل جالباً معه يوم احلساب، وافتتاح           : الفصل الرابع  .4
  )36(.مملكة السماء املتصفة بالكمال واملقرونة بأمت الربكات

ائيل فقد اختذت العناية اإلهلية معىن خمالفاً، إذ ليس هناك دور ثانوي بالنـسبة              أما عند بين إسر   
للكون تسري عليه أحكامه كما كان تصور احلضارات القدمية، بل احتل اإلنسان التاريخ منذ              

  .بدء اخلليقة إىل سلسلة أنبياء بين إسرائيل جزاًء
، وأصبح لإلنسان وضع متميز عـن       أما يف العهد القدمي فلم ينفصل التاريخ عن الدين             

ولكـن العـربانيني ال     ).عامل الطبيعة مظهر لقدرة اهللا بينما عامل اإلنسان مظهر لعنايته         (الكون  
يعنون بذلك مطلق اإلنسان يف كل زمان ومكان، وإمنا العناية اإلهلية مقصورة على شعب اهللا               

 غرض  بتخذ مساراً مستقيماً، حس   املختار، وأنّ أحداث التاريخ ال تتكرر وال تتعاقب لكنها ت         
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تدخل يهوه يف وقائع التاريخ من      (أي مبعين آخر    . كما وعدهم بالعودة ايل أرض املعاد     ) يهوه(
 كما  )37(.، وقد قويت هذه العقيدة عندهم إبان التشتت والنفي واالضطهاد         )أجل شعبه املختار  

اقب الفـصول األربعـة،     كان التعاقب واضحا بني ظواهر الكون كتعاقب الليل والنهار وتع         
وتعاقب أشكال القمر علي مدار الشهر وتعاقب احلياة واملوت علي الكائنات احلية، وكـان              
ذلك مظهراً لنواميس حمكمة، فكان التعاقب الدوري هو الفكرة السائدة يف هذه احلـضارات،       

لـسنة   والرواقيني يف الدورات أو فكرة ا      سوتتضح فكرة التعاقب يف فلسفة كل من هرياقليط       
أما يف احلضارات القدمية فقد اختذت طابعاً أسطورياً، كما هـو احلـال يف              . الكونية الكربى 

  .تفسريهم لظواهر الطبيعة
  :مقارنة النظرية مع الفكر اإلسالمي

        جند أنه مع إميان املسلمني باملشيئة اإلهلية، ومع أن بعض الفرق واملذاهب اإلسـالمية              
ومع أن فرق الـشيعة     . ية قد فصلوا القول يف العناية اإلهلية كعقيدة       كاملعتزلة وطوائف الصوف  

ومع هذا كله   . اليت تؤمن باملهدية كعقيدة تشكل أمالً ال يقل عن أمل اليهود يف أرض امليعاد             
فإن هذه الطوائف والفرق اإلسالمية مل تقدم نظرية العناية اإلهلية مطبقة علي التاريخ وبالتايل              

  .فلسفة للتاريخال ترقي ألن تكون 
         إن العناية اإلهلية لدي املسلمني عامة واملعتزلة والصوفية خاصة، ذات طـابع كـوين              

لكن رغم ذلك توجد ثغرة واضحة يف الفكر اإلسالمي، تتمثـل يف تطبيـق املفهـوم          .مشويل
فقد . سالمياإلسالمي للعناية اإلهلية علي التاريخ سواء كان التاريخ العاملي أو حىت التاريخ اإل            

آمن كثري من مؤرخي اإلسالم أن وقائع التاريخ مظهر للمشيئة اإلهلية، ولكنهم مل يوضـحوا               
كيف أا مظهر للعناية وأن هناك ختطيطاً إهليا مرسوماً، على حنو ما خلري البشرية عامة أو خري                 

  )38(.املسلمني خاصة
  :النقد الذي وجه للنظرية
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 تعترب أول حماولة تعرب عن نظرة كلية للتـاريخ          بالرغم من أن خالصة أفكار أوغسطني     
وتفسر مسار وقائعه، إال أنه قيد مفهوم العناية تقييداً مل يتجاوز أصول الدين املسيحي، ومـن           

كما أنه هوجم من حيث أنه جعل البـشر كقطـع           .مث يتعذر أن يسلم بنظريته غري مسيحي      
لشيطان، وأنه تصور حضارات العـامل      الشطرنج يف لعبة على رقعة من الزمان بني يدي اهللا وا          

  . القدمي على أا متثل الشر والبعد عن احلق
إن أكثر اهلجوم الذي وجه إىل سان أوغسطني كان يف عصر التنوير، حيـث انتقـد                
فولتري مفهوم العناية اإلهلية كأساس لتحديد مسار التاريخ، ذلك أنه إما أن اهللا قادر علـى أن                 

ال، أو أنه يريد الشر وال يريده، أو أنه قادر ومريد، فإن كان يريـد               يزيل الشر عن العامل أو      
إزالته وال يقدر فذلك ينقص من قدرته املطلقة، وإذا كان يقدر وال يريد فذلك ينقص مـن                 

 معاً، وإذا كان يقـدر      هخرييته، وإذا كان ال يقدر وال يريد فذلك منقص من قدرته وخري يت            
  .لشر يف العامل؟على إزالته ويريد فمن أين جاء ا

انتقد فولتري كذلك فكرة الشر اجلزئي من أجل خري كلي، وعارض فكرة إرادة اهللا أن               
ميتحن اإلنسان باخلري والشر، ألنه إذا كانت الكوارث متثل غضب اهللا علي العصاة فلم مدينة               

  )∗(.لشبونة بالذات، ومل حلت العقوبة باألبرياء مع األشرار
خ ال يسري وفقاً ملفهوم العناية اإلهلية لدي الالهـوتيني وإمنـا            خالصة األمر، إنّ التاري   

مبقتضى العقل البشري حنو األفضل واألحسن، وقد حترر اإلنسان من اخلرافـة واجلهالـة يف               
كما أن تناول القديس أوغسطني لفكرة اإلرادة البشرية، وفيما         .العصور اليت حتكم فيها العقل    

 أظهر وجود توترات خمتلفة يف فكره مل يستطع التوفيق بينها،           كتبه اهللا لإلنسان من قدر حمتوم،     
علي كل شيء غلب علـي فكـرة االختيـار          ) سبحانه وتعايل (ذلك أن اقتناعه بسيطرة اهللا      

  .واملسؤولية عند اإلنسان
لقد كان اإلمرباطور الروماين يف بداية انتشار املسيحية، مسيطراً علي زمام األمور يف             

وبعـد دعـوة سـان      .، فيما يتعلق بشؤون السياسة والدين على الـسواء        أحناء اإلمرباطورية 
أوغسطني لسيطرة الكنيسة بدأ التنافس بني البابوية واإلمرباطورية، واشـتطت الكنيـسة يف             

                                                           
  .دمرها زلزال وقد ألف فولتير قصيدة عنها يعارض فيها فكرة العناية اإللهية Lispon مدينة )   (∗



مطامعها بدعوى أن هدفها ورسالتها أمسى من رسالة اهليئات املدنية، واستمر الصراع ملـدة              
  : أكثر من قرن مستنداً إىل

 وله الوالية العامة علـى      – اهللا   –ا هو النائب األول عن صاحب الشريعة        أن الباب   .  أ
  .عباد اهللا

مجيع .                                                                                ب
السلطات خلقها السيد املسيح مث انتقلت إىل القديس بطرس مؤسـس الكنيـسة، مث              

:  البابوات يستشهدون بالسفر يف اإلجنيل الـذي يقـول         ورثها خليفة بطرس، وكان   
ومعىن ذلك أن تنـصب     ) لترتلن اللعنة على املخالفني واملتمردين على سلطة الكنيسة       (

 .                                    اللعنة على املخالفني واملتمردين على سلطة الكنيسة
 

غاية؛ ألا تفرض سيطرا على الروح والروح       السلطة الدينية بطبيعتها أمسى     . ج             
أمسى من اجلسد وهي فوق ذلك تنظم عالقات األفراد بالعامل اآلخر، لذا فإن مقام البابا أمسى                

  .وأخطر شأناً من مقام اإلمرباطور
الكنيسة، والزمنيـة   (              وهكذا أسفرت النظرية عن صراع بني السلطتني الروحية         

   )39().األباطرة(
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  طبيعة الحقيقة التاريخية في الفلسفة 
  الحديثة األوروبية
  



  :متهيد
 للفلسفة األوروبية ج، كنماذ، وفولتريل     فيما يلي نتناول كلَ من كارل ماركس، وهيج

 ا التاريخ عندهم، كمة على أفكارهم ومناهجهم ونظرم للتاريخ، وفلسففاحلديثة، ونتعر
  .ذي وجه إليهمسنتطرق لبعض النقد ال

  :كارل ماركس
  :حياته

 من م1818عام ريف إحدى مدن بروسيا ت مدينة ي     ولد كارل ماركس ف

 ي فمالمسيحية، وتعل اعتنقت األصل وإن ةاجتماعيا، يهوديأسرة متوسطة 

 الدراسات التاريخية يمدارس وجامعات بون وبرلين وكلونيا وأظهر نبوغاً ف

  .واالقتصادية والقانونية
  تعطيل الصحف اليتإىلقد عمل كارل ماركس صحفياً، غري أن نزعته الثورية أدت ل       

 ضد الرجعية أملانيا م يف1848 كثورة عام الثورية بأوروبا احلركات كما شارك يف. عمل ا
 إىل األملانية االوتقراطية، مما عرضه للطرد من أملانيا فذهب اإلماراتالنمساوية وسيطرة أمراء 

 قوقد اتف ، نفس العاميف)  أجنلزكفريد ري(ل عاصمة بلجيكا حيث تعرف على بر وكس
 االثنان معاً روقد أصد ، االجتاه للدعوة لالشتراكية الروح الثورية ويفمع ماركس يف) إجنلز(
  ).البيان الشيوعي(

 توثيق صلته  فيها سبباً يفإقامته، وكانت  فرنسامن بر وكسل زار ماركس      
لفيلسوف  ا)وبرود هون( أمثال كآييه الشيوعي اليوتوىب ؛ الفرنسيني املعروفنيباالشتراكيني

  . وباكوتني الشيوعي املعروفااليطايل) ومازبيىن (يالفوضو
 حىت اية حياته م1849 لندن من عام  اجنلترا حيث عاش يفيفاخرياً استقر به املقام         
  .يل وتوىف بالقرب منها ويقال أنه زار باريس قبل وفاته بقلم،1884عام 

نظرية (، ) الفلسفةسبؤ(، )نقد االقتصاد السياسي(:أمهها   وقد كتب ماركس عدة مؤلفات 
  يفأجنلزمع   كما اشترك،) املالسرأ(، )وروباأ  يفىل الطبقة العاملةإنداء (، )فائض القيمة



ودعيا فيه العمال إيل الذي انتقد فيه الرأمسالية واالشتراكية الزائفة ) البيان الشيوعي(إصدار
  )40().حتدوا العامل اليا عما(الثورة حتت شعار 
  )املنهج املاركسي(أفكار ماركس

  :آلتية القوانني اإىل تفسري التاريخ خيضع منهج ماركس يف
  : الكيفإىلقانون التغري من الكم  

غيري  هو ت، مجيع الظواهر الطبيعية واإلنسانيةيذكر كارل ماركس أن التغيري احلادث يف
 خبار أو ثلج إىل دون تدرج فانتقال املاء أي الكيف ويتم ذلك التغري طفرة، إىلمن الكم 

 عملية  إمنا يتم طفرة دون حدوث مراحل يف، درجة احلرارةباخنفاض أو ارتفاع تدرجيي يف
ن أ الكيف، ويضيف ماركس ب الكمية ال يصاحبه تغري تدرجيي يفيففالتغري التدرجيي . التحول
 نفسه إلنسان وأن ظهور ا،ضاً وال يقتصر على الطبيعةن أي املفاجئ ينطبق على اإلنساالتغري

 يبدو من الناحية ي الذ، تطور الكائنات احلية أن هنالك حتوالًُ جذرياً يفيحدث طفرة أ
  .الكمية تدرجيياً

  هو ما نسميه باسم، تطور اتمع أو الطفرة يفئيرى ماركس أن هذا التغري املفاج     
 مفاجئ حنو في تغري كيىناحية أخر، ومن ي تدرجيي من ناحية حصيلة تغري كمفهيالثورة، 

فجأة  القدمية لتربز واالجتماعية واالقتصاديةوضاع السياسية أل اختتفيالوضع اجلديد حيث 
  )41(. جديد مكانهالقدمي وظهوريار النظام ا ي جديدة أأوضاع

 التطور، يؤمن بنظرية داروين يفوهذا يؤكد أن ماركس على عكس هيجل كان 
 نتيجة سلسلة طويلة من إال احلاضرة ليست يحيث تنص النظرية بأن حالة اجلنس البشر

 أن واجب املؤرخني  يعينا؛ وهذ مبقتضاها كل حالة عن سابقتهاد، تتولتبدالت دائمة التعاقب
 حىت يضعوا أيديهم أن يتعقبوا هذه العملية التوليدية التسلسلية، وأن يوضحوا كل تغيري هو

  )42(. الكاملاإلنسانية على تطور ألمرآخر ا
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  : وصراعهااألضدادقانون تداخل . 2
 معاً، وأن واإلنساين ي       يؤكد ماركس أن التناقض هو القوة احملركة للتاريخ الطبيع

وجود  اخل، وان..فع وجذبدفعل ورد فعل، د ضدااأل بوجود إال مال تتاحلركة اآللية مثالً 
 وأن ، هو سر التطوراإلنسان أو عامل عامل الطبيعة  سواء يفاألطرافتناقض والصراع بني ال

  .ا وجوده من اآلخرم التناقض يستمد كل منهطريف
 الطرفني هو املضمون الداخلي للحركة والتطور، الصراع بني أن  أيضاًضاف ماركسأ        

ملوت واملالك واملستأجرين، والربجوازيني  حقيقة واحدة كاحلياة وايفوأن املتناقضني يتعايشان 
 ظروف معينة يف، واالستعماريني واملستعمرين، وكالً من اجلانبني املتناقضني مييل وليتارياوالرب
 ،فالربوليتاريا الثائرة تصبح حاكمة بعد أن كانت حمكومة. اجلانب اآلخرإىل االنتقال إىل

  .ك يصبح املستأجرون صغار مال هلم، بينماضال أر مستأجرين إىلوينقلب املالك 
 عن االغتراب، تلك النظرية اليت)خفور با(  بنظريةها يفسر تأثر موقف ماركس هذإنّ       

 وهذا الصراع هو باالغترابنسان الفرد تصبح صراعاً ضد الشعور  حياة اإلأنّ إىلتذهب 
  .اإلنسان  حيدد حريةي هو الذاالغتراب تارخيه ومعىن ذلك أن ي أاإلنساننفسه نشاط 

 مرحلة الربوليتاريا إىل بالوصول ي ينته، ضد االغتراباإلنسانيرى ماركس أن صراع        
 ة واآللاالغتراب يهزم ي كالسعي عه إىل يدفالذي عن ذاته هو باالغترابنسان  شعور اإلأنّو
 يات الذذ بالي الوعهي قمبعىن أد طبقة الربوليتاريا، أو هي االغترابنسان  حيطم ا اإلاليت

   )43(. الربوليتارياإليهتصل 
  :ي النففيقانون ن .4

 اإلنسان عامل الطبيعة وعامل يفيذكر كارل ماركس أن مراحل احلياة           
 هو إمنا  فناًءالنفي سابقتها، وليس ي، كل مرحلة تنفالنفيتتضمن سلسلة من نفى 

ثالً حني تنمو  تنوعاً، فحبة القمح موأكثرهدم وبناء، حيث يظهر ما هو أفضل 
 التاريخ يفويضيف ماركس أنه   . كثريةحباتويظهر ساقها تتالشى وتندثر لتظهر 
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 الزراعي مرحلة التطور يف بدأت احلضارة بامللكية العامة، مث أصبحت االقتصادي
 صورة تتمشى يف امللكية العامة إىل فكان البد من العودة اإلنتاجعائقاً دون تطور 
  .مع التطور العلمي

 جاءت فلسفة شي مث الفلسفة القدمية مادية، تعترب املادة مصدر كل وهكذا كانت        
 تذهب املاركسية إىل أن الروحانية ااجلسم، وهن سيطرة الروح أو النفس على إىلروحية تدعو 
  . مادية حديثة نفت الروحانيةمث ظهرت القدمية، نفت املادية

 النظرية املاركسية غري نابع من الظواهر الطبيعية، بل عد أتبا عنالتارخيي املنطق بأنميكن القول 
 والربوليتاريا العاملية ، طباعهاهي القضية والدميقراطية هييصبح من احلقائق نفسها، فالرأمسالية 

  )44(.تنبعث منتصرة اليت صيغة الشيوعية العاملية يف التركيب هي
  : نظرية املادية التارخيية

 نظرية مية إىل كارل ماركس ولذا عرفت باملاركسية، وتقوتنسب نظرية املادية التارخي
  :املادية التارخيية عند املاركسية على العوامل اآلتية

  : العمل واإلنتاج: أوال
تدور نظرية املادية التارخيية لكارل ماركس حول حتليل الرأمسالية يف الوقت احلاضر، 

) حتليل الرأمسالية والتنبؤ بالشيوعية(ني ويف ضوء هذين العامل. والتنبؤ بالشيوعية يف املستقبل
يفسر ماركس املاضي منذ أقدم العصور التارخيية ،مبا حيويه هذا املاضي من بيان نشأة امللكية 

 وذا يكون لب نظرية املادية التارخيية، متمثالً يف )45(.وتكون األسرة يف اتمعات البدائية
احلياة االقتصادية، ويف هذا يقول كارل ماركس العمل واإلنتاج أو ما ميكن أن نسميه أساس 

إنّ طرق إنتاج احتياجات احلياة املادية تكّيف ارى االجتماعي والسياسي والروحي بصفة 
عامة ،هذا إىل جانب أن العمل يف املاركسية هو السبيل األمثل الذي يكشف لنا عن أسرار 

فتوحاً أمام املصلحة الفردية ومصاحل الطبيعة فتصبح حمسوسة ومدركه،ويصبح العامل حقالً  م
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اآلخرين، وأنه ال ميكن فصل الطبيعة عن مضموا اإلنساين مبعىن أنه ال توجد طبيعة بدون 
  )46(.اإلنسان الذي يراها، ويلمسها ويتذوقها ويعمل على مظاهرها

هذا وتذهب املاركسية إىل أن هناك شرطاً جوهرياً لكل تاريخ، هو اإلنتاج إلشباع 
جات الطبيعية، كما أن الضرورة األوىل يف كل نظرية للتاريخ تقتضي مراعاة مجيع ما يف احلا

هذه احلقيقة من مضامني وأمهية، فجميع الدوافع السيكولوجية تدعمها من الباطن األحوال 
 من حيث أن كل فرد جيري كاملادية، فالناس يصيغون تارخيهم اخلاص مهما تكن نتيجته، وذل

رغوبة شعورياً وبناًء على هذا كان ال بد من توفر قوى اإلنتاج من أدوات وراء غايته امل
، وعالقات إنتاج تربط املنتجني بعضهم ببعض واليت تشكل التركيب ةومهارات تكنولوجي

 جانب قيام أنظمة سياسية وقانونية للمجتمع، باإلضافة إىل األفكار االقتصادي للمجتمع، إىل
نظمة اليت تربرها، أو األسلوب الذي مبقتضاه يفكر األفراد وهو ما والعادات واملثل العليا واأل

 ايشار إليه عادة حتت اسم االيدولوجية، ويشمل الدين والالهوت والفلسفة النظرية وامليتافيزيقي
  . واألخالق والسياسة والفن

  : العامل االقتصادي: ثانيا
امل فاعلية يف األنظمة يذهب املاركسيون إىل أن العامل االقتصادي هو أكثر العو
، والثورات األمريكية ةاالجتماعية، وإليه ترجع حركة اإلصالح الديين وقيام الربوتستانتي

والفرنسية واحلروب األهلية األمريكية واحلركات االستقاللية القومية يف أوروبا 
عارضة ويذكر املاركسيون أننا لو راجعنا األحداث التارخيية، لوجدنا أن امل.واألمريكتني

األساسية كانت وال تزال حمصورة يف الصراع الطبقي، السياسي منه واالقتصادي وأن تاريخ 
 هو تاريخ صرا عات طبقية، والتركيب النهائي بني اكل ما يوجد حىت اآلن من جمتمعات، إمن

العمل ورأس املال يتم يف جمتمع خاٍل من الطبقات، ال تكون فيه حاجة إىل الدولة باعتبارها 
  . طة منظمةسل

لقد نظر ماركس إىل التاريخ على أنه سجل للصراع بني الطبقات املختلفة يف 
اتمعات، وقد درس التاريخ واستخلص من هذه الدراسة نتائج معينة تدعو جلعل التاريخ 
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مباضيه وحاضره ومستقبله، نظاماً حيمل يف طياته مصائر حمتومة كالقدر، ويف ذلك يقول 
منذ وجد على وجه األرض جياهد من أجل العيش ضد الطبيعة وضد ماركس إن اإلنسان 

أخيه اإلنسان، وهو يف جهاده هذا يطور أساليبه، ألن ما يشغله يف حياته هو حتقيق بقائه وذا 
  .التطوير يتقدم اتمع فتظهر القرى واملدن بعد استقرار اإلنسان

يسلك متأثراً بالدوافع وهذا يف رأي املاركسية يشري إىل أن اإلنسان يتصرف، و
االقتصادية اليت حتدد من وجهة نظر ماركس، النظم األخالقية والدينية واالجتماعية والسياسية؛ 

كما . وذلك نتيجة الصراع ضد الطبقة املستقلة صاحبة رأس املال، اليت تسيطر على احلكم
بني هؤالء يذكر ماركس أنه نتيجة الستقالل أصحاب رأس املال كان هناك وسيظل صراع 

وبني طبقة العمال، اليت سوف تنتصر يف هذا الصراع حسب قانون التطور االجتماعي الذي 
وأضاف ماركس أن هذا الصراع سوف يؤدي إيل نتيجة حتمية حمققة .استنتجته من التاريخ

إن الرأمسالية تنمي بذور فنائها، واحلياة : وهي فناء الرأمسالية، ويف هذا قال عبارته املشهورة
االقتصادية احلاضرة حتمل يف ذاا بذور احلياة املستقبلية، وهي معرضة للزوال بفعل القوانني 

ويؤكد ماركس أن الصراع القائم اآلن هو صراع بني طبقة . االقتصادية اليت ختضع هلا
الرأمسالية والطبقة العاملة، وأن الطبقة العاملة سوف تتنصر كما انتصرت الربجوازية يف 

 فيها ل اإلقطاع، وعندما تنتصر الطبقة العاملة يصل اتمع إىل مرحلة ال تستغصراعها ضد
 نفسها، وهي الوسيلة الوحيدة خللق التوازن يف لطبقة أخرى، ألن الطبقة الواحدة ال تستغ

  .اتمع وقيام التعاون بدل الصراع والتنافس القائمني حالياً
فعه إىل املسامهة يف هذا التطور يري كارل ماركس أن مصري اإلنسان، هو الذي د

التارخيي اهلائل، فقد اجتاز اإلنسان املراحل السابقة وبقيت أمامه املرحلة األخرية وهي مرحلة 
  ).الربوليتاريا(الصراع بني طبقة الرأمسالية املستغلة، وبني الطبقة العاملة 

طور والتقدم وال متثل نظرية ماركس يف املادية التارخيية اتمع ،على شكل دائم الت
 نظام اجتماعي مكان نظام آخر مع ما اعترضت سبيله من عقبات، ولكن م فيه، فيقادمجو

 زاد منو اتمع على حنو ذلك النظام ا إال بعد أن يستكمل منوه، فإذلالنظام القدمي ال يزو
ديد القدمي، فإنه خيلعه كما خيلع اإلنسان الثوب الذي بلي وأخذ يضيق، ويستبدله بثوب ج



 نفضفاض، والثوب اجلديد يقوم على إلغاء امللكية وهدم الفوارق الطبقية، ومن مث ال يكو
هناك جمال للصراع بني الطبقات االجتماعية، أي أن قيام النظام الشيوعي اية تطور 

  )47(.اتمع
  : الدين: ثالثا

بد من يذكر ماركس أن الدين ليس سبباً، ولكنه غربة اإلنسان عن ذاته، وأنه ال
اقتالع تلك األسباب اليت قيدت اإلنسان على هذا النحو، ولقد جتاوز ماركس القول بأن 
الدين من صنع اإلنسان إىل بيان كيف أن الدين من نتاج العوامل االقتصادية والعالقات 
االجتماعية واألنظمة السياسية، وأن اإلنسان جبميع مظاهر نشاطه الفكري مبا يف ذلك الدين 

   )48(. االجتماعية، وليد العالقات االجتماعية املاديةوأنظمته
 أخفق يف إدراك أن اإلنسان هو وليد - كما يذكر-     لقد هاجم كارل ماركس الدين ألنه

وفسر املاركسيون ذلك .. صالته االجتماعية، والدين عند املاركسيني هو أيضا إنتاج اجتماعي
لذي خيلق جمتمعه وصالته االجتماعية، سواء كان بأن اإلنتاج أو النشاط املادي لإلنسان هو ا

 هذه نهذا يف األرض يف ظل نظام اإلقطاع أو يف املصنع يف ظل اتمع الصناعي الرأمسايل، وم
الصالت االجتماعية تتولد املبادئ واألفكار والفئات، وعلي هذا فإن األفكار والفئات اليت من 

  . لتبدل الظروف االجتماعية، تبعاًهذا النوع منتجات تارخيية وعابرة ومتحولة
 خالقاً يف التاريخ وال بوصفه عناية، ه بأي إله، ال بوصففإن املاركسية كذلك ال تعتر

وأن الدين املنطوي على اإلميان ذه األشياء يعد عند املاركسيني خزعبالت تبنتها األقلية 
ياة اآلخرة من سعادة وحسن جزاء، لتستغل األغلبية، وذلك بتحويل انتباه الغالبية إىل ما يف احل

وقد استولت األقلية علي مقاليد السلطة األرضية، واستمتعت مبا احتوته األرض من أفانني 
  )49(.الترف اليت ينتجها عمل الغالبية

  :العاملية: رابعاً
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  .238صجع سابق،مر احمد صبحي،(48)

  . 238صي، التاريخ وكيف يفسرونه،  آلبان ج ويد جر(49)



متيزت املاركسية بأا فلسفة عاملية ليس للوطنية أو اجلنسية فيها اعتبار خاص، كما 
 يف مجيع أقطار العامل إىل االحتاد يف النضال، من أجل – الطبقة العاملة -ربوليتارياأا دعت ال

وقد ظهرت هذه الدعوة العاملية يف مؤلف .حتقيق مصاحلها املتعارضة مع مصاحل الطبقة الرأمسالية
أو املنشور الشيوعي، حيث ) املانيفستو(ماركس، الذي شاركه فيه اجنلز وصدر حتت عنوان 

حبيث يكون حتركهم قائماً علي أساس ). يا عمال العامل احتدوا( املنشور بعبارة ختما هذا
ويعترب ماركس صاحب الفضل يف إنشاء أول نواة .التضامن واالنسجام التام يف الفكر والعمل

اليت اعتربت مبثابة الدولية ) مجاعة العمل الدولية(م 1862للدولية االشتراكية، فقد رأس عام 
  )50(.األوىل

  
  
  

  نقد النظرية املاركسية            
  : االنتقادات التالية) املاركسية(لقد وجهت لنظرية املادية التارخيية 

انتقد املسيحيون إمهال املاركسية للدين، باعتباره العامل الروحي الدافع للحياة  .1
االجتماعية بني األفراد وتنظيم أمورهم االقتصادية، حيث دعت املسيحية إىل 

 بالفقراء والقضاء على االستغالل، واحلث على التعاون واإلخاء وحتقيق االهتمام
العدالة االجتماعية والتكامل االجتماعي وبذل اجلهد، وكل ذلك يف إطار من 

 .      األخالق اليت يرضى عنها اهللا
    كما انتقد املسلمون أيضا إمهال املاركسية للناحية الروحية، وإلضاعة حق الفرد 

ا باسم ا تمع، وهامجوا دعوة املاركسية إىل الثورة مببادئ معظمها نادى
فاإلسالم مينع استغالل . اإلسالم، ودعا إىل األخذ بأسلوب تدرجيي سلمي حسن

اإلنسان لإلنسان واإلسالم يدعو إىل التكافل بني املسلمني ،واإلسالم يفضل العمل 
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ية اخلاصة املبنية على الفطرة اجلمعي على العمل الفردي، واإلسالم ال حيرم امللك
  .وحب التملك، بشرط أن يؤدي ما عليها من زكاة

كما أن اإلسالم يعترب امللكية أمانة يف يد الفرد، واإلسالم يدعو األغنياء إىل 
التصدق من مال اهللا الذي آتاهم، وحيرم الربا حىت ال يستغل اإلنسان حاجة أخيه 

  . ون ثورة أو عنفاإلنسان ، وكل ذلك يتم بأسلوب سلمي د
 إميان املاركسية حبتمية حدوث صراع بني قوى اتمع وطبقاته، وأن الصراع  .2

القائم اآلن بني الرأمسالية كطبقة ممتلكة والربوليتاريا كطبقة عاملة، سينتهي حسب 
استنتاج ماركس من دراسة التاريخ، لصاحل الطبقة العاملة، اليت ستقيم جمتمعاً 

 .خر مراحل التطور البشرىشيوعياً سيكون هو آ
     ولكن كيف يتفق هذا مع قول ماركس بأن كل نظام حيمل يف طياته بذور فنائه، 
أو بذور نظام آخر مضاد له؟ وكيف يتفق هذا مع أن اتمع ال يتوقف عن التقدم 
والتغري، وكيف يتفق التفسري القائم على أن العامل االقتصادي هو سبب التطور 

  .لشيوعي، وأين العوامل الثقافية واالجتماعية والسياسية والروحية؟إىل اتمع ا
أمهلت املاركسية أثر الناحية األخالقية يف تكييف التطور االجتماعي وتوجيهه،  .3

كما أسرفت يف وصف بؤس الطبقة العاملة، يف الوقت الذي أخذت فيه الدول 
 .األوروبية تعمل على إصالح أحوال هذه الطبقة

سية منطق احلتمية القاسية اليت تتقدم فيها حرية اإلرادة اإلنسانية، يسود املارك .4
 . فالقوى االقتصادية أقوى من سيطرة األفراد بل أقوى من إرادة الطبقات

إن املاركسية واحدية يف التفسري التارخيي، إذ جتعل العوامل الروحية والفكرية تابعة  .5
 . التارخييةللعامل االقتصادي وهي بذلك تغفل الصفة للواقعة

عرض ماركس واجنلز املادية التارخيية باعتبارها تفسرياً لواقع التاريخ، وحتليالً عملياً  .6
له ومع ذلك ختلط املاركسية بني عامل الواقع وعامل القيم، فبالرغم من أا تنتقد 

 على أساس ما يلحق بالعمال الرأمسالية على أساس ما تتضمنه من متناقضات، ال
تمع الذي تتحقق من ظلم، وإتمع الشيوعي هو اا تبشر بالشيوعية باعتبار ا



فيه السعادة لإلنسانية فإن املاركسية متنح العمال أمل حتقيق الفردوس على األرض، 
وهذه نبوءة أخالقية تذرعت ا املاركسية بأسس ادعت أا أسس علمية 

  )51(.موضوعية
 إذا كانت املبادئ واملعايري هي :ويوجه للماركسية أيضا نقد من خالل تساؤل .7

نتاج ظروف تارخيية عابرة، فهل يعين هذا أن كل األفكار واملبادئ تقتصر 
صالحيتها على تلك الظروف وذلك الزمن بالذات؟ وهل ميكن لإلنسان يف أواخر 

لنفترض أن الدميقراطية هي القضية، وأن : القرن العشرين أن يتساءل قائالً
فما هي التركيبة اجلديدة اليت سوف متثل هذا الديالكيتك الشيوعية هي النقيض، 

 . هل هي الفاشية أو النازية مثالً؟
كما وجهت إىل املاركسية انتقادات بسبب اهتمامها الزائد بالناحية االقتصادية،  .8

فقط مع أن الناحية األخالقية ال تقل عنها شأناً يف تكييف التطور االجتماعي 
 يف وصف الطبقة العاملة بالبؤس والشقاء، يف حني أن وتوجيهه، كما أا أسرفت

احلكومات القائمة أظهرت نوايا حسنة حنو النهوض ذه الطبقات املهضومة، 
    )52(.وحقق هلا قدر يسري من ضروب اإلصالح

         بالرغم من النقد الذي وجه للماركسية، إال أا ظلت ذات تأثري كبري طوال النصف 
ن التاسع عشر، حيث تأثر كثري من الفالسفة واغتبطت هلا الطبقة العاملة يف جمال الثاين من القر

م، فيما عرف 1917الصناعة، حىت مت تطبيقها بقيام الثورة البلشفية يف روسيا القيصرية عام 
باملاركسية اللينينية اليت مازالت يف إطار الفلسفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، يف االحتاد 

  .وفييت حىت اليومالس
  :فلسفة التاريخ واحلقيقة التارخيية عند ماركس
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هذا القول يقودنا إىل أن الفكر املاركسي مل خيلو من بعض اإلجيابيات، ونذكر على 
سبيل املثال أن املاركسية كفلسفة، قد أمثرت يف الغرب بعد أن أثرت على تفكري املؤرخني من 

 : عدة نواح هي
للبحث التارخيي تأيت فيه بوصف األحداث  معزولة عن قدمت توجهاً جديداً   .1

بعضها وعن واقعها، وانتقلت باملنهج إىل حبث مركب عن عمليات اجتماعية 
واقتصادية متصلة ومترابطة على مدى طويل، وبذلك كانت املقدمة للمدرسة 

 .البنيوية
 خنبهت املؤرخني إىل ضرورة دراسة الظروف املادية حلياة الناس، وتاري .2

لتكنولوجيا واالقتصاد يف سياق العالقات الصناعية ككل، وليست باعتبارها ا
ظواهر منفصلة وكانت بذلك الشرارة األوىل ملبحث سوسيولوجيا املعرفة، الذي 

 . حتددت معامله على يد كارل ماامي وآخرين
حفزت البحث فيما خيتص بدور اجلماهري يف التاريخ، وخباصة إبان الثورات  .3

 حنو حيفز ى يف تفسري ظواهر احلياة االجتماعية، علتة والسياسية، وأفاداالجتماعي
 .طاقات الشعوب يف حيام االجتماعية على التغيري

أبرزت مفهوم البنية الطبقية للمجتمع، والصراع الطبقي، وأدخلت مفاهيم أخرى  .4
جديدة حظيت بعناية املؤرخني واهتمامهم، كما لفتت األنظار إىل دراسة تكوين 

 .الطبقات االجتماعية يف التاريخ
جددت االهتمام باملقومات النظرية للدراسات التارخيية وبنظرية التاريخ عامة إذ  .5

أوضحت أن التاريخ عملية طبيعية هلا قوانينها وهو أيضاً دراما عامة،صاغها 
وكتبها اإلنسان نفسه، ومن مث مل يعد دور التاريخ جمرد تسجيل األحداث يف 

مين وال رواية حمايدة،بل يتعني تفسريها بناًء على جمموعة مركبة من تعاقبها الز
املفاهيم، مع التأكيد على فاعلية اإلنسان أي أن املاركسية أبرزت البعد اإلنساين 

 .للتاريخ، وربطت بينه وبني علم االجتماع



دافعت املاركسية عن صبغ التاريخ بصبغة اجتماعية، أي النظر إىل األحداث  .6
ة يف إطار جمتمع يف زمان ومكان حمددين، واتسع نطاق التأثري بعد احلرب التارخيي

     )53(.العاملية األوىل؛ مما أدى إىل تنشيط البحث التارخيي على اجلهات املختلفة
  
  

  )حياته:(هيجل
األملانية، وكان ) شتوجتارت( مبدينة 1770 هيجل يف أغسطس مولد جورج ويل هل
، وكانت أمه على جانب كبري من )ونتربج( دوائر مالية يف والية والده يعمل موظفاً بسيطاً يف

، وقد تأثر مبا )توبنجن(الثقافة، والتحق باملدرسة الالتينية مث التحق باملدرسة الالهوتية مبدينة 
  .درسه كما تأثر بأحداث عصره

 عاما؛ ثالثني منها يف اية القرن الثامن عشر وواحد وثالثني منها 61عاش هيجل 
كون الثلث األول من القرن التاسع عشر، ومعىن هذا أنه عايش أحداث الثورة الفرنسية اليت ت

دخلت يف صراع مع قوى الرجعية يف أوروبا، حاملة شعار احلرية واإلخاء واملساواة يف 
  . م1789

 عايش هيجل كذلك دخول نابليون مدينة برلني، عاصمة مملكة بروسيا كربى 
م، اليت شعر أثناءها 1806فرض ما عرف مبراسيم برلني الشهرية عاماإلمارات األملانية، و

وقد كان هلذه األحداث تأثريها يف أفكار هيجل الذي .األملان باهلوان من االحتالل الفرنسي
  .آمن بفكرة العزة الوطنية األملانية، واعتقد يف مسو اجلنس األملاين وتفوقه

، فهو صاحب أسلوب معقد لقد أصبحت شخصية هيجل لذلك نسيجاً متناقضاً
 التعبري ، وهو داعية إىل األخالق وترابط األسرة، ويف الوقت دوأفكار بالغة العمق ولكنه ال جيي

، وهو فيلسوف مثايل لكنه أيضا فيلسوف )يينا(ذاته ينجب ابناً غري شرعي من بغي يف مدينة 
ياته اليت امتدت إىل واقعي، ومن هنا جاءت أفكاره الفلسفية نتاج تكوين شخصيته خالل ح
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مث جامعة ) هيدلربج( م عمل خالهلا بالتدريس يف املدارس الثانوية، مث أستاذا جبامعة 1831
  .  برلني اليت ظل يعمل ا حىت وفاته

 أصدر هيجل عدد من املؤلفات، أمهها املنطق الكبري يف مونولوجيا العقل، موسوعة 
ون، حماضرات يف فلسفة اجلمال، حماضرات يف العلوم الفلسفية، أصول فلسفة احلق أو القان

  )54(.فلسفة التاريخ
   :أفكاره

     يذكر هيجل أن فهم العامل ميسور، فالعقل يكمن يف بواطن األشياء مهما يكن اختالف 
مظهرها اخلارجي، وإذا فقد اإلنسان إميانه بقيم احلياة اإلنسانية سارت املدنية يف طريق 

 وسع اإلنسان أن يفهم هذه  حمكم البناء من احلقيقة، ويفاالضمحالل؛ ألن احلياة صرح
احلقيقة بقوى عقله إن عجز عن إدراكها بقوى حواسه، والعقل نوعان عقل عملي يعاجل 

 جمرد يعاجل األفكار لاألعمال اليومية، ويفكر يف األشياء احملسوسة ذات الوجود امللموس، وعق
 املوضوع وهو اخلالف الرئيسي بني وهنا يصل إىل لب.اليت جتاوزت وجودنا احلسي

، فاألولون يعتقدون أنه ال وجود لغري ما ندركه عن طريق احلس، أما املتشككني وامليتافيزيقيني
اآلخرون فيصرون على وجود أشياء ال تدركها احلواس وهلا وجود حقيقي قدر ما لألشياء 

  . احملسوسة
ية مجيعاً، موجودة بدون شك وجود     يفسر هيجل ذلك بالقول بأن مدركاتنا غري املاد

املنضدة والكرسي ويواصل هيجل توضيحه،  لقد رأينا قلمني، مل نر قط الكم ارد اثنني، ومع 
ذلك فإن املدرك ارد اثنني موجود يف العقل وجوداً مؤكداً كوجود القلمني وجوداً حمسوساً 

ال من األحوال أن منيز كميات  حبايف الفضاء، ولوال وجود مقياس جمرد للكم ملا، استطعن
  .األشياء احملسوسة يف جتاربنا

يوجد إذاً عقل جمرد يف مقابل العقل العملي، أو بعبارة أخرى هناك وجود اعتباري 
فهو ال يوجد يف املكان وال يف الزمان، وال يوجد حىت يف عقولنا ألنه مهما حيدث لعقولنا يظل 
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كوجود مرتل (مل التجديد وجوداً ال ريب فيه القول صحيحاً، ومع ذلك فهو موجود يف عا
  .كما يقول هيجل يف عامل احلس) جاري

املنظور األول : ويذكر هيجل أننا ميكن أن ننظر إىل فلسفة التاريخ مبنظورين أساسيني مها
جيعلها دراسة ملناهج البحث، أي الطرق اليت ميكن أن يكتب ا التاريخ وكيفية التحقق من 

 عن مدى صدق الوقائع ومناقشة فكرة املوضوعية يف فارخيية، والكشصحة الوقائع الت
  .التاريخ

أما املنظور الثاين فهو النشاط التركييب، وفيه ال يدرس الفيلسوف مناهج البحث يف 
  .التاريخ وإمنا يقدم وجهة نظر عن مسار التاريخ ككل

  :فلسفة التاريخ عند هيجل
  : األسس اآلتيةتقوم فلسفة هيجل يف دراسة التاريخ على 

إن التاريخ ظاهر وباطن ظاهره أحداث ووقائع تبدو يف حالة فوضى ودون هدف، . 1
وباطنه تلك الروح اليت جتعل له مساراً حمكماً معقوالً، ولن نبصر فعل الروح إذا 
كانت الدراسة مقصورة على اجلزئيات حوادث أو أفراد، فهؤالء حيققون أغراض 

  .الروح عن غري وعي أو قصد
يستند مبدأ التاريخ على صراع األضداد؛ إذ ال تكشف الروح عن نفسها على . 2

) أي اجلدل(مسرح وقائع التاريخ إال من خالل صراع، ومن مث فإن الديالكتيك 
  . الكشف عن تعاقب وقائعهقهو سر حركة التاريخ، ومنط

ة، ومجع الفيلسوف ال يزاحم املؤرخ التجرييب يف البحث عن الوقائع التارخيي. 3
املعلومات واملادة والوثائق وما إليها، وإمنا يترك له هذه املهمة، وينحصر دور 

  .املؤرخ الفلسفي يف تفسري أحداث التاريخ
الفكرة الوحيدة اليت جتلبها الفلسفة معها وهي تدرس التاريخ، هي الفكرة البسيطة . 4

 العامل ميثل أمامنا عن العقل اليت تقول إن العقل يسيطر على العامل، وأن تاريخ
  .بوصفة مساراً عقلياً، ومن مث فإن العقل هو جوهر الطبيعة كما أنه جوهر التاريخ



إذا كان العقل هو جوهر الطبيعة علي هذا النحو، فإنه جوهر التاريخ البشري أيضاً . 5
 يعين به همع فارق هام جداًً هو أن العقل الذي حيكم التاريخ، هو عقل واٍع بذا ت

، أما حركة النظام لعقل البشري، الذي يعرف وحيس ويدرك ما يفعهو ال
الشمسي كما يقول هيجل فهي تتم وفق قوانني، هي العقل الكامن يف ظواهر 

 القوانني، ميكن أن ه اليت تدور حوهلا هلذبطبيعية، ولكن ال الشمس وال الكواك
  . نسانينسب هلا أي ضرب من ضروب الوعي، إذ الوعي الذايت قاصر علي اإل

 أننا نقحم أفكاراً فلسفية علي علم  ال يعين– أن العقل حيكم التاريخ –إن قولنا . 6
 علماً جتريبياً، كال، بل إن هذه – كما يقولون –التاريخ الذي ينبغي أن يظل 

الفكرة هي نتيجة مستخلصة من دراستنا للتاريخ، فليس مثة إقحام ألفكار فلسفية 
ئك الذين اليفتأون يكيلون االامات ضد الفلسفة علي التاريخ، كما يزعم أول

 التاريخ لعامة، وفلسفة التاريخ بصفة خاصة، ويقول هيجل ينبغي علينا أن نتناو
  . كما هو، وأن يسري بطريقة تارخيية أي بطريقة جتريبية

العقل حيكم ( للدراسات التارخيية سوي فكرة واحدة هي أن مإذًا فإن الفلسفة ال تقد   
، وأن هذه الفكرة يف نظر هيجل ليست جديدة بل قدمية قدم الفلسفة اليونانية، )خالتاري

  . وشائعة شيوع الدين نفسه
فمن الناحية الفلسفية استند هيجل إىل الفلسفة اليونانية، القائلة بان العقل حيكم العامل، ويعين 

  .ا أن الطبيعة جتسيد للعقل، وأا ختضع دائماً لقوانني كلية
 باً للمصادفات والعلل ك الناحية الدينية يذكر هيجل أن أحداث العامل ال تترومن   

اخلارجية املرضية، وإمنا هناك حكمة إهلية أو تدبري اهلي أو عناية إهلية توجه العامل وبالتايل فإن 
  )55(.كل ما حيدث يف العامل حيد ث طبقاً خلطه إهلية

  :التفسري امليتافيزيقي ملسار التاريخ
  :ة العقل حيكم التاريخ فكر
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وهذه النقاط ) إن العقل حيكم التاريخ(حيدد هيجل يف ثالث نقاط ما يعنيه بقوله    
  :الثالث هي

  
  ماهية الروح أو العقل . أ

 املادة تقابل - فبضدها تعرف األشياء–       ميكن إدراك ماهية الروح مبعرفة ما يقابلها 
يعين أن ما يتحكم يف املادة قوة مركزية خارجة عنها، الروح، جوهر املادة هو اجلاذبية، وذلك 

أما جوهر الروح فهو احلرية، وخصائص الروح كلها كامنة يف احلرية، واحلرية تعين أنه ال 
 كما يقول - فأنا حراملادة، كما هو احلال يف م لقوة خارج الروح تؤثر فيها، أو تتحكدوجو

 فوال تكش. غري مفتقر ايل شئ خارج عنههيجل ـ حينما يكون وجودي مستنداً إىل ذايت 
الروح عن وعيها الذايت للكلية كما تكشف عنه يف التاريخ، إذاً فتاريخ العامل هو مسار تكافح 
فيه الروح لكي تصل إىل وعي بذاا، أي لكي تكون حرة، ومن مث فهو ليس اإل تقدم الوعي 

  . درجات احلريةباحلرية، وكل مرحلة من مراحل سريه، متثل درجة معينة من
الفرعونية، الفارسية، : إن أول مرحلة يبدأ منها هيجل هي مرحلة احلضارات الشرقية   

اخل التيي تتميز خباصية أن املواطنني مجيعاً يف جمتمع من جمتمعاا، كانوا عبيداً ...اهلندية، الصينية
   )56(.للحاكم الذي كان عبداً لرتواته ورغباته

 اليونانية والرومانية، حيث إننا جند أن نطاق احلرية تانية فتمثلها احلضارا       أما املرحلة الث
قد اتسع حبيث أصبح البعض من املواطنني أحراراً، وبقية السكان من األمم األخرى برابرة 

 أول األمم اليت تصل إىل الوعي بأن – يف رأي هيجل –وعبيداً أما األمم اجلرمانية فقد كانوا 
إنسان حر، وأن احلرية تؤلف ماهية الروح، وأن الوعي الكامل للحرية قد مت اإلنسان مبا هو 

  :  التاريخ األملاين يف رأي هيجل ينقسم تقسيما ثالثياً هونبفضل املسيحية؛ أل
  . الفترة األويل هي عصر شارملان .1
 .الفترة الثانية من شارملان حىت عصر النهضة .2
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وتتمايز هذه الفترات الثالث . حلديثالفترة الثالثة من عصر النهضة حىت العصر ا .3
  )57(.متايز  األب واالبن والروح القدس

  :أساليب حتقيق الروح أو العقل. ب
 داخلية غري ا يعين أايذكر هيجل أن الروح تكون يف األصل أشبه بالبذرة، وهذ   

متطورة، مث تبدأ يف تطوير نفسها شيئا فشيئا مستخدمة يف ذلك وسائل هي علي العكس 
 اخلارجية لويلقى هيجل تساؤالوحيدة، سائ.جية وظاهرة تتمثل يف التاريخ أمام أنظارناخار

إن أول نظرة للتاريخ تقنعنا أن أفعال الناس تصدر عن حاجام :لتحقيق الروح أو العقل فيذكر
هي املنابع ت ومصاحلهم اخلاصة، وتقنعنا أن هذه احلاجات واملصاحل واالنفعاالموانفعاال 
، ومن هنا نرد مسار التاريخ ايل أفعال الناس؛ فنقدر من أدوا خدمات جليلة ألوطام الوحيدة

غري أن النشاط البشري ـ مبا يف ذلك . وندين من جروا علي أوطام الشرور والنكبات
 هؤالء عن أمرها شيئا، ومع أا فأعمال الرجال ـ ليس أال جمرد وسيلة لتحقيق غاية ال يعر

  )58(.عاهلم متحققة خالل تصرفاممتضمنة يف أف
        ينبه هيجل إىل أن الفكرة تتحقق باستمرار عن طريق ضدها، فاملبدأ أو الغاية أو طبيعة 
الروح هي شئ جمرد وعام وكلى فحسب، أو هو وجود من أجل ذاته حيتاج إىل عامل آخر 

هو يعين ا فاعلية اإلنسان وهذا العامل الثاين هو اإلرادة و. من االمكان إىل التحقيق الفعلي
  . الفكرةقباملعين الواسع للكلمة، وذه الفاعلية وحدها تتحق

 قد احتاج إىل منفعة ة طوال التاريخ من مبادئ وأفكار، عادقمعىن ذلك أن كل ما حتق   
شخصية أو حاجات جزئية تكون مبثابة العامل الذي يزج هذه املبادئ العامة اىل حيز الوجود 

جيعلها تتحقق، وعلى ذلك فلم يتم إجناز شيء دون اهتمام خاص من جانب الفعلي، و
 هو الدوافع اجلزئية واالهتمام - كما يعتقد هيجل–معىن هذا أن حمرك سلوك األفراد .الفاعل

 من ئوالرغبات الشخصية، وهو ما ينظر إليه أحياناً نظرة احتقار على أنه اجلانب السي
ب أساسي يف وجود الفرد، وهو الذي يسميه باسم اجلانب الشخصية اإلنسانية، مع أنه جان

                                                           
  .63-62 ص هيجل، محا ضرات في فلسفة التاريخ، (57)

  .208 ص التاريخ، فلسفة احمد محمود صبحي، في (58)



الذايت والصوري أو الشكلي، باعتبار أنه اجلانب الداخلي يف الفرد الذي ال يتم التعرف عليه 
  )59(.إال إذا ظهر وحتقق بالفعل

يذكر هيجل أنه إذا احتد هذا اجلانب الذايت مع الغاية العامة للدولة، حبيث جيد كل    
مر وحتققه الفعلي، فإن الدولة يف هذه احلالة تكون قد تأسست تأسيسا قوياً متيناً، منهما يف األ

واللحظة اليت تصل فيها الدولة إىل هذا التزاوج بني املصلحة اخلاصة للمواطن، واملصلحة العامة 
  . للوطن هي فترة ازدهارها وقوا

 يقوم به العقل، لكي هذه قضية بالغة األمهية، ولكي تتحقق حتتاج ايل صراع طويل   
هذا التزاوج املنشود، كما حيتاج إىل تربية . يكشف عن النظم السياسية اليت يتحقق فيها
وان االنفعاالت اإلنسانية تريد أن تشبع وهي . وترويض للحاجات األنانية واالنفعاالت اجلزئية

هور اتمع البشري تطور نفسها وغاياا وفقا مليوهلا الطبيعية، لكن هذا التطور يؤدي إىل ظ
وما فيه من نظم وقوانني تنظم هذا اإلشباع وتكون النتيجة أا حتد من االنفعاالت أي تكون 

   )60(.ضدها
إذاً هناك جانبان أساسيان، مها اجلانب اجلزئي مث اجلانب الكلي ارد، ومنهما معا    

يف أنه يؤدي إىل ضده يتألف نسيج التاريخ وتقوم الدولة، وما يقال عن اجلانب اجلزئي وك
أي شيء كلي، يقال عن أي فعل من أفعال البشر؛ فهو باستمرار يؤدي حني يتحقق إىل نتائج 
كلية أو عامة، قد ال تكون يف ذهن الفاعل األصلي، فإن أبطال التاريخ وهم حيققون غايام 

ه وهذا هو مصدر اخلاصة، حيققون مطلباً عاماً فلديهم بصرية مبتطلبات العصر؛ أي مبا آن أوان
   )61(.عظمتهم

  
  :  شكل حتقق الروح.ج
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يرى هيجل أن الشكل الذي تتحقق فيه الروح أو الروح أو العقل، ال بد أن يكون    
وحدة لإلرادة الذاتية واإلرادة املوضوعية، وهذه الوحدة ال تتجلى إال يف الكل األخالقي أو 

 الفرد حريته اخلاصة، بشرط أن يعرف ما هو الدولة، فهي وحدها احلقيقة الواقعية اليت جيد فيها
مشترك للكل، ومن هنا كما يقول هيجل كانت الدولة هي وحدة األخالق الذاتية واألخالق 
املوضوعية، وهي التحقق الفعلي للحرية إذ فيها تبلغ احلرية مرتبة املوضوعية؛ ذلك ألن اإلرادة 

ة ألا تطيع نفسها وختضع إرادة اإلنسان اليت تطيع القانون وختضع له هي وحدها اإلرادة احلر
الذاتية للقوانني، ويتالشى التعارض بني احلرية والضرورة اخلارجية املتمثلة يف القوانني، ويكون 

  .للعقل وجود ضروري لوصفه حقيقة األشياء ووجودها
الوحشية، ويذكر هيجل أن قيام الدولة بتقييد حرية الفرد عن طريق القوانني، إمنا تقيد غرائزه  

وهذا التقييد جزء من الوسائل اليت ا حيقق الوعي باحلرية ذاته، وقيام الدولة أمر عقلي يف ذاته 
ولذاته من حيث أا تعرب عن إرادة الروح وجتسدها يف صورة واقعية، كما أنه ليس للعني من 

  )62(.داقيمة إذا اقتلعت من اجلسم، وكذلك الفرد ليس له قيمة خارج نطاق الدولة وإرا
 إن حتقق احلرية هو اية ال بداية للروح، وهي تتخذ – يذكر هيجل –معين هذا كما    

اجلانب الذايت وسيلة هلذا التحقق، والصورة اليت تتحقق فيها هي الدولة بوصفها الكلي 
األخالقي، الذي يضم معاً اجلانبان الذايت واملوضوعي، ونشاط الروح كله ليس سوي هذه 

تصبح الروح واعية ذه الوحدة، وأن الدولة ترتبط ارتباطا وثيقاً بكل من الدين الغاية أن 
والفلسفة والفن، وهنا يذكر هيجل أن دين دولة ما هو الذي حيدد دستورها، ونظمها 

  ) 63(.السياسية، كما ينعكس ذلك على الفن والفلسفة
 يف املظاهر ءتقدم، سوايذكر هيجل أنه من املألوف أن مسار التاريخ يكشف عن ال        

املادية التكنولوجية أو الفكرية العلمية، ولكن التقدم يف ضوء التفسري امليتافيزيقي ملسار التاريخ 
 :عند هيجل، يفيد مفهوماً آخر للتقدم خيضع لالعتبارات اآلتية
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أنه يكشف عن تقدم الروح حنو حتقيق كماهلا، وأنه بعد كسر نطاق الطبيعية  .1
لروح إىل حتقيق حريتها خالل مسار التاريخ، وذلك مبحاوالا البحتة، دف ا

  .لبلوغ مرتبة الكمال بذاا
 يتم هذا اللقاء حنو وعي الروح بذاا تدرجيياً، ومنطق اجلدل أو الديالكتيك هو  .2

 .وحده الذي يكشف النقاب عن هذا املسار التارخيي
لك أنه وفقا ملنطق اجلدل ال يفيد هذا التقدم انتقاالً من النقص إىل الكمال، ذ .3

القائم على التناقض فإن النقص حيوي يف طياته معىن الكمال، ومن مث فإن مسار 
 . التاريخ يتخذ مظهراً أقرب إىل االنتقال من القوة إىل الفعل

  :األساس اجلغرايف للتاريخ
وامل يشري إىل أمهية املوقع اجلغرايف بالنسبة ألحداث التاريخ، واألثر الذي تتركه الع

الطبيعية على إنتاج وروح شعٍب ما، ويتجه هيجل إىل أنه ينبغي أال نبالغ يف تقدير هذا األثر 
وقد استبعد هيجل املنطقة املتجمدة أو املنطقة احلارة من دراسة تاريخ . وال نغفله كل اإلغفال

يا، بدعوى   واسترالالعامل، ألا ليست مواقع مناسبة لظهور التاريخ كما استبعد األمريكتني
أننا مل نعرف عنهما شيئا  إال حديثا، وعلى هذا   فإن مسرح التاريخ احلقيقي يف نظره هو 

  .املنطقة املعتدلة أي العامل القدمي أفريقيا وآسيا وأوروبا
يصف هيجل أفريقيا بأا األرض املرتفعة، وأن آسيا هي منطقة السهول والوديان، 

احلية يف تقسيم هيجل اجلغرايف وعلى هذا فسكان آسيا وأما أوروبا فهي متثل املنطقة الس
وأفريقيا يعيشون معيشة قبلية، تبدو فيها صفات الكرم من ناحية وصفات النهب من ناحية، 
أخرى ويضرب هيجل األمثلة على هذه الصفات فيذكر غزوات املغول الزاحفني من وسط 

وج أفريقيا ضد أعدائهم سواء آسيا، وتدمريهم كل ما وجدوه يف طريقهم، ويذكر شراسة زن
 يعمل سكان السهول يف مصر والعراق واهلند والصني، على اأثناء احلروب أو ضد الغزاة، بينم

ويصف هيجل أوروبا .أن تنشأ املمالك والدول حيث تكون الزراعة هي مصدر الرزق للسكان
ه القارة بالداً ساحلية، باملنطقة الساحلية اليت يعمل سكاا بالتجارة وركوب البحر، باعتبار هذ

  .وأما حياة األوربيني االجتماعية فإا تنعكس على احلرية االجتماعية



خالصة القول إن هيجل قد دفعت أفكاره بالعلوم االجتماعية دفعة قوية إىل األمام يف 
  . هذا العصر؛ أي خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

جل إنكاره لنظرية التطور، كما يعيب املؤرخون إن كان املؤرخون يأخذون على هي
على هيجل أنه قصر حقل الدراسة التارخيية على النظم السياسية ومتجيده للحضارة اجلرمانية، 
كأن دعوته تلك هي البداية للشعور األملاين، والتعايل العنصري الذي جلب الكوارث فيما بعد 

هيجل ألن أفكاره بلغت الذروة يف التجريد، كما انتقد آخرون .على األملان والبشرية مجعاء
إىل حد مل يصبح للمادة التارخيية فيها إال أضيق جمال، وهو يربر ذلك بالسمو باملضمون 

وقد جعل .  إىل مرتبة الضرورةنالتجرييب إىل مرتبة احلقيقة الصورية، ومن مث بالسمو باال مكا
احلقيقة املوضوعية سواء يف أحكامه على ذلك نظرية هيجل تفتقر إىل املادة التجريبية، وإىل 

  .الشعوب أو يف تصوره ملسار التاريخ
   )64(. هذا وقد حدد هيجل املناهج اليت يكتب ا التاريخ يف ثالثة أقسام تأيت الحقاً

  
  
  

  :املناهج اليت يكتب ا التاريخ واحلقيقة التارخيية عند هيجل
 :   التاريخ األصلي

صلي التاريخ الذي يكتبه املؤرخ، وهو يعيش أصل األحداث يقصد هيجل بالتاريخ األ   
 ما يسمعه من اآلخرين كما هو، وهو حني يقوم بنقل وومنبعها، فهو ينقل ما يراه أمامه، أ

األحداث فإنه حيملها إىل عامل التصور العقلي، فتتحول بذلك من إطارها اخلاص إىل إطار 
شاعر من الصور املادية اليت ينفعل ا صوراً  يستوحى الاداخلي وهو تصور عقلي متاماً، كم

  . ذهنية
  :  وميكن إجياز أهم خصائص التاريخ األ صلي على النحو التايل
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 شكلت اليتاملؤرخ يعيش األحداث اليت يرويها؛ وبالتايل فإن روح العصر  .1
  .األحداث هي نفسها اليت شكلت املؤرخ

 . نسبياًالفترة اليت يكتبها املؤرخ تكون عادة فترة قصرية .2
 .املؤرخ يهتم برواية أشكال فردية من األحداث واألشخاص .3
 لاهلدف من رواية املؤرخ إحداث نفس الوضوح الذي كان هلا عنده، بفض .4

 .مالحظاته الشخصية أو الروايات احلية اليت مسعها
    يعترب هيجل املؤرخ املصري عبد الرمحن اجلربيت منوذجاً ملن يكتب يف هذا اللون    

عجائب اآلثار يف التراجم (، حيث ذكر اتمع يف كتابه )التاريخ األصلي(تاريخ من ال
إين كنت سودت أوراقاً يف حوادث القرن الثاين عشر اهلجري وما يليه، : قائالً) واألخبار

، وغالبها حمن أدركناها وأمور شاهدناها، واستطرد يف ضمن ذلك ةوأخرى حمققة تفصيلي
، تلقيتها وبعض تراجم األعيان املشهورين )مشايخ األزهر(الشيخة سوابق مسعتها ومن أفواه 

 ملع من أخبارهم وأحواهلم وبعض تواريخ مواليدهم رمن العلماء واألمراء املعتربين، وذك
ويقول هيجل عن اجلربيت إنه يصف بطريقة حياول فيها أن ينقل الصورة صادقة، . ووفيام

وتعمدوا باخلصوص اجلامع األزهر : (قبل، فهو مثالًيقولحبيث تبقي حية أمام األجيال يف املست
وحرروا عليه املدافع والقنرب وكذلك ما جاوره من أماكن احملاربني كسوق الغورية والفحامني 

 من هذه اآلالم يا ميا سال: وملا سقط عليهم ذلك ورأوه ومل يكونوا يف عمرهم عاينوه نادوا
   )65(). كل سوق ودخلوا يف الشقوق جننا مما خناف، وهربوا منفخفي األلطا

 يريد هيجل أن يقوله عن املؤرخ األصلي، امن هذا نصل إيل أن اجلربيت مثل جيد، مل     
  )66(. يعيش مع أصل اإلحداث اليت يرويهايالذ
  :التاريخ النظري. 2
 بنفسه، وإمنا ه فيه املؤرخ عند أحداث عصره وما شاهدفهذا النوع من التاريخ ال يق         

 جبمع املادة التارخيية ميعرض لتاريخ أمه من األمم أو عصر من العصور جياوز عصره، فيقو
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وتصنيفها، وتبدو يف هذا النوع من التاريخ طريقة املؤرخ وأسلوبه يف عرض الوقائع وتفسريه 
لبواعثها، فلكل مؤرخ طابعه اخلاص الذي يتميز به، وتنقسم طريقة كتابة التاريخ النظري إيل 

  : أقسام هيأربعة
قسم حياول فيه املؤرخ أن يربز املاضي يف صورة واضحة، كما لو انه عاش  .1

 يصبح ما األحداث اليت يرويها بالفعل، وهو ذا يقترب من التاريخ األصلي؛ حني
 . املؤرخ عرضاً حلوليات كاملة أو روائية ألحداث خلتهيكتب

يهتم أساساً باستخالص قسم يسميه هيجل بالتاريخ العملي أوالربامجايت، الذي  .2
العرب والعظة واملبادئ والقيم والدروس األخالقية من أحداث املاضي، ويروي 
هيجل الذي أتفق يف نظريته هذه مع ابن خلدون باالستفادة من التاريخ، أن هذا 

 أن حيقق هدفه، القائم علي أن الشعوب والدول ناللون من الكتابة التارخيية ال ميك
 د من التاريخ، أو أن تستفيد من دروس املاضي ألن التاريخ ال يعي أن تتعلمنال ميك

نفسه، إمنا هناك جديد حتت الشمس باستمرار يف ميدان التاريخ، إذ إن كل عصر 
 .له ظروفه اخلاصة

 وقائع التاريخ ضقسم يطلق عليه هيجل التاريخ النقدي، وهو التاريخ الذي ال يعر .3
ة املختلفة لكي يقوم بفحصها ودراستها نفسه، إمنا يعرض الروايات التارخيي

ونقدها، وبيان مدى حقيقتها ومعقوليتها، كما هي احلال حني يقوم مفكر معاصر 
بنقد روايات تارخيية خمتلفة واملقارنة بني مؤرخني كتبوا عن فترة، عن مدى املبالغة 

 .يف روايات مؤرخ وعدم الدقة أو اخللو من املعقولية يف رواية مؤرخ آخر
 والعمومية، وهو جزء ال ألنه ة يتضمن خاصيتني متعارضتني مها اجلزئيقسم .4

 عن تاريخ اإلنسان مبا هو إنسان، وإمنا عن جزء من هذا التاريخ مثل الفن ثيتحد
  . اخل...والقانون

 عن القانون عند الرومان، أو الفن ثلكنه حيمل أيضا صفة العمومية، من حيث أنه ال يتحد 
  . يتحدث عن الفن أو القانون بصفة عامةاملصري القدمي، إمنا

   :التاريخ الفلسفي. 3



يعين هيجل بالتاريخ الفلسفي دراسة التاريخ من خالل الفكر، ألن التاريخ هو تاريخ    
اإلنسان، والفكر جوهري بالنسبة إليه، فهو اخلاصية اليت متيزه عن احليوان خاصة أن ما مييز 

عقل أو الروح، وأن التاريخ احلقيقي لإلنسان ال يبدأ إال مع البشر حبق هو الفكر أو الوعي أو ال
ظهور الوعي، وبالتايل فإن اتمعات األوىل اليت كانت تعتمد على األساطري ال تكون جزء من 

  .تاريخ اإلنسان
إن التاريخ ال يبدأ يف املراحل اليت يكون فيها اإلنسان متحداً مع الطبيعة عاجزا عن    

، إذ ال بد من أن ينفصل اإلنسان عن الطبيعة حبيث يصبح واعياً بنفسه، حىت التعرف على ذاته
  .ولو ظل هذا الوعي معتماً للغاية لفترات طويلة من التاريخ

 اخلاصية اليت متيزه عن احليوان، وكل ما هو هإذا فالفكر جوهري بالنسبة لإلنسان؛ ألن   
لى ذلك فإذا نظرنا إىل أعمال إنساين ال يكون كذلك إال من حيث ما فيه من فكر، وع

اإلنسان طوال التاريخ على أا جمرد أحداث، فسوف يتعذر على املؤرخ فهمها؛ ذلك ألن 
تصورها سوف يكون عسرياً على املؤرخ، ما مل ينظر إىل هذه األعمال على أا مظهر 

    )67(.خارجي للتفكري
  :نقد أوجه القصور يف نظرة هيجل للتاريخ

أن العقل حيكم (ربهان علي القضية األساسية اليت ساقها، وهييذكر هيجل أن ال .1
 إىل جمال الفلسفة النظرية بصفة عامة واملنطق بصفة خاصة، فكيف ي، ينتم)التاريخ

ميكن يف هذه احلالة أن يقول لنا أا مستخلصة من دراسة تاريخ العامل، ألننا إذا 
 . نا بوصفه مساراً عقلياً يتمثل التاريخ أمامفدرسنا األحداث التارخيية، فسو

جند أن هيجل قد حدد لناـ من البداية ـ أن التاريخ هو تقدم الوعي باحلرية، لذا  .2
فاملراحل اليت متثلها البد بالتايل أن تكون مراحل تدرجية يف تقدم هلذا الوعي؛ 
ن مبعين أن الشرق البد أن يكون ممِثالً ملرحلة دنيا عما متثله احلضارة اليونانية، ال أل

 .أحداث التاريخ تقول ذلك، بل ألن مسار الوعي حيتم ذلك
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حني يتحدث هيجل عن نظام الطبقات املقفلة يف اهلند، فإنه يرى أن النظر إىل  .3
 هوجاء، ةاإلمتيازات بني الطبقات علي أا طبيعية، جيعل الرابطة يف اتمع عشوائي

 . إيل استبعاد عنصر األخالقونشاطاً عابراً عاجزاً عن أن ينشئ تارخياً؛ ألنه يؤدي
      هنا يربز سؤال هو امل يكن نظام الرق عند اليونان قائما بدوره على   

امتيازات طبيعية، ومن وجهة نظر كل من أفالطون وأرسطو ذاا؟ وهل أدى 
ذلك إىل اختفاء عنصر األخالق من احلياة اليونانية؟ أال يعد هذا التناقض نقطة 

خ عند هيجل، ويف تعليله لطريقة ظهور التاريخ واألمم اليت ضعف يف مفهوم التاري
  يوجد هلا تاريخ؟ 

إن أحاديث هيجل عن اهلنود احلمر وعن الزنوج تثري السخط واحلنق، ومتثل نظرة  .4
غري إنسانية علي اإلطالق كقوله بضعف بنية اهلنود احلمر وكسلهم وغبائهم، 

 أن يقضوا وقتا لبثه فيهم، وسهولة وأم غري أهل لالستقالل الذي علي األوروبيني
  )68(.تقبل الزنوج للروح األوربية واستعبادهم للعمل يف األعمال الشاقة

 كان هذا يعد مقبوالً من املؤرخني، نجعل هيجل التاريخ يقف عند احلاضر، وإ .5
فإنه غري مقبول من فالسفة التاريخ؛ حيث يبدو أنه قصد أن التاريخ قد توقف 

األملانية، لن يربحها أو يتعداها إيل غريها، وأن الفلسفة اليت مساره عند الدولة 
تتوقف بالتاريخ عند الوقت احلاضر، هلي أشبه بوهم من يتصور قرب اية اإلنسان 
علي األرض، رد أن فالسفة الغرب قد قسموا التاريخ إيل قدمي ووسيط 

 .وحديث
 التقدم من كل مضمون تصور هيجل التقدم مبنطق ميتافيزيقي غريب، إذ إنه جرد .6

له، فال هو مادي يتمثل يف السيطرة علي الطبيعة واالرتفاع مبستوى املعيشة، 
وحتسني أساليب التكنولوجيا، وال هو ارتقاء فكري روحي يتبلور يف اإلبداع 

 . الفكري والتسامي الديين واخللقي
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ير ميتافيزيقياً؛ تقوم فلسفة هيجل التارخيية علي أصول ميكافيلية، بعد أن جعل الترب .7
فنظريته ال تعبأ باألخالق وال ببؤس الشعوب، ولقد أصبحت نظريته التارخيية جزًء 
من ايدولوجية أبشع النظم السياسية وأكثرها تعصباً وبربرية، إنه النظام 

                    )69(.النازي
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  )حياته:(فولتري
 Francois Marie فولترييفرانسو مارى أورية د )م1778-1694( فولتري   

Arouet De Voltaire.من أب كان يعمل مسجالً م1694 باريس عام  ولد يف 
 بنسب، وقد ماتت أمه وهى إىل االستقراطيةللعقود ويعيش حياة مرحية ناجحة، ومن أم متت 

 صبح ماهراً يفأتعلم فولتري مذهب الشك واجلدل على يد رئيس دير معتزل، ف ،هتلده فلم تر
 استمرحيث ) كان( مدينة إىلمث أرسله أبوه .  مسائل الالهوتيف وخاصة احلجة والنقاش

 ولندا، ولكنه الفرنسي عند السفري لإلقامة) يالها( مدينة إىلفأرسله  دب والفكر،يعشق األ
  . عاما21ً باريس ثانيةً وقد بلغ عمره إىلعاد منها 

 ،فيه امللك لويس الرابع عشر توىف ي اليوم الذ يفم1715 باريس عام إىلعاد فولتري        
 على الوصي  الصغري حتت الوصاية، ونتيجة هلجوم فولتريليخلفه لويس اخلامس عشر الصيب

حد عشر أ سجيناً ملدة يم وبق1717/أبريل/16  سجن الباستيل يفيعلى العرش أدخله الوص
  ).فولتري (األديب امسهنتحل أثناءها لسبب غري معروف اشهراً 

 هاجم فيها ، اليت)أوديب(من السجن كتب مسرحية ) فولتري(سراح عندما أطلق      
 يفترضها فيهم شعبنا البسيط، فعلمهم اليتإن كهنتنا ليسوا على احلال : (رجال الدين كقوله
فلنثق بأنفسنا ولنر كل شئ بأمهات : (إىل قوله…وسذاجتنا )مجع إمعة(ليس سوى إمعيتنا

   .)70()عيوننا
الباستيل مرة أخرى، مث أخرج ) فولتري(خصيات األرستقراطية دخل  نتيجة لنقده للش      

م وبقى ا ثالث سنوات درس 1726ليها عام إ له فذهببشرط أن خيتار إجنلترا منفى 
 تكوينه الفكري، إذ يف وتعد هذه املرحلة حامسة ،خالهلا الفلسفة اإلجنليزية واألدب والسياسة

عجب بالدميقراطية اإلجنليزية، وباملخترع اإلجنليزي ليها شاعراً وعاد فيلسوفاً وقد أإذهب 
 فرنسا يفنشر ) اإلجنليزية األمةرسائل عن ( وقد كتب كتاباً أمساه ،)أسحق نيوتن(
  .م1737معا
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 فرنسا وانتقد األرستقراطية يف بني احلرية يف إجنلترا والطغيان ه كتابيفقد قارن فولتري ل         
ن أن يدرى فولتري فقد جاءت هذه الرسائل لتكون النذير وبدو.  فرنسايفورجال الكهنوت 

 بدعوة من ملكها م1736ىل بروسيا عام إذهب فولتري بعد ذلك . )71(ول للثورة الفرنسيةاأل
 سويسرا بعد أن إىل وهرب م1755 مان مث اختلف معه يفاأل وجد عنده الذي) كفريد ري(

  .منع من دخول فرنسا
 باريس عام إىلالفرنسية، وعاد  على احلدود السويسرية) فرين( قرية يففولتري  ستقرا    

  . نفس العام عن عمر يناهز الثالثة ومثانني عاماً حيث توىف يفم1778
  :الظروف املعاصرة

يشار إلى القرن الثامن عشر على أنه عصر التنوير، ويقصد بذلك        

دس الدين وتهتم تافيزيقيا، وال تقيسيادة فلسفة عقلية تجريبية ماديه ترفض الم

 والجغرافية والطب، الطبيعيبالرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والتاريخ 

، تحددها ثقة مطلقة، ي كل شي التجديد فإلىفلسفة تؤمن بالتغير وتسعى 

 هذا القرن مظهر في فاالهتمام بالتاريخ ؛نساناإلويدور التفكير فيها حول 

 القرن فيحدوث الثورة الصناعية وقد أثر . نسانإلمن مظاهر االهتمام با

  .حوال الفكرية واالجتماعية األي ف،الثامن عشر
 نظرا للعلم والفلسفة، حيث أصبحت  يفاألوروبية جانب تطور العقلية إىلهذا      

 ميدان النظريات السياسية، فظهرت موجه من النظريات السياسية تتطلب تطوراً مماثالً يف
 نظم احلكم نقالبات بعيدة املدى يفا إىل وأدت ،ور احلديثةواالجتماعية حفلت ا العص

  . املعامالت الدوليةدارة، ويف اإلوطرق التشريع، ويف
 والكشوف العلمية ،حداثاألرية التقدم نتاج ظ عصر التنوير أو عصر نإذا كان       

 القرن رية التقدم سائدة طوالظستمرار ناومن مث  خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر،
 يكشف عن تقدم ي هو تاريخ الفكر الذيهتمت بأن التاريخ احلقيقاالتاسع عشر، حيث 
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 األحداث احلضارة وليست يالتارخيية، ه، ومن مث أصبحت وحدة الدراسة يالعقل البشر
  .السياسية التارخيية

كن ر تاليت ممن ال يؤمنون باملبادئ ، القرن الثامن عشروقد كان كثري من الناس يف       
هلية وسيطرة الكنيسة على الدولة، ولكن  فكرة العناية اإليأ.  الفكرة املسيحية عن التاريخإليها

  ٍ)72(. قلة قليلة نسبيه كان أظهرها فولترية كتابات علييفالذين كانوا يرفضون تلك املبادئ 
  :)نظرية التقدم( أفكاره

  واليتا،دم السالف ذكره أن فولتري كان يدين بأفكار نظرية التقإىلمما سبق نستند 
 وقد حدد فالسفة التنوير العقلي القائلني بالتقدم املستند العقل،تنقد السرد التارخيي وجتمد 

  :يه  بعدة معاٍني فلسفي تفسري علم معىن التقدم يفاإلنساين،للفعل 
نسان أن معىن تطور يقوم على أنه ملا كانت عملية التطور حتمية، وقد أدت باإل .1

ذاا،   الطبيعةأس الكائنات احلية، كان معىن التقدم متضمناً يفيصبح على ر
، ومن مث فإن مسار التاريخ الطبيعينسان بوصفه ابناً للطبيعة خاضع للقانون فاإل

  . أمسىوما ه على تطور حنو يالبد أن ينطو
 فلسفة   ذ مفهوم التقدم طابع نظرية شاملة يف اخت، حيث مذهيبيمعىن فلسف .2

  .ل ماركسررية هيجل ونظرية كاظن مثل ،التاريخ
 القرن التاسع عشر، على  يقوم على حدوث املد االستعماري يفيمعىن سياس .3

  .سبيل املثال باتساع رقعة اإلمرباطورية الربيطانية
 السيطرة دميقراطي، يف جو يفستغالل العلم وتقدمه امعىن حضاري يقوم على  .4

  .دتهنسان وسعا وتسخريها لصاحل اإلقوى الطبيعةعلى 
نسان على  مقدرة اإلت عللاإلنساين للفعل املستندةن نظرية التقدم أوهكذا ميكن القول        

  يف فردوساً علمانياً دنيوياً، فاحلياةاألخرى ما ميكنه أن يستبدل بالفردوس اإلجنازاتأن يتم من 
 اليتدم كما يدعو أصحاب نظرية التق.من جنة عدن) فولتري( باريس ولندن وروما أفضل عند

، حيث يعتقدون نساين احلياة البشرية والفكر اإلي نواحعلمنة كل إىل ،عرفت مبدرسة التنوير
                                                           

   .106-105ص ، فلسفة التاريخ يف، رأفت الشيخ )72(



ومل   عندما يكتمل نضوج العقل،، مقدر هلا الزوالالعقلي بدائية وأن بعض أمناط النشاط 
  وقد )73 (. النظرية حلضارة بعينها أو ديانة معينة أو قومية دون غريهاأصحاب هذهيتعصب 

 إىل ا من التقدم فتجاوزي أخبار احلروب ال تكشف عن ش،ألنالعالقات السياسية اوزتجت
  .يا العلم والفن واألدب والتكنولوجأوجه النشاط اإلنساين ممثلة يف

  :ىل فريقني على طريف نقيض مهاإوينقسم أصحاب نظرية التقدم 
ؤداها أن التاريخ  وم، تفسري أحداث املاضيول يدين بفكرة تراجعية يفالفريق األ .1

) مونتسكيو(و) فولتري: ( ،وميثل هذا الفريق كل منلالال معقواملاضي ميثل قوى 
  ).إدوارد جيبون(و

على  مام على أمل سيطرة العقل األإىل يدين بفكرة مستقبلية تتطلع الفريق الثاين .2
  ).هكوندرسي(ي وميثل هذا الفريق الكاتب الفرنسي البشرطالنشا

 الدين مث جال رإىلمتدت محلتهم النقدية ا بل املاضي فحسب،ورم ضد ومل تتوقف ث       
 نظرهم عامالً مهماً من عوامل تشكيل يف مل يصبح الذي نفسه ي الدين املسيحإىل

   )74(.احلضارة
  : كتابة التاريخيفمنهج فولتري 

  أا فولتري وإن كان ذلك ال يعينإىل) فلسفة التاريخ(ستعمال للفظ ايرجع أول 
  ووقد قصد فولتري ذا املصطلح دراسة التاريخ من  خلدون،إىل ابنمنا ترجع إتدأت به وبا

 األساطري دراسة عقلية ناقدة ترفض اخلرافات وتنقح التاريخ من  أيجهة نظر الفيلسوف،
  . وذلك يعىن كل رواية غري مقبولة عقلياً أو حمتملة للشك،واملبالغات

ن تصبح دراسة أ من استنكاره ،التاريخ لدى فولتري فلسفة تعد نقطة االنطالق يف     
  . جاريةةأو حكمة من املعارك أو املعاهدات السياسية دون مفهوم يامتر مالتاريخ أكواماً

 إىل، فقد قصد ي تنقيح الدراسة التارخيية مبا ميكن تسميته بالتاريخ النقد إذاً فولتري أراد    
  .ريخ السياسي والعسكري إىل فلسفة احلضارة من التا،تعديل طبيعة الدراسة التارخيية

                                                           
  .103فلسفة التاريخ،ص، في رأفت الشيخ )73(

  .104ص، المرجعنفس،رأفت الشيخ )74(



 من ، من العبودية واخلرافة والغباءنساين أن جيرد الفكر اإليمهمة التاريخ النقد إن         
ضارة أن تتسع دراسة التاريخ من أخبار أجل نشر احلرية والتنوير والعقل، ومهمة فلسفة احل

 شىت مظاهر  ممثالً يفيسري العقل البشرع  ما هو أهم حيث تتبإىل ،املعارك وسري امللوك
  .اإلنساينالنشاط 

 يوضح وجود حضارات منذ الذي وللعامل، ه يكان فولتري يؤمن بأن التاريخ احلضار        
  يفاألورويبعادة تقييم وقائع التاريخ إ وكان يؤمن بأن دراسة احلضارات ب،فجر التاريخ

 املستقبل، وأن  جتنبها يفوإمكان ياء املاضالعصرين القدمي والوسيط، وذلك للكشف عن أخط
  .ستنارة لسيادة العقل فيها عصور التاريخ أكثرعصر التنوير 

 أا عوائق فاألفواج ي أ؛ بالنسبة للجيشاألمتعةإن الوقائع اردة مثل :( فولترييقول       
 بعض املؤرخني إن: (يضاًأويقول )75().واأللوية املغلوبة هي أمور مألوفة بالنسبة لكل تاريخ

 ضع مئاتب وأربعة آالف معركة وثالثة ة ووصف بعد قراءيهتم باحلروب وباملعاهدات ولكين
 جمرد ىإال عل حيث مل أتعرف ، محكةً من قبلهاأكثر بعدها نفسي املعاهدات مل أجد من

 حكمة تكسب من العلم بسيادة حاكم طاغية على يحوادث ال تستحقق عناء املعرفة، وأ
ال أن يغزو ويدمر؟ إن جمال التاريخ جيب أن يتسع ملا هو أهم من ذلك إ الهم له يشعب بربر

  التصوير والنحت يف الشعر والنقد، يف الفلسفة والبالغة، يف يفيليتبع سري العقل البشر
 النسيج وصناعة الساعات، كما ميثل شخصية الشعب، إا أجدر املوسيقى والرسم، حىت يف

 ء هؤالين سئلت أإو: ( قوله إىل…ة بأخبار امللوك وحواديت البالط من معرفة جزئياهتماما
؟ ألجبت إن أسحق نيوتن هو لاالسكندر أم قيصر أم تيمورلنك أم كرومي: الرجال أعظم

 مرة ثلهفإن رجالً مثالً مثل نيوتن الذي ال يكاد جيود الزمان مب……أعظمهم مجيعاً وال شك
 فال يكاد خيلو منهم قرن، واد الساسة والقءما هؤال يكون هو العظيم حقاً، أ،كل عشرة قرون
 رؤوسنا إجالالً لذلك ، ومن مث جند أنفسنا ملزمني أن  حنين احلقيقة إال أشراراًبل ليسوا يف

  . أولئك  الذين يشوهونهإىل فسر الكون ال الذي

                                                           
  .14-13ص،فلسفة التاريخ،أحمد عطية )75(



 ومن مث جيب ي،نه يكشف عن تقدم العقل البشر أل؛إن التاريخ احلق هو تاريخ العلم   
 آخر بع االكتشافات منذ اكتشاف اخلوارزمي للجرب إىل التاريخ أن نّتيفأن يكون شغلنا 

: ويضيف فولتري قائالً. احلاكمصال شخمنجزات عصرنا، إن وحدة التاريخ هي احلضارة 
كد كيف عاش الناس داخل ؤ بل تاريخ اتمع كي أ، أرغب أال أكتب تاريخ احلربإنين(

 هو ي وطوروها بصورة مشتركة، إن موضوعذبوها هه الفنون اليتكانت  وما،حميط عائالم
 لست مهتماً بتاريخ أينع تافهة، كما وائ وليس جمرد تفاصيل من وقيتاريخ العقل البشر

 إىل عربت بالشر من الرببرية ى اليتط اخلهمبا كانت أريد أن أعرف العظام، ولكنيناللوردات 
  املدينة
وىل االقتصادية آثار وىل للتاريخ، أا احملاولة املنهجية األلسفة األتبع فولتري الفاا ذهك        

تبع ي، وهذا أمر كان من املرتقب أن األورويب ي تطوير العقل البشر يفيتيار التحليل الطبيع
  )76(. عنهايفوراً نبذ التعابري اخلارقة للطبيعة والتخل

  :نقد منهج فولتير
 عصور التاريخ له  كل ما هو موجود يف أن إدراكإىله بمما أخذ على فولتري أنه مل ينت       

 تاحتياجا ال هذا النشاط أو ذلك تلبية إىلعت أصحاا د مربرات وجوده، تلك املربرات اليت
، فإن هذا لالال معقو ظاهرة تارخيية بعني يأإىل  عليهم، وإذا نظرنا بإحلاحهاكانوا يشعرون 

حكام رجال الصحافة أمنا نظرة شبيهة بإاملؤرخ، و تلك الظواهر نظرة إىل أننا ننظر يعين
  )77(.عالم والدعايةواإل
 تقدير للعواطف املرتبطة بالعبادات الدينية، ي قرارة نفسه بأكذلك مل يشعر فولتري يف     

 التاريخ، فقد كان يشعر حنو كتلة هرية يفون التقوى والعدالة نواح جأعترف باوهو وإن 
 لسلوك البشر هو الضعف األكربنه كان يعترب أن احملرك ال احلب، ألالبشرية الكربى باالحتقار 
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  .54ص ،معرفة الماضي،سحق عبيدإ) 77(



عتقاد اوهذا   وبقدر من ضعف الضمري،باألنانية تتصف عليهم أقلية وقد سيطرت ،والشهوة
  )78(. فولتري أخذ عليهمتشائم من

 تفسريهم يف موقفاً متطرفاً  ـمبا فيهم فولتري -ميثل أصحاب مدرسة التنوير عموماً       
لع حنو شروق مشس العقل ط الت من التاريخ، والنقطة احملورية عندهم يفيحداث املاضأل

رأيهم عن كونه جمرد شعوذة وظالم  أما ما سبق من تاريخ البشرية فهو ال يعدو يف والعلم،
فرد هلا صفحات ت أن -  رأيهم يف–  وتربيراً، ومن مث ال تستحق العصور املاضيةخلالًالعقل و

  )79(. جديرة بكلمة التاريخي ه املؤرخ والدعن
ا أبرزو مقابل تقليل أصحاب نظرية التقدم أو مدرسة التنوير، من شأن القدمي فقد ويف        

 العلمية، وإن مل يكن هلم إدراك واع عن مع روحهم اجلديد املتفقبإسراف مالمح العصر 
وإن كانوا يؤمنون  –  أزمنة سابقةبتدعتها روح الشعوب يفا نسانية اليتمفاهيم النظم اإل

اء مي سرية ع املاضي املعقول، بعد أن سار يفإىل أو التاريخ نساينبإمكانية حتويل النشاط اإل
 .غري عاملة
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  طبيعة الحقيقة التاريخية في الفلسفة 
 الغربية المعاصرة



  :متهيد
مواصلة لتقصي طبيعة احلقيقة التارخيية يف العصور املختلفة، جند أن فلسفة التاريخ      

 املعاصر، بالقدر الذي حظيت به يف غريها من احلقب بصورة عامة مل حتظى يف الفكر الغريب
  .املختلفة
ومن الفالسفة الذين طرقوا هذا الباب يف الفلسفة املعاصرة الفيلسوف : كروتشه  

ً ذا نشاط روحٍي متنوع يف احلضارة ) م1952-1866(كروتشه  كان كروتشه فيلسوفا
وقد . والتاريخ، واهتم بدراسة علم اجلمال والنقد، كما خاض مشكالت املنطق وامليتافيزيقا

 احملاضرات اليت استمع إليها من أستاذه  مباركس وهيجل، وقد كانتهالتقى كر وتش
املادية ( كروتشه حتت اسم ااملاركسي سبباً يف إخراج سلسلة من املقاالت النقدية، مجعه

وقد حتقق كروتشه من استحالة التوفيق بني اجلدل واملادة، ). التارخيية واالقتصاد املاركسي
  :املادي للتاريخلتصور  بشدة على الكما مضى حيم)الديالكتيك املادي( يفند لفجع

رغم أن كروتشه جلأ إىل هيجل بعد رفضه ملاركس، إال أنه رفض فلسفة التاريخ يف صورا 
روح (اهليجيلية واملاركسية معاً وقد كانت حجة كروتشه يف هذا الرفض إنكاره لفكرة وجود 

تمية احل( يقتصر كروتشه على رفض مبدأ يتطور عرب التاريخ تطوراً حتمياً، ومل) كلى
الذي جيعل من التاريخ سلسلة من األحداث الضرورية، اليت ال موضع فيها ألية ) التارخيية

) حياة عقلية(أو ) دهاء عقلي(إرادة بشرية، بل هو قد رفض أيضاً الفكرة القائلة بوجود 
  .                   تتحكم يف جمرى التاريخ كله

وأيضا كتاباً ) 1799ثورة نابويل ( بعنوان          كتب كروتشه يف جمال التاريخ كتاباً
وكان يرى أن العالقات اليت تربط العلوم الطبيعية والتاريخ ).نظرية كتابة التاريخ(بعنوان 

بالفلسفة، ميكن أن تعينه على االستغناء ائياً عن العلمني الومهيني اللذين كان هيجل قد 
  ).يخفلسفة التار(و) فلسفة الطبيعة(وضعهما؛ أال ومها 

 ه على حنو ما قدم–ورغم اعترافه بأنه قد أفاد الكثري من دراسته لتاريخ الفلسفة 
 إال أنه قد أخذ على هيجل أنه مل يستطع أن يوحد بني الفلسفة والتاريخ، يف حني –هيجل 



نفسها، ولكن يف صورة ) الفلسفة( هيجل و كروتشه ليس سوى هأن التاريخ على حنو ما رآ
  .عينية ملموسة

 كروتشه ينقد هيجل بأنه جيرب األحداث التارخيية على مطاوعة منهجه اجلديل بـدالً مـن                إنَ
ويقول بأن هيجل برغم أنه كان ذا       .احترام الواقعة التارخيية، ومراعاة تسلسل التطور التارخيي      

مزاج واقعي، إال أنه كثرياً ما يغفل البنية الواضحة اليت تشهد ا الوقائع، لكي يـسترسل يف                 
هامه اجلدلية، ويقرر كروتشة يف أحد املواضع أن املعرفة التارخيية إن مل نقل التاريخ نفسه ال                أو

 أنه مل يعد يوضع     ايتعارض مع الفلسفة، وآية ذلك أن التاريخ مل يعد متمايزاً عن الفلسفة، كم            
ف، بل إن   يف مكانة أدىن منها، وكأمنا هو جمرد خادم هلا، وفقا للرأي الذي كان ذائعاً فيما سل               

يف ) كـانط (التاريخ هو الفلسفة نفسها مدركة يف صورة عينية، ولو أننا أحسنا فهم نظريـة               
احلكم، لبدت لنا تلك املعرفة كما لو كانت احلكم األوحد الذي يوصـف بالـصدق، وأن                

 التـاريخ، وال    املعرفة التارخيية تنطوي يف ذاا على الفلسفة، ألن الفلسفة ال ميكن حتيا إال يف             
  )80(.ميكن أن تتجلى إال على صورة تاريخ

 Fustel De Coulagesجكوال ن دي  الفرنسي يعلق على مقولة الكاتب  إنَ كروتشه
ويعلـق   )هناك فلـسفة تـاريخ     تارِخياً وفلسفة ولكن ليس    هنالك بال شك  ن  إ: ( يقول الذي

ـ  تاريخ،فلسفة   وال تاريخ كما أنه ليست مثة         فلسفة كروتشه فيقول إنه ليس مثة      هنالـك   ل ب
، ) صميم التاريخ   يف ةباطن هي( تاريخ أو    صميمها يف هي تاريخ هو يف صميمه فلسفة وفلسفة     

نه يستبعد ثانيـاً     وأل ، للتاريخ ي يرفض أوالً التصور احلتم    ألنه يرفض فلسفة التاريخ     وكروتشه
 كروتشة قد أخذ على عاتقه نقد مذهب املفكر         يفوهذا هو السبب    . كل نزعة طبيعية صرفة   

نطوى على نزعة آلية ا خصوصاً أن هذا املذهب قد ، فلسفة التاريخ يف) Tine تني (لفرنسيا
جتاه التاريخ، وأما مزاعم    ا تفسري    يف ليةعلفضالً عن متسكه مببدأ ا      فهم أحداث التاريخ،   يفذرية  

عـن طريـق    ) معىن التـاريخ  (جتهت للكشف عن    االغالبية العظمى من فالسفة التاريخ فقد       
 إيقاع العقل الكلي أو سري الفكـرة        واإلهلية، أ  يهيب مبقاصد العناية     علوي تفسري   إىلااللتجاء  
  .  مسار الصريورة الشاملةواملطلقة، أ
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، بـدالً   عإىل الواق  من الفكر    ي على سري عكس   يكل هذه التصورات كانت تنطو     إن      
ـ   إىل عملية الرتول    شاق الذي تتطلبه  من العمل على بذل اجلهد ال       مـن أجـل     ،سه الواقع نف

التارخيية من أن تأخـذ       ال بد للمثالية   الكشف عن أنوار الفكر الكامنة فيه، وهى العملية اليت        
 أن الفلسفة والتاريخ مها دائماً أبداً معرفة        هكروتشيقرروهنا  ضطالع ا،   على عاتقها مهمة اال   

ـ فاملاضي )الذي هو وحدة الشيء العيين(باحلاضر  هـو ال  جمـرد و  -  من حيث هو ماضي 
 جديـد   يصبح مـن   أو حينما    ، حاضراً يعرف بوصفه لهم إال حني    ليصح عينياً أو شخصياً، أ    

 يفوليس من شأن هذا احلاضر أن جيئ فيـذوب            احلاضر،  ماثالً يف  الذي يتعقله بالنسبة للفكر   
 فعل اآلن مع سرمدية الروح املاثل       يا الدميومة أو االستمرار ألزمين بل ال بد أن يتطابق يف          اطو
  . من حلظات صريورته وما الصريورة سوى التاريخة كل حلظمام ذاته يفأ

 هو معرفة باحلاضر السرمدي، ومن هنا وحـدة         كروشهن التاريخ عند    أوهكذا نرى   
 القول أن التاريخ هو دائما تاريخ حياة ال موت، وإمنا           ي نظره، وليس يكف   التاريخ والفلسفة يف  

 نـدرس    أي منا ندرس احلياة السرمدية للماضـي،     جيب أن نضيف أننا حينما ندرس املاضي إ       
 اًحتـضار ا يبـدو    اإعياء، فم و  أ طريقه دون كلل      يف ي بوصفه حاضراً، والتاريخ ميض    ياملاض

إن التاريخ خيتلف عن الفـرد      ( : حديثه بقوله  كروشهتتم  وخي. خماض والدة جديدة   ظاهرياً هو 
 التاريخ فإنه ال ميوت     أماايته،   ميوت، فان الفرد ميوت بسبب عجزه عن ربطه بدايته بنه          يالذ

  )81(.ن التاريخ يربط بدايته دائماً بنهايتهألأبداً 
  )1905(جان بول سارتر

 تصور إىلذا نظرنا إول سارتر وب جان عاصر، املي الفكر الفلسفمن فالسفة التاريخ يف
صميم  يف لذاته ي تسجيل الفعل البشرةهو قص رأيه إمنا سارتر للتاريخ، جند أن التاريخ يف

كل يعين به  فهو) praxisالرباكسيس (أو   وحينما يتحدث سارتر عن الفعلدي،الواقع املا
  . هادف، أو كل فاعلية إنسانية ذات داللةينشاط بشر

ألداة موقف اي  البشرمن النشاطال يقف –تر يف نظر سار –املادي  كان الواقع        
 مكان ي دراما الوجود البشريفن للفعل  ال تقاوم وال تعوق، إال أنه أكد أالطبيعية اليت
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 وجهة من جانب العامل  تقف يفاليت) ة املضاديةالغائ(  استطاعته مواجهة نظراً ألن يف؛الصدارة
 بأسره على أنه سجل لصراع أفراد ي التاريخ البشرإىل استطاعتنا أن ننظر يفورمبا كان .ياملاد

،  جو ملؤه احلاجة والندرة معاًاملادي،نب الواقع يلقوا من جا عاملني ضد املقاومة املادية اليت
 للصواب األدىن وهلذا فقد يكون ،)الكتيكالدي( تغفل عنصرللتاريخ إمناظرة  مثل هذه النلكنو

وال تظهر هذه ، )إمكانية صنع التاريخ( ميلك ي هو املوجود الذاإلنسانن إأن نقول 
 ومعىن هذا أن التاريخ مل يبدأ، اللهم إال  بظهور العملية الديالكتيكية،إال، اللهم اإلمكانية

 حياة يفحداث غري املتوقعة، فعملت على ظهور ضرب من التصدع حينما جاءت بعض األ
 حدوث ضرب من التناقض، وحينما حاول البشر العمل على  مث فقد تسببت يفن، ومالناس

 كان من شأنه تغيري  جديداSynths’sًثوا أن خلقوا مؤلفاً لب فإم مل يالتناقض،جتاوز هذا 
  . عامل الوجودإىل) التاريخ(عللهم، وهكذا يظهر 

 يعوا التاريخ دون أن يكونوا على وعصن استطاعة البشر أن ي أن يفإىليذهب سارتر         
 إىلطيع البشر على حنوها االرتداد ت ذلك أن هنالك طرقاً خمتلفة يسإىل ويضيف ،تام مبا يفعلون

  . أويل ما مضى من أحداث والعمل على ت،الوراء
 التاريخ ي تقدم لنا تأويالً صحيحاً ملاض اليتين املاركسية وحدها هإويقول سارتر 

، ) التاريخ نفسه وقد أصبح واعياًهيإن املاركسية (وال شك أن مثل هذه العبارات املاركسية 
ضان املاركسية، ولكن من املؤكد أن ما تفهمه سارتر ح أيفرمتى ائياً ا بأن سارتر يقد توح

  .ديةي خيتلف كثرياً عما نادى به دعاة املاركسية التقل،)املاركسية(من 
 التاريخ على أنه قوة خارجية تفرض نفسها على إىلإن كثرياً من املاركسيني قد نظروا      

 مصريهم يفعهم التحكم  وض اخلاصة دون أن يكون يفاألمناط بعض بإتباع وتلزمهم ،البشر
لوا من التاريخ عمعىن هذا أن بعض من دعاة املاركسية قد ج. أو العمل على توجيه مستقبلهم
  )82(.أالعيب يدها إال جمرد قوة ضرورية حتمية ما البشر يف

 مطلقاً هذا املذهب بدليل ا فإما مل يذهب ـارترس فيما يقول واجنلز ـأما ماركس 
  ورغم أن ،)… يصنعون تارخيهم الذينإن البشر هم: ( املعروفةأما قد قاال قولتهما
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جند  ا، فإنن سلوك البشرخارجية حتكم جربية إىل بأا تشرياملاركسيني قد فسروا هذه العبارة 
 سارتر يفهم منها فقط أن الناس هم الذين يصنعون تارخيهم، وإن كان ال ينكر أن مثة نأ

  . هذه العمليةشروط تفيد البشر يف
 كائناً ما أي موقف قدرته على جتاوز هي ،نسان اإلز سارتر أن أهم مسة متيي رأ       يف

) يوجد(، بل هو البد أن ي موقف خارجي أن يتطابق متاماً مع أ اإلنسان وسعكان، فليس يف
  ،ذلك املوقف حياسي حيدد كيف ينسان هو الذاإلومادام . بذلك املوقف) عالقة(ه بوصف

 املوقف من اجلربية ما يلزم يف، فليس الصواب أن يقال إليهاه بالنسبة نعوماذا سيكون م
 اليت موقف، ولكن العملية ال يفإنسان ال ميكن أن يوجد  اإلنسان بالضرورة، والواقع أناإل

الظروف   ـ بوجه من الوجوه ـ نفسهاهي ا هذا املوقف إمنا تتضمن اإلنسانيتجاوز 
وهلذا يؤكد سارتر أن البشر ال .  تدخل يف تكوين املوقفاخلاصة أو الشروط املعينة اليت 

يصنعون تارخيهم إال بفضل عملية التجاوز املستمرة، اليت تسمح هلم باالمتداد إىل ما وراء 
ومعىن هذا أن سارتر ينكر وجود قانون خارجي يفرض نفسه على التاريخ . ظروف حيام

حيلق فوق العالقات القائمة بني الناس، البشرى، كما يرفض التسليم بوجود أي كائن علوي 
. وأن األحداث ال تقع نتيجة ألي خمطط خارجي سابق، وال تندرج حتت أي نظام حمدد سلفاً

) الديالكتيك(وكأن تفسريها قائم منذ األزل  يف لوٍح حمفوظ، وهكذا خنلص إىل القول بأن
 أن البشر ال خيضعون عند سارتر ليس ضرباً من ضروب احلتمية، وإمنا الصواب أن يقال

  )83().ديالتكتيكياً(للدياليكتيك، إال بقدر ما يصنعون التاريخ 
 Arnold Toynbee :آرنولد توينيب

  :تعريف
يف إجنلترا، ودرس اللغتني اليونانية والالتينية، وأحاط 1889ولد آرنولد توينيب عام

ربية املعاصرة، وعايش أحداث باحلضارة اهللينية اليت تعترب يف رأيه أساسية يف فهم احلضارة الغ
دراسة (احلربني العامليتني األوىل والثانية فتأثر ما، وجاءت نتيجة لذلك موسوعته الضخمة 
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م يف عشرة 1961م إىل عام1921، اليت قضى يف تأليفها حوايل أربعني عاماً من عام)للتاريخ
 ألف توينيب كتب وقد  جملدات أُختصرت بعد ذلك إىل أربعة وترمجت إىل اللغة العربية

 باحلر(، ) احلضارةةحماكم(، )معاجلة مؤرخ للدين) (تاريخ احلضارة اهللينية(أخرى منها 
  ).واحلضارة

يرى توينيب أن حقل الدراسة التارخيية متسع للغاية وال حدود له، ولكن على املؤرخ أن 
  .ارجي والداخلييستبعد ومييز الوحدات احلضارية، ويقوم بدراسة العالقات يف املستويني اخل

    يركز توينيب اهتمامه على جمتمع غرب أوروبا املسيحي، فيدرسه دراسة تراجعية حىت يصل 
إىل جذوره األوىل، مث يطبق نفس املنهج على احلضارات األربع املتبقية اليت هي أكثر قدماً من 

  )84(.حضارة غرب أوروبا، ويفيض يف دراسة العالقة بني هذه احلضارات اخلمس
  :يذكر توينيب أن هناك مخس جمتمعات حضارية قائمة حىت اليوم هيو

 .جمتمع مسيحي كاثوليكي وبروتستانيت متثله شعوب أوروبا الغربية .1
 .جمتمع مسيحي ارثوزكسي يف جنوب شرقي أوروبا وآسيا .2
جمتمع إسالمي ميتد من احمليط األطلسي عرب مشال أفريقيا والشرق األوسط، حىت  .3

 .من سور الصني العظيمالواجهة اخلارجية 
 .  جمتمع هندوكي يف القسم االستوائي من اهلند .4
جمتمع الشرق األقصى يف املنطقتني شبه االستوائية واملعتدلة، املمتدة بني املنطقة  .5

 .القاحلة يف غرب آسيا واحمليط اهلادي
دمية وال يوافق توينيب على ما يذهب إليه املؤرخون؛ من تقسيم التاريخ إىل ثالثة عصور ق

 اعتناق بعض املؤرخني الغربيني الذين يؤمنون بالنظرية العرقية، اليت دووسيطة وحديثة، وانتق
تعترب اجلنس النوردي ذا البشرة البيضاء والشعر األصفر والعيون الزرقاء أمسى األجناس، كما 
ك استبعد القومية كوحدة للدراسة التارخيية واهتم حبضارات العامل املختلفة؛ فكان بذل

  .موضوعياَ إىل جانب وصفه للحضارة اليهودية بأا حضارة متحجرة
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 لقد انتقد توينيب فالسفة التاريخ، فلم يوافق على نظرية هيجل، القائلة بأن الروح 
تتمثل يف جمرى التاريخ وأنه ليس للفرد روح مستقلة، وإمنا هو جزء من اتمع ممثالً يف 

اؤمية املتصلة بنظرية التعاقب الدوري للحضارات لدى الدولة، ويرفض توينيب احلتمية التش
، ألن يف حركة التاريخ دوراناً رتيباً كدوران العجلة، ويرى أن موت احلضارات )شبنجلر(

السابقة مل يكن قضاًء وقدراً وإمنا كان انتحاراً، وهو مصري احلضارة الغربية إذا قامت حرب 
 العاملية اليت بلغت أكثر من عشرين حضارة، فتبني وقد عدد توينيب احلضارات)85 (.عاملية ثالثة

له أنَ أياً منها مل يقو على حتدى عامل الزمن باخللود، سواء كانت النهاية موتاً طبيعياً أو 
  )86( .انتحاراً

يشري آرنولد توينيب إىل أن ميدان الدراسة القابل للفهم بذاته، هو اتمع الذي يضم       
النوع الذي متثله بريطانيا، ال بريطانية وحدها بل يضم فرنسا وهولندا عدداً من اتمعات من 

ويضيف أن العوامل املؤثرة يف اتمعات مل تكن قومية . وبلجيكا والبالد االسكندنافية وغريها
الطابع، ولكنها صدرت عن أسباب أوسع مدى تؤثر على كل جزء من األجزاء، كما أن 

جيابه أثناء حياته مشكالت متتابعة تفرض على كل عضو فيه اتمع الذي يضم هذه األجزاء 
 كل مشكلة حتدياً لعضو اتمع تفرض عليه حمنة أن حيلها لنفسه على خري ما يستطيع، وتعترب

 تلك السلسلة من احملن إىل متايز أعضاء اتمع بالتدريج بعضهم على يجيتازها، وتؤد
  )87(.بعض

واالستجابة ويذكر فيها أن الظروف الصعبة اليت يعترب توينيب صاحب نظرية التحدي 
تتحدى قدرة اإلنسان وتستحثه على العمل لتكوين احلضارة، ويعين التحدي وجود ظروف 
صعبة تواجه اإلنسان يف بناء حضارته، وعلى قدر استجابة اإلنسان هلذه الظروف تكون 

اعب، أو فاشلة إذا تكون ناجحة إذا تغلب على هذه املص_ االستجابةيأ_استجابته، فهي
  .عجز اإلنسان عن التغلب على هذه املصاعب
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وقد نقد توينيب مؤرخي الغرب؛ القائلني بأن احلضارة الغربية أعظم احلضارات قيمةً، وهو 
يرى أن هذه أنانية متاثل ادعاء اليهود بأم شعب اهللا املختار، ويرى أنه ليس يف حركة التاريخ 

ة، ويؤكد أن السبب الرئيسي اليار احلضارات واتمعات هو دوراناً رتيباً كدوران العجل
  .احلرب، وأن الفناء هو مصري املعتدي

يرى توينيب كذلك أن الدراسة التارخيية احلقة، ليست هي دراسة أمة بعينها أو عصر        
تتأتى بذاته، بل إن البحث التارخيي جيب أن يتمركز على اتمعات؛ إذ ال توجد أمة يف العامل 

ويرى أنه بغض النظر عن احلافز التارخيي، فإن . دراسة تارخيها مبعزل عن تاريخ بقية األمم
 يرى أن التاريخ ما هو إال فحص ودراسة ااألمم تتحدى ظروف احلياة من أجل العيش، كم

ومالحظة حلركة اإلنسانية وتطورها، وهو هنا يعين االهتمام ببعض حقائق وأحداث احلياة 
  )88(.ة ال جبميعهااإلنساني
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  طبيعة الحقيقة التاريخية 
  في الفكر اإلسالمي 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منهج ومصادر آتابة التاريخ 
  عند اإلسالميين 



  املبحث األول
  منهج كتابة التاريخ عند اإلسالميني

  
  : متهيد

وقبل ذلك  .  وأمهيته عند اإلسالميني اول احلديث عن منهج كتابة التاريخ       تنفيما يلي ن  
بعض املفكرين اإلسـالميني ملفهـوم كلمـة         ضروب التعريف عند     نا أن نتطرق إىل   جيدر ب 

 من اهلجرة النبويـة مل يـدونوا         ومن املالحظ أن املؤرخني يف القرون الثالثة األوىل        .)التاريخ(
ومن املعلوم أن العلـم     ,  بذكر فوائده وأغراضه   اكتفواوإمنا  , تعريفاً كامالً وحمدداً لعلم التاريخ    

 التعريف بشيء  ضروبوفيما يلي نورد)89 (. أو أمثلته أو بذكر غايته، ببعض أنواعهقد يعرف
إن التـاريخ يف    : ( خلدون يف مقدمتـه    ابنقال  و.  أن نتناوهلا بالتفصيل الحقاً    ى عل زمن اإلجيا 
, تنمو فيها األقوال  , ولوالسوابق من القرون األُ   , خبار عن األيام والدول   إ ى ال يزيد عل   هظاهر

 ابـن قـد نظـر     ل)90(اخل.... .قصها االحتفال وتطرف ا األندية إذا     , يها األمثال وتضرب ف 
 بدايات  ىوأكد عل , تنتظمهان اليت   نوحاول اكتشاف الس  ,  علل احلوادث وأسباا   خلدون إىل 

  .احلوادث وقيام الدول وتعليل سقوطها
هو  (:له فقد عرف التاريخ بقو    ،أما املؤرخ احلافظ بن حممد بن عبد الرمحن السخاوي        

التعريف بالوقت الذي تضبط به األحوال من مولد الرواة واألئمة ووفاة وصحة وعقل وبدن              
 وغري ذلك من أمور األمم وأحوال       , هذا هوراحة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وجتريح وما أشب       

   عرفه حممد بن سليمانكما)91 (.القيامة ومقدماته
   ث فيه عن الزمانهو علم يبح: (ـ بقولهه879سنة  املتوىفالكافيجي 
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   ).92 (...وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيني ذلك وتوقيته
ـ 845 سنة   املتوىفأما املقريزي       : فقـال   فقد عرف التاريخ ببيـان موضـوعه       ، ه
  .)93()األخبار عما حدث يف العامل يف الزمان املاضي(

  : املنهج وأمهيته
يقـال أـج   , وهي تعين الطريق الواضـح . حدا والنهج واملنهج واملنهاج كلها مبعين        

وجـت  ,  وجت الطريق إذا أبنته وأوضـحته      ,بيناً الطريق أي استبان وصار شيئاً واضحاً     
هو يعين الـسبيل    و) 94(.وفالن ينهج سبيل فالن أي يسلك مسلكه      , الطريق أيضاً إذا سلكته     

وكان العلمـاء   . صد حتصيل العلم  الفكري واخلطوات العلمية اليت يتبعها الباحث يف مساره بق        
ولذلك وضعوا أصوالً وضوابط للبحـث يف       .  يعربون عن املنهج باألصول والقواعد     املسلمني

  . وأصول التفسري وأصول الفقه،)املصطلح( مثل أصول احلديث ؛خمتلف العلوم
ا عند   فإنه يعين القواعد والشروط اليت جيب مراعا       ،أما املنهج يف الدراسات التارخيية         

وهذه الشروط تتناول   , سواء بالكتابة والتأليف أم بالدراسة والتعليم     . معاجلة أي حدث تارخيي   
 بالغاية واهلدف من حيـث       كما أا تعىن   ،الكتاب ذاته كما تتناول املصادر اليت يستمد منها       

  . كذلك باألسلوب واملصطلحاتعىنتو, الدراسة والكتابة
 ؛وحتديد املراد ـا   ) املنهج(النوعني من داللة لفظة     هنا ال بد من مالحظة الفرق بني        

ا طريقة كما تطلق ويراد , فقد تطلق ويراد ا التصورات والقيم واملبادئ اليت يلتزمها الباحث
  .معينة يف البحث العلمي ملادة من املواد

فإذا ,  إليه  وحيدد املراد منها ما تضاف     ،لفظة املنهج وحدها تعين الطريق أو السبيل              إن  
 التصورات واملبـادئ الـيت يـضعها        ىدل ذلك عل  , قلنا املنهج اإلسالمي يف دراسة التاريخ     

 وفقـاً لتلـك املبـادئ       ؛   كحدود ومنطلقات عامه حتكم دراسة التاريخ وتفسريه       ،اإلسالم
  .واملفاهيم املنبثقة من اإلسالم
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فإنه يعين القواعد   ,  التارخيية أما إذا قلنا منهج البحث التارخيي أو منهج إثبات احلقائق             
والطرق اليت اصطلح على وضعها العلماء؛ بغرض اإلعانة على الوصول إىل صحة املعلومـات              

 إيل حٍد ما    –فيصبح املنهج ذا املعىن األخري أداة حبث ممكن استخدامها          . والتأكد من صواا  
  .ائدهم وتصوراموإن اختلفت مناهج حيام وعق,  من ِقبل جمموعة من الباحثني–

 فإنه عند املسلم حمكوم بالتـصور اإلميـاين وااللتـزام     ، األول        أما املنهج باملعىن  
 وعن  ،أي يلتزم مبقومات العقيدة وقيمتها وتصوراا عن اهللا والكون واحلياة         , ديالعق

 ومصريه الذي ينتهي    ه وغاية وجود  ،اإلنسان ونشأته ومركزه يف هذا الكون ووظيفته      
 ، وتصوراته همنطلقا ت  وال بد للباحث املسلم من االلتزام باملنهج اإلسالمي يف           )95(.إليه

 هذا  ىعل و .وقيمتها التربوية واخللقية  ,  بناء العقيدة الصحيحة   ىكتابته عل  وأن تساعد 
 تقاس أعمال املؤرخني والباحثني وتـوزن منـاهجهم         ،األساس من االلتزام بالعقيدة   

 وتفسري  قفلباحث املسلم ليس مطلق احلرية يف اختاذ املوا       ألن ا , ومذاهبهم يف التأليف  
     إمنا هو مقيد بالقواعد الشرعية واألصول العلميـة         و.لهاحلوادث وتقييمها كيفما عن 
 رواية مل يتأكد    ى عل  فليس من حقه أن يتهم أحداً بناءً       ؛املتبعة يف إثبات األخبار وردها    

 فإن هنالـك قيـوداً      ،ذا ثبتت الرواية   إ ، مث  وعدالة رواا واتصال سندها    ،من صحتها 
 مثل أن يكـون أحـد       ومالحظة مقاوماا، شرعية يلزم مراعاا يف نقد األشخاص       
 وعنـهم، أ  أو أحداً من الصحابة رضي اهللا       , اخللفاء الراشدين أو من املبشرين باجلنة     

د األئمة الذين استفاضت عدالتهم ألن الكالم يف نقد مثل هؤالء ليس كالكالم يف أح             
 كما أن الكالم يف عموم الناس له حدود وضوابط وجيب أن يكـون حبـق                ،غريهم
  .وبعلم

 وااللتزام به يف تلقي العلم ومناهج البحث والدراسـة هـو            ،هذا املفهوم العقدي للمنهج       
طلق يف حبثه عن اإلنـسان      نفالباحث املسلم ي  ,  الطريق بني الباحث املسلم وغري املسلم      ،مفرق

ألنه ملتـزم مبفـاهيم عقيدتـه       ,  تارخيه من منطلقات ثابتة وطمأنينة علمية      وحركته وتفسري 
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 بـه مـن اهللا إيل       ىواليت تلقاها عن طريق اخلرب الصادق املوح      , وتصورها الشامل عن الوجود   
  .رسوٍل من رسله

ـ أما غري املسلم فإنه  لعدم تلقيه من الوحي الرباين يف تفسري هذا الوجـود وعـدم    
ولعالقته , ه وحلقيقة نشأته ومصري   ه ولوظيفة اإلنسان ودور   ,هللا والعبودية   ةبوبيمعرفته حلقيقة الر  
ـ بالكون من حوله  يكثـر  كدليل؛ ولذل بالظنون واألوهام ويرجم بالغيب بدون  خيبط فإنه 

شون يف اضطراب وحرية    عيوي,  حقائق مطمئنة يف هذه األمور     بينهم االختالف وال يصلون إىل    
وكـل هـذه األعـراض      ,  ويف صراع نفسي وتشتت ذهين     ,وشك وخوف من هذا الكون    
   .دراسام وأحباثهم عن احلياة واإلنسانى واألمراض ذات تأثري مباشر عل

 صص لـذلك   خي ،)معامل تاريخ اإلنسانية  (صاحب كتاب   ) ج ويلز .هـ( الدكتور   إن
لِقردة فيبحث يف ا  , اجلزء الثاين من كتابه يف البحث عن كيفية تكون اإلنسان ومراحل تطوره           

هـذا   أسـاس  ى عل ، وإنسان العصر احلجري والعصر اجلليدي     ،)النياندرتايل(وأشباه اإلنسان   
 اإلنسان املعاصر يف تكوينه اجلسمي والعقلـي،        اإلنسان الذي عاش هذه احلقبة من الزمن، غري       

ة بل هي خمالفة للنشأة البشري    , ويف مداركه وعواطفه إىل آخر هذه األحكام اليت ال دليل عليها          
اليت عرفناها من القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وهي أن أول البشر هو آدم عليه الـسالم وأن                 
اهللا خلقه بيده من تراب ونفخ فيه روحه، وجعله يف أحسن تقومي وعلمه األمساء كلها وسجد                

   )96(.له املالئكة
واألوهـام     من املؤسف حقاً أن يكون هذا املنهج يف البحث، الذي يعتمد علـى الظنـون                

ويأخذ أدلته عن نشأة اإلنسان من احلفريات واهلياكل العظميـة          , ويعرض عن الوحي الرباين   
 .واجلماجم، هو طريق لكثرة من الباحثني املسلمني، الذين كتبوا فيما يسمى بفلسفة التـاريخ             

  نتائج واحدة كما   وعدم وصوهلم إىل  ,  اإلنسان ؤون بش فاختالف الناس يف الدراسات اليت تعىن     
 أنه ال بد من التلقي يف هذه العلـوم          ىدليل واضح عل  , هو احلال يف العلوم التطبيقية والرياضية     

فإنـه ال يكفـي يف الدراسـات        , والرجوع لوحيه املرتل علي رسله    , عن اهللا سبحانه وتعايل   
ـ  خمتلف أنواعهاىعلـ اإلسالمية    احلق والصواب إتبـاع الطـرق املنهجيـة     للوصول إىل 
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وذلك نتيجة لالخـتالف بـني      ,  نفسية وإميانية يف الباحث    توفر شروط  بد من    بل ال , وحدها
وألصـل النـشأة    , النظرة للحياة وللعلم وللكون ولربوبية اهللا وألوهيته      املسلم وغريه يف أصل     

اإلنسانية والغاية منها والدور املوكل لإلنسان يف هذه احلياة واملصري الذي يؤول إليـه بعـد                
ن بيننا وبينهم اتفاق يف األصول، فال ميكن أن نتفـق يف الفـروع، وهـذه                فإذا مل يك  , املوت

,  يف البحث إمنا تكون نتائجها واحدة للمتفقني يف أصل النظرة وزاوية الرؤية            ةالشروط املنهجي 
,  الفكرية تكون نتـائج الدراسـات وتوجهاـا        تفبحسب التصورات واألهداف والقناعا   

العامل مبقاصده وأهدافه، يتميز عن غريه بأن تصوراته وأهدافـه          والباحث املسلم املتفقه يف دينه      
وبذلك تكون نتائج دراساته أقـرب إىل العـدل         . وقناعاته الفكرية متلقاة من مصادر ربانية     

قُوم الناس   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِلي         (: والصواب قال تعايل  
 فالكتاب الذي جاء به الرسل هو الذي يتلقى منه احلق والقسط وال يكون احلق               )97()ِبالِْقسِط

  .والقسط  يف غري كتب اهللا ووحيه املرتل على رسله
 إن من لوازم املنهج اإلسالمي يف كتابة التاريخ، أن يكون املشتغل بعلـم التـاريخ                     

 تصور سليم، وعقيدة صحيحة ودراية بعلوم الـشريعة وفقههـا،           اإلسالمي وتفسري أحداثه ذا   
ألن هذا التاريخ هو يف احلقيقة تاريخ عقيدة ذات         , إضافة إىل ختصصه التارخيي ومتكنه من ذلك      

تصورات وأحكام ثابتة، مستمدة من مصدر صادق وثيق من وحي العليم القـدير احلكـيم               
هو الْأَولُ والْآِخر والظَّاِهر والْباِطن وهو ِبكُلِّ       (ن  السميع البصري، احمليط علمه مبا كان وما يكو       

   ِليمٍء عيوإنه ملن مصلحة اإلنسانية عموماً أن يتوىل كتابة تارخيها وتفسريه  مبنهجية            ، )98()ش
علمية أصحاب العقيدة اإلسالمية احلقة؛ ألم  ينظرون مبنظار هذه العقيدة الشاملة يف نظرتـه           

واليت ال تقبل تفرقة بني السلوك العلمي وبني االعتقاد القلـيب، والباحـث             , ة ولإلنسانية للحيا
املسلم أوىل بتفسري التاريخ البشري كله فضالً عن تارخيه اإلسالمي؛ وذلك أنه ميلك املنـهج               

ألن ترك االلتزام باملنهج اإلسالمي     , السليم الذي يزن به كافة األشياء والقيم وأحداث التاريخ        
  .يف كتابة التاريخ، يوقع الباحث يف أخطاء كبرية تزل ا األقدام
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  املبحث الثاين
  مصادر منهج كتابة التاريخ عند املسلمني

  
  : منهج كتابة التاريخ اإلسالمي يعطي مدلولني كما عرفنا فإن 

املبادئ واألسس اليت يضعها اإلسالم لتكون حدوداً حتكـم دراسـة التـاريخ       : املدلول األول 
  .فهذه حنتاجها عند تفسري الواقعة التارخيية وحتليلها واحلكم عليها, اإلسالمي

وهذه حنتاجها  , هو القواعد والطرق اليت تتبع يف إثبات احلقائق والوقائع التارخيية         : املدلول الثاين 
ومعلوم أننا أوالً نثبت الواقعـة مث بعـد ذلـك           , خيية معينة أو نفيها   يف إثبات صحة واقعة تار    

  .  فمرحلة اإلثبات مرحلة سابقة على مرحلة تفسري احلدث وتعليله, نفسرها
  :عليه فإننا حنتاج إيل نوعني من املصادر

  .مصادر يف طرق إثبات احلقائق -
 .مصادر يف تفسري احلوادث التارخيية واحلكم عليها -

  :ثبات احلقائقمصادر طرق إ
لقد اعتىن علماء السنة بوضع قواعد وضوابط يعرفون ا صحة املرويـات، واتبعـوا              

وينبغي للمؤرخ املسلم أن يطلع على ذلك ويفيد منـه يف دراسـاته             , منهجاً دقيقاً يف نقدها   
، وأسس هـذا العلـم      )مصطلح احلديث (واملصادر املهمة يف هذا الشأن هي كتب        .التارخيية

هو الْأَولُ والْآِخر والظَّاِهر والْباِطن وهـو       (: الكتاب العزيز يف مثل قول اهللا تعايل      موجودة يف   
نصر اهللا امرًء مسع منا شيئاً فبلغه كما مسع         : ( ويف السنة املطهرة مثل قوله     )99()ِبكُلِّ شيٍء عِليم  

  .تحريكما مسع نص يف دقة الضبط وال:  فقوله)100()فرب مبلغ أوعى من سامع
         كان اخللفاء الراشدون أول من سن للمحدثني التثبت يف الرواية، واحتاطوا يف قبـول              

ما أجد لك يف كتـاب اهللا       : فقال, فقد جاءت اجلدة إىل أيب بكر تلتمس أن تورث        (األخبار  
 مث سأل الناس فقـام , وما علمت أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم ذكر لك شيئاً  , شيئاً

                                                           
  .6 اآلية سورة احلجرات ،) 99(
  . 34، ص5، وقال حسن صحيح ،ج رواه الترمذي يف كتاب العلم) 100(



هل معك أحد؟ فشهد حممد بن      : (فقال له , حضرت رسول اهللا يعطيها السدس    : (املغرية فقال 
وكذا روي عن عمر بن اخلطاب موقف مشابه مع أيب موسـي            ) مسلمة مبثل ذلك فأنفذه هلا    

  )101(.األشعري
فـدونت أخبـارهم    ,          من هنا ظهر علم نقد األخبار والسؤال عن الرجـال الـرواة           

 والدم ووفيام وشيوخهم وتالميذهم؛ ليعرف املتـصل واملنقطـع مـن            ورحالم وسين 
وظهر كذلك علم اجلرح والتعديل، وهو الكالم يف عدالة الرواة ملعرفة الثقـة مـن               . األسانيد
وقد دون العلماء هذه    .كما دونوا علم علل األحاديث، سواء علل اإلسناد أو علل املتون          . غريه

احملدث الفاصل بـني الـراوي      (مثل كتاب   ,  هلذا الشأن  القواعد وظهرت يف كتب خصصت    
هــ  405للقـــاضي احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزي املتـوىف سنــة           ) والواعي

   )102(.للخطيب البغدادي) الكفاية يف علم الرواية(و
 إن هذه الكتب تبني طرق نقد األخبار، وكيفية املوازنة والترجيح بينها عند التعارض،             

وأمحد ,  اجلرح والتعديل قد قاموا جبهد يف هذا امليدان من أمثال علي بن املديين             كما أن علماء  
حيث تكلموا يف الرجـال ويف نقـد املتـون          , واإلمام البخاري وأيب حامت الرازي    , بن حنبل 

ودونوا ذلك يف مؤلفات خصصت هلذا الشأن فكتب البخاري ثالثة          . لألحاديث وبيان عللها  
وكتب اخلطيب البغدادي كتاباً    , والتاريخ الصغري , والتاريخ األوسط , كتب هي التاريخ الكبري   

جامعاً يف أمساء العلماء والرواة الذين نشأوا يف بغداد أو وردوا عليها أثناء رحلتهم العلميـة،                
  )103(.كما كتب ابن عساكر كتاباً مماثالً مساه تاريخ دمشق

ى نقد الروايات، والتـرجيح     إذاً فكل هذه الكتب وغريها الزمة للمؤرخ ومعينة له عل         
أما كتب التاريخ اإلسالمي  املتخصصة، سواء كانت        , بينهما ومعرفة صحيحها من سقيمها      

أو مصادر ثانوية فإا حتـوي      , مصادر أولية مثل السرية النبوية البن إسحق ومغازي الواقدي        
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ادر يف املعلومات   فهي مص . مادة ومعلومات تارخيية، حتتاج إىل نقد ملعرفة الصحيح من الزائف         
   )104(.التارخيية، وليست مصادر يف نقد األخبار
  :مصادر تفسري احلوادث واحلكم عليها

التاريخ اإلسالمي وتفسري حوادثه، يعتمـد يف أصـوله علـى التـصور             ملا كان منهج كتابة            
 تفـسري   اإلسالمي وجيعل العقيدة اإلسالمية ومقتضياا هي األساس يف منطلقاتة املنهجية، ويف          

ميكننا القول بأن مصادر منهج كتابة التاريخ اإلسالمي يف هذا اجلانب           , حوادثه واحلكم عليها  
 التفسري اإلسالمي للتـاريخ     نالقرآن والسنة واإلمجاع والقياس؛ أل    , هي نفس مصادر الشريعة   

وكتبـه   فهو يقوم على اإلميان باهللا تعـايل         واإلنسان،منبثق من تصور اإلسالم للكون واحلياة       
ورسله، وباليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره من اهللا تعايل وهو ال خيرج عن دائرة املعتقـدات                
اإلسالمية،  كما أنه مبين على فهم دوافع السلوك يف اتمع اإلسالمي األول مما جيعل حركة                 

لـذا  التاريخ اإلسالمي ذات طابع متميز عن حركة التاريخ العاملي، ألثر الوحي اإلهلي فيـه و              
ينبغي يف تفسري التاريخ االستمداد من هذه املصادر الشرعية، ملعرفة دوافع السلوك يف اتمـع               
الذي نشأ وتكون على هدى الشريعة وشكل حياته وتصوراته وفقاً هلا وكانـت تعليماـا               

يف ويف اجلهاد يف سبيل اهللا، و     , يف الدعوة إيل اهللا   , وأوامرها ونواهيها موجهة لكثري من حركاته     
التعليم ويف بناء الدولة ومؤسساا اإلدارية واالجتماعية ويف عالقات اتمع اإلسـالمي مـع              

  .بعضه ومع غريه من اتمعات
هذا ولكي يكون تفسرينا حلركة التاريخ اإلسالمي صحيحاً وواقعياً، فإنه يلزمنا معرفة            

وموازنة هذه  , ته وثقافته وفهم العوامل اليت شكلت اتمع، وحتكمت يف حركته وبناء تصورا         
احلركة التارخيية باألوامر والنواهي الشرعية وكم منها متسق مع هذه األوامـر واملتطلبـات؟              

, وكم منها مائلٌ عنها؟ لنعرف مدى األثر الذي أحدثه اإلسالم يف حياة اتمعات اإلنـسانية              
الحنراف والبعد عـن    ولنعرف كذلك قيمة اخلسارة اليت حلقت باتمع اإلنساين، من جراء ا          

إذ أخرجهم ذا الدين من الظلمات      , وندرك أيضاً فضل اهللا ورمحته ذه البشرية      . شريعة اهللا 
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ومـن الـشقاء إىل   , ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة     , إىل النور ومن اجلور إىل العدل     
  .ومن اخلوف والقلق إىل طمأنينة اإلميان وأمنه, السعادة

نهج اإلسالمي يف كتابة التاريخ، يستمد نظرته ومنهجه من أصـول اإلسـالم                      إن امل 
ففي جمال تفسري احلوادث التارخيية جند أنه       , وهذا سر املفارقة بينه وبني بقية املناهج      , ومصادره

كما أنه ليس تفسرياً .  ليس تفسرياً تربيرياً، بل تربز فيه خصائص اإلميان املستعلي على ما سواه           
 حيصر املؤثرات على حركة التاريخ البشري يف العوامل املادية؛ مثل تبدل وسائل اإلنتاج              مادياً،

 أو التفسريات املعتمدة على أثر البيئة اخلارجيـة مـن منـاخ             – كما يف الفكر املاركسي      –
. بل هو يوضح دور اإلنســان ومسؤوليته       , وجغرافية واقتصاد كما يف الفكر املادي الغريب      

  )105(.الجتماعي والتـارخيي يف إطار املشيئة اإلهليةعن التغـري ا
         إن الرجوع للمصادر الشرعية، والتمكن من فهم العقيدة اإلسالمية وااللتـزام ـا             
وإدراك مدى تأثريها علي معتنقيها، شروط الزمة للمشتغل بكتابة وتفسري التاريخ اإلسالمي،            

ء، متأثرة باألحوال الفكرية واالجتماعية احمليطة      فإذا اختل شيء منها أتت الدراسة ناقصة شوها       
ولذلك وقع كثري من الكتاب املعاصرين يف أخطاء كثرية، بعضها راجع لتقـصريهم             , بالباحث

وبعضها اآلخر ناتج عن الغبش يف التصور وعـدم وضـوح           , يف العودة إىل املراجع الشرعية    
القهم اخلاطئ يف فهم الشريعة ويف معرفة       ونظراً النط , الرؤية، وتأثرهم بالغزو الفكري األورويب    

 تراهم يأخذون يف االعتذار عن التشريعات والـنظم اإلسـالميني         , معىن العبودية هللا ولوازمها   
ويبحثون هلا عن سند تارخيي قدمي وحياولون تقريبها، واملالءمة بينها وبني النظم والتـشريعات              

  .السائدة يف الواقع اجلاهلي
البتريري ملا يشرعه اهللا، ناتج من االحنراف التصوري وعـدم االعتـزاز                    هذا األسلوب   

والذهول عن قاعدة مهم، وهـي أن الـشريعة اإلسـالمية ال            , واالستعالء باإلميان واإلسالم  
تستفىت وال يطلب منها احللول ملشكالت نشأت يف جمتمع ال يطبق اإلسالم؛ إذ لـيس مـن                 
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 اخلسارة اليت حلقت بالبشرية من جراء احنسار دور اإلسالم يف حياة الناس بسبب ضعف املسلمني وجهلهم بدينهم وكيـد                    مث أوضح مدى  , رية يف أيام قوته     بشيف حياة ال  
  .) األعداء هلم 

 



ية حل مشكالت االقتصاد أو العالقـات االجتماعيـة         املعقول أن نطلب من الشريعة اإلسالم     
 ال بد أوالً من قبول العقيدة اإلسالمية والتـسليم لـشريعة اهللا             هللشعب األمريكي مثالً، ألن   

باحلاكمية والسلطان، مث هي بعد التسليم وااللتزام تقوم عوج احلياة علـى منـهاجها، ال أن                
ا بتسويغ احنرافها وتربيره بفهم متعسف لنصوص       حتاول إبقاء عوج احلياة اجلاهلية على منهاجه      

  )106(.ومن هنا يتبني لنا أمهية الرجوع للمصادر اإلسالمية وااللتزام بأحكامها, الشريعة
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  خصائص وقواعد آتابة التاريخ
   عند اإلسالميين 

   



  املبحث األول
  خصائص منهج كتابة التاريخ عند اإلسالميني

  
       بعد احلديث عن أصول ومصادر املنهج اإلسالمي، نعرج إىل احلديث عن خصائص هذا             

  : املنهج، اليت ميكن إمجاهلا يف اخلصائص التالية
  .واملفاهيمالتميز يف التصور  •
 .التميز يف منهج التوثيق وإثبات احلقائق •
 .التميز يف منهج التفسري التارخيي •

  .وسنعرض فيما يلي لكل واحدة من هذه اخلصائص بشيء من التفصيل
 : التميز يف التصور واملفاهيم. 1

هنالك جمموعة من القضايا اليت ضلت فيها املفاهيم وتعددت اآلراء نظراً لتعدد مصادر             
ففُـسرت  , قي، وبسبب هذا التباين يف املفاهيم وقع االختالف يف مناهج التفسري التارخيي           التل

أحداث التاريخ اإلسالمي على خالف مقتضى مفاهيمه وتصوراته، ممـا يـستلزم تـصحيح              
املفاهيم والتصورات حول هذه القضايا، لكي يصح علي ضوئها منهج التفسري التـارخيي؛ ألن       

جمموعة من املفاهيم والقيم إذا صحت واستقامت اسـتقام املنـهج، وإن            املنهج إمنا يقوم على     
فإذا كانت األمم غري اإلسـالمية تـستمد        .شوهت وحرفت أصاب املنهج التحريف والتشويه     

فإن املسلمني  , مفاهيمها من التقاليد والعادات، وابتداعات مفكريها وفالسفتها وأهواء ساستها        
ل وأنزل عليهم الوحي املفصل، لكل شيء حيتاجونه يف أمر          قد أكرمهم اهللا بأن بعث هلم الرس      

، من متزق سياسي وتأخر علمي وفكري ومادي إمنا سببه االحنراف عن املنهج             .دينهم ودنياهم 
ولكي نضمن لألمة عودا إىل منـهج       . الرباين وعدم التلقي منه، واختالط املفاهيم يف التصور       

تلقي ومناهجه، فقد غضب رسول اهللا صلي اهللا عليـه          احلق، فإنه ينبغي هلا أن توحد مصادر ال       
لقد جئتكم  : (وسلم عندما رأى يف يد عمر بن اخلطاب صحيفة من التوراة يقرأ فيها، فقال له              



والذي . ال تسألوهم عن شيء فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به           , ا بيضاء نقية  
  ∗ )أن يتبعيننفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إال 

إن التصور اإلسالمي الصحيح، يعطي املسلم وحدة مقياس معيارية تتـسم بالثبـات             
فيزن ذا املقياس املعياري كافة القـضايا واملفـاهيم واملواقـف           , والشمول واالمتداد الزمين  

ومن هذا يتضح لنا أمهية وجـود       .واآلثار، ويقيم به دور األمم واحلضارات على مدار التاريخ        
  . الذي جيب البدء بتصحيحهقصور الصحيح، وأنه هو الركيزة األوىل واملنطلالت

للتعبري ) الذاتية(و) املوضوعية (ا         لقد استخدمت مناهج البحث العلمي مصطلحني، مه      
) الذاتيـة (عن أُسلوبني أو منهجني متضادين، أحدمها يعتمد على النظرة الشخصية للباحـث             

، ومل يستعمل هذا االصطالح من قبـل عنـد          )املوضوعية( اردة   واآلخر يعتمد على احلقائق   
، وهذه التعابري اليت    )األمانة واإلنصاف والصدق والعدالة   (العلماء املسلمني، وإمنا استعملوا لفظ      

استعملها السلف تؤدي املعىن املراد من مصطلح املوضوعية، وتزيد عليه ملا لتلك التعابري مـن               
 يا أَيُّها الَِّذين آمنوا كُونوا      (: مول واالحاطة باملعىن املقصود، قال تعايل     والش, الداللة الشرعية 

قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْـوى                
يقال وضعه، يـضعه،    (فالوضع يف اللغة ضد الرفع      ).107()ري ِبما تعملُونَ  واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خبِ    

وقد عين به ما أُضمر ومل يتكلم به، أما الرفع فهو ما ظهر وتكلـم بـه و                  ) وضعاً، وموضوعاً 
  )108(.أوضعته يف األمر إذا وافقته فيه علي شيء

رد عن املـؤثرات    يف االصطالح يطلق هذا اللفظ، للداللة على املنهج أو األسلوب ا           
ألن ذات الشيء هي حقيقته اجلوهرية اردة، أما موضوعه فهو صفاته أو أعراضـه،              . الذاتية

   )109(.حسب مصطلحات املناطقة
واملوضوعية يف مناهج البحث تعين االلتزام بالنص واستنطاقه، وعدم فرض رأي مسبق 

رك الدليل، والنص هو الذي عليه أو الدخول إىل حبث املوضوع مبقررات سابقة، وإمنا يت
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واملوضوعية احلقة هي , يتحدث فال يقّدم عليه قياس أو تأويالً خارج عن داللة النص وسياقه
مراعاة كل العناصر اليت هلا صله باملوضوع وعدم إغفال شيء منها، لكن املفهوم األورويب 

لبعيدة عن الدين ورفضه للموضوعية ال يتفق مع املفهوم اإلسالمي هلا، فاألورويب لنشأته ا
لألحكام واملبادئ الدينية، يطلب من الباحث ـ ليكون موضوعياً ـ التجرد من املقررات 
واألحكام الدنيوية وأن يبحث املوضوع حبثاً عقلياً جمرداً، وهذا هو مكمن اخلطر واخلالف بيننا 

  .وبينهم، مع أن هذا غري ممكن يف الواقع العملي
 باملفهوم السائد يف منهج البحث األورويب ،غري ممكنة الوقوع على احلقيقة  وإمنا      إن املوضوعية إذاً

املمكن هو الصدق والعدل واإلنصاف واألمانة، ملن يؤمن ا على مدلوهلا الشرعي؛ ألن هذا املدلول 
  .الذي يعطيها عمقها النفسي وسلطتها التنفيذية

  : التميز يف منهج التوثيق وإثبات احلقائق. 2
مثلما رأينا أن املنهج يتميز مبفاهيمه يف التصور عن الكون واإلنسان واحلياة، فقد اختط                 

العلماء املسلمون منهجاً مستقالً يف التوثيق وإثبات احلقائق، وكان هذا املنهج حمققـاً للغايـة               
 هذا املنهج علـى أيـدي علمـاء         تاإلميانية ومقاصد العلوم الشرعية، حيث متت أوىل خطوا       

يث، وكانت دف بالدرجة األوىل إىل احلفاظ على السنة النبوية عندما فـشي الوضـع               احلد
 مل تكن مدونة كما دون القرآن، وإمنـا كانـت   هوتقريرا ت) ρ(والكذب؛ ألن أقوال الرسول     
فحدث التدوين يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز بن مروان،           . تتناقل يف غالبها رواية شفوية    

من العلماء أن انظروا حديث رسول اهللا فامجعوه فإين خشيت دروس العلم،            إذ كتب موعة    
وعند ذلك وضعت قواعد لضبط علم الرواية واملعرفة النقلية فظهر علم مصطلح احلديث، وعلم     

  . اخل......الدراية، وعلم تاريخ الرجال
الـشريف،             لقد صارت هذه القواعد اليتُ وضعت ـ يف األساس ـ لضبط احلديث   

 صـار   األساس لكثري من العلوم النقلية؛ مثل التفسري والفقه وعلم التاريخ واألدب واللغة، حىت            
استعمال اإلسناد يف هذه العلوم، من السمات العامة ملناهج التـأليف واملؤلفـات يف القـرون     

بالرغم و. اخلمسة األوىل، وإن مل يكن ذلك بنفس الدقة وااللتزام الذي وقع من علماء احلديث             
ومما ينبغي  , من هذا القصور، فقد كان أثر إتباع هذا املنهج على علم التاريخ عند املسلمني بيناً              



 ففي كتب   )110().التاريخ واحلديث (مالحظته أن هنالك اختالفاً بني طبيعة التأليف يف املادتني          
ع، بينمـا   احلديث ميكن ذكر حديثني يف حمل واحد، مع أنه ال صلة بينهما من ناحية املوضـو               

خيتلف الوضع بالنسبة لكتب التاريخ حيث يتطلب األمر مالحظة التـــرتيب املوضـوعي             
   )111(.والزمين؛ ألن تسلسل احلـوادث يشكـل أمهـية يف بناء الفكــرة التارخيية

لقد وضع علماء احلديث منهجاً للنقد مشل جانبني، مها مبحث اإلسناد الذي يـسمي              
؛ فعلم اإلسناد يهتم بالضوابط اليت حتـدد        )علم الدراية ( ويسمي   ، ومبحث املنت  )علم الرواية (

) النص(من تقبل روايته ِمن الرجال ومن ترد روايته، أما علم املنت أو الرواية فهو ينصب على                 
  .ودراسته، من جوانب متعددة من حيث صحته وفهمه وغري ذلك

 أنه مل تستقر مبـادؤه      أما املنهج النقدي للوثائق والنصوص التارخيية، فيدعي أصحابه       
وتعقد قواعده، إال يف منتصف القرن التاسع عشر امليالدي على أيدي العلمـاء األوروبـيني،               
وتقوم قواعد هذا املنهج على عدد من اخلطوات أوهلا البحث عن الوثـائق ومجـع األصـول        

ألصـول  وهذه ا , املتخلفة سواء كانت خملفات مادية كاألبنية واألدوات، أو كتابية أو نقوش          
حتفظ عادة يف دوائر احملفوظات واملتاحف واملكتبات، وترتب وتفهرس كي يسهل االسـتفادة             
منها، وهذه اخلطوة ضرورية لبداية العمل النقدي؛ ألن الناقد يقوم بفحص ونقد ما توفر لديه،               

  .فهي ممهدة للنقد وليست خطوة من خطواته
ين مها نقد خارجي، ونقد داخلي، فالنقـد         املنهجي فينقسم إىل قسمني كبري     د        أما النق 

تصحيح النصوص، ونقد املصدر، ومجع الوثائق احملققـة        : اخلارجي يشمل ثالث عمليات هي    
ونقد التصحيح مبعىن مقابلة النسخ املوجودة مع بعضها البعض ملعرفة النص الصحيح،            . وترتيبها

  .  أخـرى؟وهل هذه الوثيقة خبط املؤلف نفسه أم أا منقولة من نسخة 
        أما نقد املصدر فيقصد به معرفة مؤلف الوثيقة، ومعرفة مصدر املعلومات الواردة فيها             
وتارخيها، ومقارنة األحداث اليت يتحدث عنها املؤلف مع بقية األحداث اليت تذكرها املؤلفات             

  .املعاصرة للتأكد من صحتها
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راجع فهو عملية تنظيمية، وهي إما      أما الترتيب ومجع الوثائق، أو الترتيب النقدي للم       
وأما النقد الداخلي فهـو     .أن ترتب حسب موضوعاا، أو ترتب حسب وصوهلا إىل الباحث         

؛ ويقصد )التحليل والتركيب(أو ) النقد الباطن(اخلطوة احلقيقية يف املنهج التارخيي، وهو عملية      
 صدقه سواء كان شـاهداً أو       ذه الطريقة بيان ما قصده صاحب الوثيقة من الوثيقة مث معرفة          

ناقالً عن غريه، وينبغي املرور من جديد بكل األفعال املتوالية اليت أنتجت الوثيقة منذ اللحظـة         
اليت شاهد فيها املؤلف الواقعة اليت هي مصدر الوثيقة، حىت حركة يده اليت خطت حـروف                

  .)112(.الوثيقة
 : التميز يف منهج تفسري احلوادث. 3

 التاريخ يقصد به الروابط اليت تربط األحداث والوقائع املتفرقة، ودراستها لتبني                      تفسري
دوافعها وارتباطاا ونتائجها واستخالص السنن والنواميس االهلية مـن خالهلـا، واالعتبـار             

وهو مرحلة تأيت بعد التحقق فما ثبت من الوقائع واألحـداث،           , بالدروس والعظات اليت فيها   
وهذا اجلانب من الدراسة ملحوظ بكثرة يف القرآن الكرمي         , يعرف على داللته  هو الذي يفسر و   

سواء يف عرض القصص الواقعي، أو يف التعقيبات اليت ترد بعد كل واقعة تارخييـة يف عـصر                  
 نوهو ما مسي عند املفسرين بأسباب الرتول، فالقرآ       ) ρ(الرسالة ونزول الوحي على الرسول      

من أجل حتريك اإلنسان صوب األهداف اليت رمسها اإلسالم، ويبعده          جييء باملعطيات التارخيية    
كما أنه جييئ ا من أجل إبـراز الفـروق          ,  اليت أودت مبصائر مئات من الشعوب      قعن املزال 

احلادة بني اتمعات الوضعية واتمعات اإلسالمية، على مدار التاريخ، فاحلركة هي هـدف             
والقرآن يقدم أصول منهج متكامل يف التعامل مع        , الستقصاءالعرض التارخيي ال جمرد السرد وا     

التاريخ البشري واالنتقال ذا التعامل من مرحلة العرض، إىل حماولة استخالص السنن الـيت              
   )113(.حتكم الظواهر االجتماعية والتارخيية
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  املبحث الثاين
  قواعد يف منهج كتابة التاريخ عند اإلسالميني

  
 أن نوضح بعض القضايا والقواعد، اليت ينبغي على من يكتب حناول يف هذا املبحث
  .يف التاريخ اإلسالمي مراعاا

  : القاعدة األويل
  :اإلميان بالغيب

من قواعد التصور واالعتقاد املهمة لدراسة التاريخ اإلسالمي اإلميان بالغيـب، وهـو             
 (يف أول سورة البقرة     :ايلكما أنه من أخص صفات املؤمنني باهللا قال تع        , أحد أركان اإلميان  

 الَِّذين يؤِمنونَ ِبالْغيِب ويِقيمونَ الـصالةَ وِممـا         *ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني      *امل
 ودارس التاريخ اإلسالمي إن مل يكن مؤمناً بالغيب وصحيح  التصور            ).114()رزقْناهم ينِفقُونَ 

أَيُّها يا(: يقول تعاىل ,  فإنه ال يستطيع أن يعطي تقييماً علمياً وواقعياً ألحداث التاريخ          يف ذلك، 
الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاَءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيِهم ِرحياً وجنوداً لَم تروهـا                

فيرتل , فقد ينصر اهللا املؤمنني بوسائل منظورة وغري منظورة )115()ونَ بِصرياً وكَانَ اللَّه ِبما تعملُ   
أو مبا جيريه اهللا على أيدي بعض املؤمنني من         , املالئكة تقاتل معهم كما حدث يف معركة بدر       

الكرامات؛ مثلما جرى لعمر بن اخلطاب يف قصة سارية بن زنيم حينما نادى يا سارية اجلبل                
هللا  جنوداً ولعل بعضها أن يبلغهم، فما كان من سارية إال أن أمجع هو ومن                إن  : اجلبل،وقال

معه من املسلمني إىل اجلبل ففتح اهللا هلم وهزم عدوهم،  فالذي ال يؤمن بالغيب وأن هللا جنوداً                  
كثرية غري األنس، فإنه ال يستطيع تفسري مثل هذه احلوادث وال فهمها بل تراه ينكرها بالكلية،                

يف تأويله ليخرجه عن داللته املقصودة، وذلك رباً من إثبات املعجزات لألنبيـاء             أو يتعسف   
  )116(.والكرامات للمؤمنني
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  :                                                                         القاعدة الثانية  
  :وجوب التفريق بني أخطاء البشر وأحكام اإلسالم

اً صحيحاً وفهماً يف علم الشريعة، سيعلم يقيناً أنه ال شيء مـن  إن من رزقه اهللا تصور  
 –أخطاء البشر حمسوب على اإلسالم، فقواعد اإلسالم وأحكامه تتلقى من مصادرها احلـق              

 ال من عمل الناس وسريم ما مل يكن إمجاعاً ممن ينعقد م اإلمجـاع، وال                –الكتاب والسنة   
ن خمالف لنصوص الشرع، وهلذا قـال اإلمــــام         حجة يف عمل أحد وال قوله،  إذا كا        

   )117().إال النيب. ليس أحـد بعد النيب إال ويـؤخذ من قـوله ويترك: (مالك
إن كثرياً من الناس خيطئ يف هذه املسألة، فيظن أن كل ما حدث يف التاريخ اإلسالمي                      

يت قام ا املسلمون يف ظـل       هو تطبيق ملبادئ اإلسالم، أو أن اإلسالم أمر مبثل هذه األفعال ال           
لكن من املعلوم أن السوابق التارخيية ال جيوز العمل ا، إذا خالفت النصوص   , احلكم اإلسالمي 

الشــرعية أو حدثت نتيجة احنــراف وخطأ يف املفهوم اإلسالمي، أو كانـت صـادرة              
   ) 118(.عمن ال حيتج بعمله

  :القاعدة الثالثة
  :اإلميان بالسنن الربانية

دراسة التاريخ بوعي وإدراك، تساعد الدارس علـى معرفـة الـسنن الربــانية              إن  
وتكشفها له مما جيعله يستفيد من دراسته، وخيطط ملستقبله على ضوء تلـك الـسنن، لـذا                 

سنن خـارقة وسـنن    : فاملطلوب من املسلم هو التعرف على هذه السنن الربانية وهي نوعان          
  .جـارية

  :السنن اخلارقة
يها اهللا على خالف ما ألفه الناس على يد رسول من رسله؛ تأييداً من اهللا               هي اليت جير  

كتحويل العصا حية يف يد موسي، وشق القمر نـصفني معجـزة لرسـول              , له بتلك املعجزة  
  ) ρ.(اهللا
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منها ما هو متعلق بالطبيعة كسنة اهللا يف تعاقب الليل والنهار، وحركة            :  السنة اجلارية 
ي وفق ناموس حمدد قدره هلا اهللا، ومنها ما يتعلق بدين اهللا وأمره ويه              الشمس والقمر اليت جتر   

  .فهي ثابتة ال تتبدل مثل نصره ألوليائه وإهانته ألعدائه
       والسنن الربانية جتيء يف القرآن غري حمددة كي تشمل أكرب قدر من الوقائع وتالمـس               

  . أكرب عدد من التفاصيل واجلزئيات
لسنة الربانية تفرض على اجلماعة الواعية املدركة، أن تتجاوز مواقع اخلطـأ                   إن معرفة ا  

 وقتاً طـويالً كـي      قوالسنة الربانية قد تستغر   . اليت قادت البشرية السابقة إىل الدمار واهلالك      
 نتتحقق يف حني أن عمر الفرد حمدد، ولذلك ال ميكنه رؤية السنة متحققة، بل قد يرى اإلنسا                

 ال تتحقق ايتها يف حياته؛ مما يدفعه إىل عدم إدراكها أو التكذيب ـا، وهنـا                 جانباً منها مث  
يكون دور التاريخ يف معرفة أن السنة الربانية ال بد أن تقع، ولكن ملا كان عمرها أطول مـن                   
عمر الفرد بل رمبا أطول من أعمار أجيال، فإا تتحقق من خالل التاريخ، الذي يثبت أن سنة                 

 سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبـلُ ولَـن تِجـد ِلـسنِة اللَّـِه                 (: ال تتبدل كما قال   اهللا ثابتة   
 ومن خالل دراسة التاريخ يعلم اإلنسان أن احلاضر الذي يعيشه، غري مستثىن من              )119()تبِديال

  ) 120(.السنة الربانية بل هو جزء منها ولكن للسنة الربانية أجل ووقت حمدد
 : القاعدة الرابعة

  : الشروط املتعلقة مبا يرويه املؤرخ
قبل أن نتعرض ملا يرويه املـؤرخ، نتعرف بإجياز على الشـروط اخلاصـة بـاملؤرخ              
نفسه، وقد فرق العلماء بني املؤرخ وراوي احلديث، فتساهلوا يف األول وتشددوا يف الثـاين               

قول بأن الرواية التارخيية إذا كانـت تتعلـق         وذلك لألمهية التشريعية ملا يرويه، وعليه ميكن ال       
أمـا إذا   , مبوضوع شرعي كتحليل أو حترمي، فإنه ال بد من التثبت يف معرفة رواا ونـاقلها             

 ميكن قبول الروايات    هكانت الرواية التـارخيية مما ال يتعلق ا إثبات حكم شرعي أو نفيه، فإن            
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 العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمـال        الضعيفة، ال سيما وقد قال بعض الفقهاء جبواز       
  : والترغيب والترهيب، والشروط املتعلقة بذات املؤرخ هي

  .العدالة، والعدل هو املسلم البالغ العاقل السليم من الفسق وخوارم املروءة .1
 .القدرة على التمييز بني املقبول واملردود من الروايات .2
 .العلم بأصول األحكام الشرعية .3
 .رع والتقوى حبيث ال يأخذ بالتوهم والغرائزمصاحبة الو .4
 .الضبط ملا يراه أو يسمعه، وجتنب الغرض واهلوى .5
 .حسن التصور للموضوع وجودة العبارة وعفة اللسان عن املنكر .6

  : أما خبصوص الشروط اليت تتعلق مبا يرويه املؤرخ فهي
ه بتقدمي أو تأخري    اعتماد اللفظ دون املعىن؛ أي نقل الكالم بنصه دون أن يتصرف في           . أ

  .أو تدوين املعىن
أن يسمي املؤرخ املصدر الذي نقل عنه معلوماته، وبذلك تتضح مصادره وتعرف            . ب

. 
أن يكون نقله مضبوطاً، فال يأخذ من الشيخ أثناء املذاكرة مث يدونه بعد ذلك؛ ألنه               . ج

 .رمبا ينسى بعض الكالم فيقل الضبط
يت كانت بني أعيان الصدر األول من الصحابة، نسبة         التحري فيما يراه من الوقائع ال     . د

وهذا الشرط مهم للغاية وعدم مراعاتـه       , ملا أُمرنا به من اإلمساك عما كان بينهم       
                     . يف كتابة التاريخ اإلسالميتكان السبب يف وقوع كثري من األخطاء، واالحنرافا

  :القاعدة اخلامسة
  :من كتب أصحاب األهواء والزندقة معرفة حدود األخذ 

إن األمـور املهمة يف املصادر معرفة احلـدود، اليت تراعى عند الرجوع إىل كتـب              
أصحاب األهـواء من الفـرق اليت ضلت الطـريق، إما بدعوى تـأويل غري ســائغ أو              

يا استجـابة لشهوة وهوى أو زندقة وكفر، فاملوقف من كتابات هؤالء ينظر له من ثالث زوا              
  : حبسب موضوع الرواية وهي



ما كان متعلقاً حبكم من أحكام الشريعة وروايته، فإن علماء أصول احلديث قـد              . أ
قرروا أن الرواية عن املبتدعة ترفض عمن كانت بدعته مكفرة؛ مثـل الـروافض              
الذين يسبون الصحابة وغريهم، أما الذين ال تصل بدعتـهم إىل الكفـر فتقبـل               

  . يكون ما يروونه مؤيداً لبدعتـهم أن الطروايتهم، بشر
ما كان متعلقاً باإلخبـار عن أهل السنة، سواء يف التاريخ العـام أو التـراجم              . ب

الشخصية فينظر فيه إىل تعصب الراوي، فإذا كان كذلك اسقط خـربه، وإذا مل              
  .يكن كذلك يقارن خربه بغريه من األخبار، وبالوجهة العامة للمجتمع اإلسالمي

كان متعلقاً بروايتهم اإلخبار عن أهل طائفتهم ومذهبهم، وهذا كاإلقــرار          ما  . ج
منهم فهو حجة عليهم خاصة حكاية أقواهلم ومذاهبهم فهم أعـرف ببعـضهم             

  . الفكريةهالبعض وبأصول مذهبـهم ومنطلقات
  : القاعدة السادسة

  : معرفة ضوابط األخذ من كتب غري املسلمني
أنه يتوجب على املؤرخ عندما يرجـع إىل أي مـصدر أو            عرفنا يف القاعدة السابقة،     

 ضوء هذه املعرفة يستطيع أن      ىمرجع، أن يتعرف على مؤلفه واجتاهه الفكري والسياسي، وعل        
فاألخذ من كتب غري املسلمني يكون حبسب املوضوع، فـإذا          .يأخذ منه وفق ضوابط حمـددة    

خذ عنهم مع النظر واملقارنة، أمـا إذا        كان متعلـقاً بديانتهم وهي ديانة وثنيه فال بأس من األ         
كانوا من أهـل الكتاب، وما يذكرونه عن ديانتهم ينسبونه إىل اهللا أو إىل رسوهلم أو غريه من     

وإذا كان املوضوع   . رسل اهللا عليهم الصالة والسالم، فإن هذا ال يقبل منهم وال يؤخذ عنهم            
ى الشخصيات اإلسالمية، أو علم مـن       متعلقاً بديننا من شرع أو تفسري أو إطالق أحكام عل         

علـوم اإلسالم أو دراسة لسرية النيب، فإنه ال حيل للمسلم أن يأخذ عنهم يف هذا اال؛ ألم                 
وألن من شــروط البحث يف هذه القضايا       , ليسوا أهالً أن يـأخذ عنهم شيء من دين اهللا        

م ال يثبتون حكماً مبـا يرويـه        فإذا كان علمـاء اإلسال   , اإلميـان باهللا ورسله واليوم اآلخر    
  .املسلم ضعيف الضبط، فكيف حيق للمؤمنني أن يأخذوا عن كافر ساقط العـدالة؟



, أما إذا كان ما يف كتـبهم ليس له تعلق مبا سبق، فإنه خيضع ملوازين النقـد والعلم               
 وما ثبت منه ال شيء على من أخذ به ،ال سيمـا إذا كان ذلك وصفاً حلـاهلم وأوضـاعهم                 

  .ألم ا أدرى
  : القاعدة السابعة

  : إبراز دور األنبياء وأثرهم يف تاريخ البشرية
األنبياء ميثلون خط االستقامة ومنهج احلق، وقد جاءوا بعقيدة واحدة هي إفـراد اهللا              

ودور األنبياء ميثل يف تاريخ البشرية كلها خطـاً مـستقالً،           . بالعبادة واالستسالم له بالطاعة   
 اجلاهليات علـى تعـدد أنواعهـا        هوتقف بإزائ ) ρ(ضه ببعض من آدم إىل حممد       ومرتبطاً بع 

واختالف عصورها، فاألنبياء وأتباعهم يريدون تطبيق شرع اهللا وتنفيذه، وأعداؤهم من دعاة            
الباطل يريدون تنفيذ أرائهم وأهواء طواغيتهم، وكل فتره يتغلب فيها دعاة احلـق وينفـذون               

وذلك أن منهج اهللا هو     , نعم باألمن واالستقرار وتفيض فيها اخلريات     منهج اهللا، جند البشرية ت    
كما أن كل فتـرة تـسيطر فيهـا         .احلق املوافق للفطرة البشرية واملتسق مع ناموس الكـون       

اجلاهليات، تصاب البشرية بالشقـاء ويسود فيها الظـالم؛ لذا فإن على املؤرخ املـسلم أن              
ام به رسل اهللا عليهم السالم وخلفهم عليه أتبـاعهم، وأن           يربز هذا األثر، وهذا العمل الذي ق      

يتتبع آثاره يف احلياة البشرية، يف عمارة األرض ويف أخـالق النــاس ويف آدام وثقافام              
   )121(.ونظمهم، ويف أفكار دعاة اإلصالح وخططهم
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  نماذج لمؤرخين مسلمين
  



  :حممد بن جرير الطربي: النموذج األول
هو اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي 

ِ بضم امليم اسم اكرب مدينة بطربستان يف السهل؛ ألن طربستان سهل وجبل )آمل(البغدادي و
نهم قلما ينسبون إىل غري طربستان فكلهم يقال هلم وقد خرج منها كثري من العلماء، لك

  .الطربي
وحفظ القرآن يف بلدة آمل، مث رحل يف طلب العلم سنة ه  224ولد يف سنة 

عاما، فلم يزل طالباً للعلم مولعاً به إىل أن مات، وقد أكثر الترحال مث 12وعمره ه 236
كان أحد : ( البغدادي بقولهوصفه اخلطيب.ه310استقر به املقام يف بغداد حىت تويف سنة

أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إىل رأيه ملعرفته وفضله، وكان قد مجع من العلماء مامل 
يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب اهللا، عارفاً بالقراءات، بصرياً باملعاين 

عارفاً بأيام الناس ...فقيها يف أحكام القراءة عاملاً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها
كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف قلُ : (ويقول فيه الناقد الذهيب).وأخبارهم

 كان ثقة صادقاً، حافظاً رأساً يف التفسري، إماماً:(وقال يف موضع آخر) أن ترى العيون مثله
 بالقراءات وباللغة وغري يف الفقه واإلمجاع واالختالف، عالٌمة يف التاريخ وأيام الناس، عارفاً

 حياته على طلب العلم، وقد كانت له مواقف مع بعض اخللفاء يوقصر الطرب...).ذلك
تاريخ الرسل ( والوزراء، فلم يقبلِ صالم وهداياهم والما عرض عليه من املناصب، وكتابه

   ).()122ذيب اآلثار( من أوسع كتب التاريخ وأغزرها مادة، وكذلك كتابه ) وامللوك
  :عقيدتـه

يعترب الطربي من كبار علماء األمة وجمتهديها، حسن املذهب واالعتقاد، ثقة يف 
التبصري يف معامل الدين، لكي يدلل على سالمة (علمه، وقد نقل الذهيب مجالً من كتابه 

وهذا تفسري هذا اإلمام مشحون يف آيات الصفات : (عقيدته، مث عقب على ذلك بقوله
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 صفات املخلوقني هثبات هلا ال على النفي والتأويل وأا ال تشببأقوال السلف على اإل
  )123().أبداً
ولإلمام الطربي رسالة يف بيان عقيدته يقرر فيها صحة خالفة اخللفاء الراشدين وأن       

وقد تكلم .ترتيبهم يف الفضل هو حسب ترتيبهم يف اخلالفة، وهذا هو مذهب أهل السنة
ه يرى رأي الرافضة، ولعل هذا حدث بسبب اللبس، يف بعضهم يف عقيدة الطربي، وأن

شخص آخر من علماء األمامية ومصنفيها، يدعى أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم 
 اسم  إال يفنفقد وافقه يف كنيته ويف امسه واسم أبيه ولقبه، وعاصره وال يفترقا. الطربي

بالء، وكذلك ابن حجر يف لسان  ترجم له الذهيب يف امليزان ويف سري إعالم النااجلد، وهلذ
  )124(.امليزان بعد ترمجة اإلمام الطربي مباشرة

  :مميزات كتاب الطربي
ميثل تاريخ الطربي قمة التأليف التارخيي عند املسلمني، يف القرون الثالثة األوىل، من 
حيث الشمول الزماين واملكاين، وحماولة اإلحاطة باألحداث من كافة جوانبها، ومن حيث 

هجية العلمية؛ وذلك بنسبته األقوال إىل أصحاا مع استقامة النظرة التارخيية وإعطاء املن
  .صورة متكاملة عن األمة، يف دقة وأمانة بعيداً عن النظرة الضيقة واألهواء احلزبية

إن كتاب الطربي ميتاز بطول الفترة الزمنية اليت يغطيها وبسعة معلوماته وتعدد 
املؤرخني واإلخباريني الذين سبقوه وحفظه لذلك، حيث فقدت مصادره، ومجعه لروايات 

رسائلهم الصغرية وبقي كتابه املوسوعي، ومل يقتصر على روايات اإلخباريني املشهورين بل 
 ن اليت أخذها عن شيوخه وخاصة علماء التفسري واحلديث، ومتأضاف هلا مئات الروايا

إىل أصحاا، وبذلك يتمكن الباحث من أهم مميزاته حفاظه على اإلسناد ونسبة األقوال 
 أنه ليس كل رواية يف م من علل، ومعلوهمعرفة الرواية بواسطة نقد إسنادها ومعرفة ما في

 مل يلتزم ذلك بل صرح بأنه يذكر روايات فيها نكارة وشناعة ولكن هالطربي صحيحة؛ ألن
نسب األقوال هلم، وهذا ذلك ليس من قبله، وإمنا هو من قبل الرواة الذين ذكرهم ومساهم و

                                                           
  .280 ،ص14الذهبي ، سير اعالم النبالء ،ج(123) 

  .100ص ،5، لسان الميزان ،جابن حجر (124) 



منهج معلوم متبع عند علماء احلديث وغريهم، حيث يذكرون مايبلغهم ويسوقون سنده، 
  .فالصحيح يؤخذ وغري الصحيح يعرف

من مميزاته أيضاً ترتيبه على السنني، وىف ذلك متكني للباحث من مالحظة األحوال اليت مرت 
ة حاالت الضعف والقوة اليت مرت ا، ا األمة اإلسالمية يف بنائها احلضاري، ومعرف

 من رصد وبيان لالجتاهات و الطربي وإن جعل حموره اخلالفة واخللفاء، إال أنه ال خيلخوتاري
 ثورة السودان يف املدينة، وثورات العامة يف بغداد وثورة الزنج، والصراع لاالجتماعية، مث

 الطربي معلومات عمرانية، ىعطكما أ.بني العصبيات العربية يف البصرة وخراسان والشام
 خطط املدن اليت أُنشئت يف ظل الدولة اإلسالمية خاصة بغداد، كما أعطى معلومات نع

  .)125( عن األحوال اليت مرت ا عمارة احلرمني الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
  : منهجه يف الكتابة التارخيية

 يف التاريخ البشري، وهو من كبار صنف اإلمام أبو جعفر الطربي كتاباً حافالً
علماء الشريعة وأئمة الفقهاء، متضلع يف كثري من العلوم؛ مثل التفسري والقراءات ومذاهب 

مبنياً على هذه الثقافة ) تاريخ الرسل وامللوك(الفقهاء والسري واألخبار لذلك كان كتابه 
  .الواسعة

 واألرض ت الزمان والليل والنهار والسماوا      لقد بدا أبو جعفر كتابه مبقدمة عن الكون،
والشمس والقمر، وعن إبليس وما كان فيه من نعمة، وكيف أنه كفر وأفسد، وعن خلق 

  .آدم وما صار عليه حىت أُهِبط إىل األرض
مث بدأ بالتأريخ للبشرية منذ هبوط آدم إىل األرض وماكان يف عهده وعهد أبنائه من      

 النيب ومن يعاصره من ربياء هو املنطلق لتاريخ اإلنسانية، فيذكأحداث، وجعل تاريخ األن
األمم وامللوك، فعرض مثالً التاريخ اإلسرائيلي من خالل ذكره ألنبيائهم، كما أعطى 
معلومات واسعة عن التاريخ الفارسي وعقد مقابلة بني تاريخ مدة أيامهم وأيام تاريخ بين 

 له عالقة بأرض النبوات العراق، الشام، ننه إالَ ما كاأما تاريخ الروم فلم يذكر م.  إسرائيل
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اجلزيرة العربية، فهو يذكر قصة االسكندر ومن ملك أرض الشام منذ رفع عيسى إىل عهد 
  ).صلعم(النيب 

 العرب فقد ذكره الطربي مفرقاً من خالل تاريخ األنبياء، مثل هود خ           وأما تاري
خ امللوك واجلبابرة من الفرس والروم وأعطى معلومات عن وصاحل وامساعيل، ومن خالل تاري

  .ونشأته حىت بعثته وهجرته) صلعم(قريش ومن جاورها، عند ذكره والدة الرسول 
إن مصادر الطربي فيما ذكر من تاريخ الرسل وامللوك قبل البعثة النبوية، هي القران 

، وأقوال من مساهم أهل العلم أخبار الكرمي وأقوال علماء التفسري اليت يرويها عنهم باالْسانيد
 اسحق وحممد بن السائب الكليب، كما أن بعض ناملاضني وأمور األمم السالفة، مثل حممد ب

األخبار يف تاريخ الفرس كان يوردها دون إسناد، فرمبا كان يأخذ من كتب القوم 
نظام احلويل أما القسم الثاين فقد خصصه لتاريخ املسلمني، ورتب حوادثه على ال.مباشرة

 هـ، وخيتلف حجم احلوليات لديه، حبسب 302 اهلجرية حىت سنة ابتداًء من السنة األوىل
 يتركه يف ختام كل دكثرة وقوع احلوادث فيها وأمهيتها وبلوغ أخبارها إليه أما الذي ال يكا

اوين  على األقاليم، وكان الطربي يضع عنةحولية، فهو ذكر من أقام احلج للناس وأمساء الوال
للحوادث اليت يذكرها، وحيرص على ذكر السبب يف كل حادث، ويستطرد يف ذكر كل 

  ) 126(.التفصيالت واحلواشي املصاحبة للحادث، مث يعود للموضوع الرئيسي الذي يعنون له
  : البعثة واإلسالملمصادر الطربي يف تاريخ ما قب

لماء التفسري اليت كما أسلفنا فإن الطربي قد جعل من القرآن الكرمي، وأقوال ع
يرويها عنهم باألسانيد، مصدراً ملا ذكر من تاريخ الرسل وامللوك واألمم قبل البعثة، وقد 
اكتفى بأصول احلوادث ومل يبحث يف تفصيالا إما خشية إطالة الكتاب أو لعدم الثقة يف 

  .صدق هذه التفصيالت، نظراً لطول العهد ودخول التحريف وعدم اتصال األسانيد
ا مصادره يف تاريخ اإلسالم فهي كثرية ومتعددة، فقد استوعب غالب املؤلفات أم

 يف كتابه، وكان يف ذلك خرياً كثرياً إذ شاء اهللا أن يضيع الكثري من االيت سبقته، وأدخله
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 ويبقى كتاب الطربي موسوعة حافظةً هلا، فلقد ضاعت مؤلفات داملصادر األوىل، وتفق
 سني ومائيت كتاب، ومؤلفات عمر بن شبه، وسيف بن عمر، وأىباملدائين اليت تزيد على مخ

  .خمنف وحممد بن السائب الكليب والواقدي والشعيب وغريهم
 مؤليفها كما أضاف هلا مئات        وكان الطربي يروي هذه املؤلفات باألسانيد إىل

 حممد ابن الروايات اليت أخذها عن شيوخه ومعاصريه، فقد اعتمد يف السرية النبوية على
إسحق بن يسار، وأخذ مغازيه من رواية سلمة بن الفضل، ومن املالحظ أنه مل يرو يف 

  .السرية عن كتاا األوائل؛ مثل إبان بن عثمان وشرحبيل ابن سعد
أما يف حروب الردة والفتوح يف عهد اخللفاء الراشدين، فقد قدم رواية سيف بن         

 على جمموعة من دويف تاريخ بين أمية اعتم. كة اجلملعمر التميمي وكذلك األمر يف معر
الرواة واإلخباريني على حسب اهتمامه، ففي أخبار احلجاز أخذ عن الواقدي، ويف إخبار 

     )127(.اخلوارج أخذ عن أيب عبيدة معمر بن املثىن، وروى خرب مقتل احلسني عن أيب خمنف
أما يف الفترة اليت .  وعمر بن شبهأما تاريخ بين العباس فقد اعتمد فيه على املدائين

عاصرها من التاريخ العباسي فقد قل استعماله لإلسناد، وكان جيمع األخبار من مصادر 
متنوعه، فتراه يروي عن اخلدم، وعن املغنيني، وعمن اشترك يف األحداث وعايشها، أما نقده 

عض األحداث لألخبار ومناقشته للروايات وترجيحه فليس بالكثري، وطريقة عرضه لب
  )128(.ومالحظاته عنها تعكس حكماً تارخيياً عليها

  :نظرته للتاريخ
 – اليوم بفلسفة وتعليل احلوادث التارخيية ىإن نظرة الطربي للتاريخ ـ أو ما يسم      

تنبثق من اعتقاده وتصوره اإلمياين، فهو مؤمن حبرية اإلنسان وقدرته على االختيار، وأنه 
هللا واخلالفة يف األرض، وبأن اهللا يثيب الطائع ويعاقب العاصي؛ مكلف بوظيفة العبودية 

ولذلك كانت أحكامه التارخيية على احلوادث تنبثق من هذه النظرية، كما أن تدوينه لتارخيه 
كان من أجل أن يساعد على توضيح العربة للمعتربين، ولكي جيلي للبشرية واقعهم الذي 
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يهم، من نصرة املؤمنني املنفذين لشرعه، وهالك كان، ويريهم كيفية حتقق سنن اهللا عل
  .الظاملني احملادين هللا ولرسوله

  هذا ويقرر الطربي يف كتابه أن األمر كله هللا،والفضل بيده يؤيت امللك من يشاء    
ويرتع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده اخلري وهو على كل شئ قدير، 

فريقان، فريق شكر نعم اهللا فزاد من شاء منهم يف احلياة الدنيا، إضافة وأن الناس أمام نعم اهللا 
إىل ما ادخره له يف اآلخرة، ومنهم من مل يؤت شيئاً من أجره يف الدنيا بل أُجل له ذلك إىل 

وفريق كفر فسلب اهللا من شاء منهم عنه النعمة وعجل له النقمة واهلالك، . يوم القيامة
ومنهم من زاده اهللا سعة يف احلياة الدنيا رغم كفرانه وهذا )129(.القيامة يوم هإضافة إىل ما ينال

  .من باب االستدراج له، وأخر عذابه إىل يوم القيامة
فهذه هي فلسفة الطربي ونظرته للتاريخ اليت أوضحها يف مقدمة كتابه، وهي نظرة 

لسابقة، وهي نظرة مستمدة من القرآن الكرمي وما قصه اهللا تعاىل من قصص األنبياء واألمم ا
ملحوظة عند كافة املؤرخني املسلمني، وإن مل يصرحوا ا ويدونوها يف كتبهم، ولذلك ال 
تراهم يتدخلون يف تفسري احلوادث وحتليلها بالطريقة املتبعة عند أصحاب املناهج التارخيية 

 هذه األمور املعاصرة، وهم درجات يف الثقة والرتاهة؛ وهلذا فالبد لدارس التاريخ أن يالحظ
  .ليعرف قيمة مصادره

       من املعلوم أن فلسفة املسلمني حلوادث التاريخ تعتمد على املصادر الشرعية ،القرآن 
الكرمي والسنة املطهرة، فمن هذه املصادر يستمدون التصور الصحيح لفلسفة التاريخ وتفسري 

تفرقة بني اخلالق واملخلوق حوداثه، ألم يعرفون من هذه املصادر وحدة أصل البشرية، وال
ومشيئة كل منهما، ووحدة الرساالت ووظيفة الرسل وأثرهم، ووظيفة اإلنسان يف هذه 
احلياة، وأمهية النظر يف التاريخ العاملي وقيمة التجارب البشرية، وأمهية إدراك السنن 

وربية، فالنظرة الربانية،فهذه كلها فوارق أساسية بني النظرة اإلسالمية للتاريخ، والنظرة األ
اإلسالمية مستمدة من أصول اإلسالم، أما  النظرة األوروبية فهي مستمدة من األفكار 
واألهواء البشرية، والفارق بينها مثل الفارق بني الكفر واإلسالم؛ لذا نرى تعدد املدارس 
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دوا يف واملناهج الفكرية يف تفسري التاريخ وتعليله عند هؤالء القوم، ونراهم حياولون أن جي
التاريخ تعليالً لنشأة الكون وتفسري حركته واجتاهه، فركزوا على الفترات اليت سادت فيها 
اجلاهلية وأمهلوا تاريخ الرسل واألنبياء، ولذلك ضلوا يف تعليالم حلركة التاريخ، فلم 

  )130(.يستطيعوا أن يدركوا أثر العقيدة واإلميان باهللا يف حياة الناس وتوجيه سلوكهم
  
  
  املسعودي: نموذج الثاينال

هو علي بن احلسني بن علي، أبو احلسني املؤرخ من ذرية عبد اهللا بن مسعود رضي 
، ولد ببغداد يف أواخر القرن التاسع امليالدي، أي الثالث )صلعم(اهللا عنه صِِاحب رسول اهللا 

ا اإلقليم أ: (على وجه اخلصوص فيقول) العراق وبابل(  املسعودي يف كتابهرللهجرة، ويذك
الذي ولدنا به، وإن كانت األيام أبعدت بيننا وبينه، وولدت يف قلوبنا احلنني إليه، إذ كان 

  ).وطننا ومسقطنا
ولعله يقصد أن الرجل ) هذا الرجل من أهل املغرب: (   أما ابن الندمي فيقول عنه       

 به للقول بأنه اا ما حدرحل إىل مصر وأقام فيها، كما كانت اية مطافه ومقره األخري، وهذ
 كل املراجع واملصادر اليت ترمجت له قد ذكرت أنه بغدادي األصل نمن أهل املغرب، ال

واملولد، ولكنه أقام مبصر إىل أن مات ا يف مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني وثالث مائة، 
  )131(.ومنهم من قال سنة ست وأربعني وثالث ومائة للهجرة

 على أن املسعودي كان من كبار املؤرخني املسلمني، الذين جابوا   جتمع املصادر       
األقطار وحتملوا مشاق األسفار حبثا عن املعرفة واحلقيقة، ويف هذا البحث نلمح اقتفاًء خلطى 
رجال احلديث واللغة، الذين تكبدوا املشاق يف سبيل مجع احلديث واللغة ضمن منهج 

  )132(.قريريةوصفي واضح، يعتمد على الواقعية والت
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  :رأي املسعودي يف كتابة التاريخ
يرى املسعودي أن كتابة التاريخ ال ميكن هلا ـ بأي حال ـ أن تكتفي بالنقل        

 البحث وتصنيف األخبار ضمن أطر معروفة ومعتمدة، ولكنها كتابة جيب أن تستند إىل
 إىل الوقوع يف اخلطأ، والتمحيص وتوسيع آفاق املعرفة، ألن النقل يف كثري من األحيان يؤدي

فضالً عن الوقوع يف رتابة التكرار وسلفية النمط، فالرحلة واملعاينة تؤديان إىل جتديد كتابة 
التاريخ وبعث احليوية واملتعة فيه، ألما تساعدان على تسجيل الطريف واجلديد من األخبار 

ادات والتقاليد وأماكن واملعاينات، وتقدمان وصفاً حياً لكثري من الغرائب واملشاهد والع
العمران، وهذا ما جيعل التاريخ أكثر فائدة، وأبعد أثراً خبروجه عن النمطية واالتباعية، 
والتزامه طرق البحث والدراية، وإضفاء طابع التشويق واملتعة على الكتابة والقصص 

لزمن سنني  جند املسعودي يتبع طريقة تبعد عن السرد، والنمط الذي يعتمد ااواألخبار، هلذ
متصلة، فهو يسوق احلوادث باعتبار األمم والدول، ضمن فصول خمصصة تلمح فيها تسجيالً 
للمشاهدات املتنوعة اليت تتوزع بني التاريخ واجلغرافية، وبني وصف ملختلف اجلوانب 

   )133(.احلضارية لتلك األمم اليت زارها، ودرسها بطريقة التزمت التحقق املباشر
                                                                                                            

  :  منهجه يف كتابة التاريخ
جند إن املسعودي يف كتبه مل خيرج عن املألوف يف املنهج العريب الذي اختطه        

بطرف، وينضح السلف، ذلك املنهج الذي يعتقد أن األدب هو األخذ من كل علم وفن 
حيث جند ذلك املنهج العريب واضحاً وجلياً من خالل ) مروج الذهب(ذلك جلياً يف كتابه 

املزج بني كل املعارف والفنون، وتداخل املوضوعات املختلفة بعضها إىل جانب بعض، 
تداخالً يصعب معه الفصل يف كثري من األحيان بني اجلوانب املختلفة، ويعترب منهجه قفزه 

 جهوداً طويلة من الكتابة التارخيية عرب العصور املختلفة، وقد تنوعت تمتقدمة، توجنوعية 
مروج (مؤلفات املسعودي لتضم كثرياً من املعارف اليت أشرنا إليها، خصوصاً كتابه 
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، الذي حتول إىل كتاب موسوعي يشتمل علوماً متنوعة وفنوناً متغايرة تتالصق )الذهب
فإن مرتليت فيه ويف نظمه : (...ري املسعودي إىل ذلك بقولهبشكل ينم عن ذوق مرهف، ويش

وتأليفه، مبرتلة من وجد جوهراً منثوراً ذا أنواع خمتلفة، وفنون متباينة فنظم منها سلكاً واختذ 
  ).عقداً نفيساً مثيناًباقياً لطالبه

،   إن مروج املسعودي لذلك يتناول جانبني، مها اجلانب التارخيي واجلانب األديب    
أما اجلانب التارخيي فينقسم إىل قسمني؛ قسم أول يتحدث فيه عن العامل القدمي وأخباره، 
فيذكر مبدأ اخلليقة من آدم إىل إبراهيم وامساعيل أىب العرب واألنبياء من بين إسرائيل وملوك 
الصني والترك والسريان، ومن خالل حديثه عن تلك الشعوب واألمم نالحظ ـ إىل جانب 

  .لتارخيي ـ وصفاً لكثري من البقاع والبحار واألار والعجائبالسرد ا
ومن مث يعرض ) صلعم(ويف القسم الثاين من اجلانب التارخيي، يتحدث عن الرسول         

لتاريخ اخللفاء الراشدين، وتاريخ الدولتني األموية والعباسية حىت خالفة املطيع العباسي 
 احلقب واألحداث خيصص فصوالً مستقلة، تتعلق هـ، وهو يف عرضه هلذه363املتوىف يف 

حبياة كل واحد ممن توىل مسؤولية الدولة؛ فيذكر فيها كثرياً من األخبار والقصص 
  .واملعتقدات واألشعار، كل ذلك بأسلوب يغلب عليه الطابع األديب وليس السرد التارخيي

 فهو حيوي الثقافة الواسعة أما اجلانب األديب فهو ال يقل أمهية عن اجلانب التارخيي،      
واحلس األديب الرائع، والذوق الذي ينم عن فهم ملسار األدب وأبعاده، ولذلك نراه ال يترك 
مناسبة تارخيية إال وقرا بالطرائف األدبية والشعرية، بل وجيعل الطرائق تطغي على التاريخ، 

 ومتسقة معه، فعلى سبيل املثال جنده قد حتدث عن الربامكة ولكنها تظل مشدودة إليه
 فيه آنفاً من أخبار اوإمنا خرجنا مما كن:(وأيامهم بعد إسهابه يف حديثه عن العشق وقال

وهذا التغلغل ). الربامكة عند ذكرنا العشق، فتغلغل بنا الكالم إىل إيراد ملع مما قيل يف ذلك
 إىل الترويح عن النفس وإمتاع القارئ بتنويع املعلومات بالكالم يف كثري من املواضع يهدف

  )134(.اليت تبعده عن الرتابة اململة
  :ابن خلدون: النموذج الثالث
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  :حياته وأفكاره
هو أبو زيد عبد الرمحن ويل الدين بن حممد بن احلسن ابن حممد بن جابر بن حممد 

 بن عثمان هو الذي دخل بن عثمان وخالد) خلدون(بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن خالد
أوالً إىل بالد األندلس وهو الذي عرف باسم خلدون بن عثمان، على عادة أهل األندلس يف 

) ويل الدين(زيد، وأما ) البكر(فهو كنيته باسم ولده ) أبو زيد(أما .إمالة األمساء وتصغريها
فهذه شهرته ) خلدونابن (فهي اللقب الذي أُعطي إليه بعد توليه القضاء املالكي مبصر، وأما

  . بعد ذلك بابن خلدون املالكيبوكثرياً ما لق
هـ، 808هـ وتوىف بالقاهرة عام 732ولد ابن خلدون بتونس يف رمضان عام 

وقد كانت هذه السنوات عامرة بالنشاط تقلب فيها بني مناصب احلكم واإلدارة، وبني 
 ال حد هلا ألقت به ترا عامراتب العلم والتدريس، مما أدخله يف منازعات ومنافسات وص

مراراً يف غياهب السجون، وكل هذا كان دافعه إعادة ملك خلدوين ضائع يف األندلس، 
  .ورغبة جاحمة يف استرداد ذلك اد الذي أفل

لقد نشأ ابن خلدون يف بيت علم خلدوين شهري، أضف إىل ذلك تربع آل خلدون        
والوجاهة والنباهة، جامعني بني رياسة سلطانية على عرش إشبيلية، وكانوا غاية يف اجلاه 

وأخرى علمية ودينية، وظلوا على ذلك سائر أيام بين أمية باألندلس إىل زمان الطوائف، 
حيث فقدوا دويلتهم مبا ذهب عنهم من الشوكة والبأس، وأحاط م األعداء من كل صوب 

  )135(.ومكان
رابع عشر، وهو القرن الذي   عاش عبد الرمحن بن خلدون حياته خالل القرن ال

شهد احنسار احلضارة اإلسالمية، بعد النكبات اليت أملت بالعامل اإلسالمي منذ القرن العاشر 
 فعلت احلمالت الصليبية األفاعيل بالعامل اإلسالمي يف مشرقه ومغربه على دامليالدي، فق

هذه احلمالت السواء، ودفعت تلك احلمالت العرب إىل تكريس اجلهود، من أجل إاء 
االستعمارية املتخفية حتت راية الصليب، فقد جنحت اإلمارات املسيحية يف شبه جزيرة إيبرييا 
اليت تكتلت معاً يف تقليص الوجود اإلسالمي من شبه اجلزيرة حبيث مل يعد للمسلمني هناك 
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سوى منطقة صغرية يف اجلنوب، تكاد تنحصر يف غرناطة بعد أن سقطت يف يد اإلمارات 
ملسيحية الكاثوليكية كالً من طليطلة وقرطبة واشبيلية، وأخذت تلك اإلمارات تتعقب ا

املسلمني الفارين بدينهم، من شبه جزيرة إيبرييا باجتاه أقطار مشال إفريقيا العربية، حيث كان 
إخوام عرب مشال إفريقيا خيرجون ملالقام ويشتبكون يف معارك حبرية اختذت طابع اجلهاد 

   )136(. املسلمنيء اإلسالمي ضد أعداالبحري
 يف ظل هذه الظروف جمتمعه عاش ابن خلدون فتأثر ا وأثر فيها فكانت نتيجة كل 

  )137(.فيما بعد) العرب(تلك اخلربات والتجارب، النواة الفكرية اليت تكون منها كتابه الشهري 
  :أربع مراحل يف حياة ابن خلدون

  : خلدونميكن تبيني أربع مراحل يف حياة ابن
  :هي:املرحلة األوىل

هي مرحلة النشأة األوىل وقضاها كلها يف تونس يف كنف سالطني آل حفص،    
وكانت عشر سنوات مات فيها أبواه وعدد من شيوخه بالطاعون، ويف هذه املرحلة أمت 
تعليمه بفضل سلطان تونس وتكفله بنفقات آل خلدون، وتشجيع آل حفص للعلماء مما نشأ 

 له أبعد األثر يف رسم شخصية ابن خلدون، نبني العلماء والسالطني، مما كاعنه تقارب 
  .وقيام الرتعتني املتوازيتني حنو السياسة والعلم عنده

  :املرحلة الثانية
 هي مرحلة االخنراط يف العمل السياسي، ومل تكن سنه مهيأة لذلك لوال نشوئه يف 

تحمل مسؤولية سياسية قيادية، خصوصاً بالط آل حفص مما هيأ له معرفة السلطان وأهله ل
وقد كان العمل السياسي تقليداً قدمياً ومزاجاً متأصالً يف آل خلدون، وكان لضياع ذلك 
امللك أثره يف إحياء نزعة السلطة عند ابن خلدون، ومل يثنه عن تقلد املناصب ما القاه من 

إىل لفيٍف من الفالسفة حبس وتشرد ومقابلة املوت وجها لوجه، وذا ينضم ابن خلدون 
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واحلكماء عرفوا حببهم الشديد للسلطة مثل أفالطون اإلهلي، والصحايب أيب ذر الغفاري، 
 .وأيب الطيب املتنيب
  :املرحلة الثالثة

 هي مرحلة التأليف والكتابة، وامتدت هذه الفترة ملدة مثاين سنوات ألف فيها 
يت قضى شطراً منها معتكفاً يف قلعة أيب واملشهور مبقدمته، وهي املرحلة ال) العرب(كتاب 

 .سالمة باجلزائر وشطراً منها بتونس إىل أن غادرها إىل مصر
  : املرحلة الرابعة

هي مرحلة التدريس باألزهر وتويل الفُتيا والقضاء املالكي مبصر، وكانت فترة طويلة 
املقدس ودمشق، أيضاً استغرقت زهاء مخسة وعشرين عاماً، ختللتها رحالته إىل مكة وبيت 

وهذه املرحلة هي اليت شهدت ميله للتصوف؛ وذلك لتأثره بالبيئة املصرية املشبعة بالرتعة 
 ). شفاء السائل لتهذيب املسائل(الروحية يف ذلك الوقت، فنتج عن ذلك رسالته يف التصوف 

  :أهم مؤلفات ابن خلدون
لكتاب ذو العنوان          أما أهم أعمال ابن خلدون ومؤلفاته فهو بدون شك ا

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من (الطويل
الشهرية الد ) مقدمته(هذا الكتاب الذي يقع يف سبعة جملدات حتتل ) ذوي السلطان األكرب

  .األول
قليد نادر وهو سرية ذاتية للمؤلف نفسه وهو ت) التعريف(ومن مؤلفاته كذلك كتاب   

عند العرب، إذ يندر أن يكتب املفكرون املسلمون تاريخ حيام وسريم الشخصية 
بأقالمهم، وهذا النهج هو ج مستحدث لدى الكتاب الغربيني املعاصرين، وقد كان 
املسلمون ينفرون منه ويعدون الكتابة عن الذات أشبه     بتزكية النفس وهو أمر مذموم يف 

  .لوكياتهآداب اإلسالم وس
 أهم املواضيع اليت تناولتها املقدمة هي العمران البشري، والفرق بني العمران البدوي    

واحلضري، ونشأة الدولة، وسقوط الدولة، وشروط السلطة، وأسباا وسقوط البلدان، 
قتصاد والعلم والفلسفة واالوتنوع مناخها، وأساليب كسب العيش والرزق والتربية والتعليم 



 جاءت املقدمة حاوية ملبادئ الكثري من العلوم اجلديدة؛ مثل ك والتصوف، ولذلوالعقل
، واجلغرافية البشرية )التربية(و)االقتصاد السياسي(و)وعلم االجتماع(فلسفة التاريخ 

   )138(.واحلضارة
  :ابن خلدون وفلسفة التاريخ

 أفكار هل ابن خلدون مؤسس فلسفة التاريخ فعالً؟ إذا كان األمر كذلك فما صلة
  ابن خلدون مبقوالت فلسفة التاريخ؟

إن اإلجابة على هذا السؤال تقول إن ابن خلدون مؤسس فلسفة التاريخ فعالً،  وإن 
مل يشر إىل ذلك صراحة، فقد اتسمت كتابات ابن خلدون بالواقعية واالستقرائية وهي 

لى اجلدل، ومل ختضع مسات التاريخ، كما أنه ابتعد عن الفلسفة مبفهومها التقليدي القائم ع
 اآراؤه ملذهب فلسفي معني، ورغم ذلك ال ختلو آراء ابن خلدون من الفكر الفلسفي، إذ

أخذنا يف االعتبار أن نظريات فلسفة التاريخ اليت نقترب من التاريخ كثرياً ما تكون اآلراء 
تربون أن  أن البعض الذين يعاالفلسفية بعدية وليست مسبقة وفقاً للمنهج االستقرائي، كم

 إىل أنه ذهب إىل أن التاريخ فرع نوعي من نابن خلدون مؤسس علم التاريخ، يستندو
ويكشف املؤثرات املختلفة . املعرفة، يهتم بكل جماالت الظواهر االجتماعية للتاريخ الفعلي

اليت تعمل فيه، وباستمرار األسباب والنتائج، وباملكونات الطبيعية والنفسية، ومل يكن 
 بالنسبة إليه جمرد تسجيل للحوادث، بل كان وصفاً للعالقات االجتماعية الداخلية التاريخ

 .واخلارجية، يتسم بالدقة والواقعية
ومن مث وجدنا ابن خلدون يتجاوز النظرة إىل األحداث يف ظاهرها إىل باطن الوقائع     

:  ذلك قولهواألحداث ليدرك حقائقها، ويكشف عن أسباا والقوانني اليت حتكمها، ومن
 نظر وحتقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم –أي التاريخ مبفهومه–وىف باطنه(

بكيفيات الوقائع وأسباا عميق، فهو لذلك أصيل يف احلكمة عريق، وجدير بأن يعد يف 
  )139().علومها وخليق
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العامة،  يسوقون األخبار الواهية وخرافات نكما أنه أشار إىل أغالط املؤرخني، الذي
ويتوغلون يف العدد، ويتجاوزون حدود العوائد، ويطاوعون دسائس األغراب، ولن جتد 
معشار ما يعدونه، وما ذلك إال لولوع النفس بالغرائب، وسهولة التجاوز على اللسان 

، وال يطالبها يف اخلري دوالغفلة على املتعقب واملنتقد حىت ال حياسب نفسه على خطأ وال عم
  .عدالة يرجعها إىل حبث وتفتيشبتوسط، وال 

كما أن ابن خلدون كان أميناً يف كتابته، ألنه ال يورد من أخبار يف التاريخ إال ما     
يطلع عليه ويتحقق من صحته، وهو يف نفس الوقت، ال يقبل باألخبار املتناقلة، ألا قابلة 

يف هذا القطر املغريب أما وأنا أذكر يف كتايب هذا ما أمكنين منه : (افاة الواقع، فيقول
صرحياً أو مندجماً يف أخباره وتلوحياً الختصاص قصدي يف التأليف باملغرب، وأحوال أجياله 
وأممه، وذكر ممالكه ودوله، ودون ما سواه من األقطار لعدم إطالعي على أحوال املشرق 

  )140().وأممه، وأن األخبار املتناقلة ال تويف كنه ما أريده منه
  : ن خلدون يف كتابة التاريخمنهجية اب

ادعى ابن خلدون يف مقدمته الشهرية أنه وفق الكتشاف علم عجيب فيما يتعلق 
 أمثال املسعود وابن عبد ن ملؤلفات املؤرخني املسلمني؛ ملبالتاريخ، وذكر أنه بعد نظر طوي

يئاً أصيالً ربه وأيب حيان وابن الرقيق وغريهم، قد أصابه اليأس من أن يصيب شيئاً ذا بال، ش
مقلد بليد الطبع والعقل أو متبلد (مبتكراً، خصوصاً وأنه مل يأت بعد تلك الطبقة األوىل إال

   )               141()ينسج على ذلك املنوال
وقد التزم ابن خلدون منهجاً يقوم على جتنب األخطاء اليت تبعد املؤرخ عن 

لم التاريخ، الذي يقوم على املوضوعية، حىت عرف عند املؤرخني بأنه واضع أساس ع
اكتشاف األحداث القليلة اهلامة، وحتويلها إىل أحداث تارخيية واستبعاد األحداث الكثرية 
غري اهلامة بوصفها أحداثاً غري تارخيية، ومع ذلك فقد انفردت نظرية ابن خلدون مبنهج 

  :خاص ا نسوقه فيما يلي
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  : الديناميكية: أوالً
لدون اتمع كائناً تارخيياً يتطور وفق قوانني خاصة به، اعترب عبد الرمحن ابن خ

 (.وهي قوانني ميكن مالحظتها وحتديدها، وذلك عن طريق دراسة الظواهر االجتماعية

،إذاً فاحلياة االجتماعية متطورة ال تقف، ودوام احلال من احملال، وإن كل يوم حيمل )142
  .اً، أي ديناميكياشيئاً جديداً؛ ألن اتمع ليس جامداً بل متحرك

 على مإن أحوال العامل واألمم، وعوائدهم وحنلهم ال تدو: يقول ابن خلدون يف ذلك
وترية واحدة ومنهج مستقر، إمنا هو اختالف على األيام واألزمنة، وانتقال من حال إىل 
حال، وكما يكون ذلك يف األشخاص واألوقات واألمصار، فكذلك يقع يف األوقاف 

وقد : ويضيف ابن خلدون موضحاً.زمنة والدول، سنة اهللا اليت خلت يف عبادهواألقطار واأل
 والتبابعة وينو إسرائيل والقبط، وكانوا على كانت يف العامل أمم الفرس األوىل والسريانيني

أحوال خاصة م يف دولتهم وممالكهم وسياستهم وصنائعهم ولغام واصطالحام، وسائر 
م وأحوال اعتمادهم للعامل تشهد ا آثارها، ومن مث جاء من مشاركتهم مع أبناء جنسه

 أو ابعدهم الفرس الثانية والروم والعرب فتبدلت األحوال، وانقلبت ا العوائد إىل ما جيانسه
 الترويج يف املخالفة حىت ينتهي إىل املباينة ل أو يباعدها، مث ال يزاايشاها وإىل ما يباينه

   )143(.باجلملة
ن القول بأن ديناميكية احلياة عند ابن خلدون، جتعلنا ندرج نظريته يف وهكذا ميك

فلسفة التاريخ ال يف علم االجتماع، ذلك أنه مع تسليمه بوحدة الطبيعة اإلنسانية، وهو ما 
أشار إليه من سبب أغالط املؤرخني، حيث اجلهل بالطبيعة البشرية وطبيعة اتمعات أو 

فإن الدراسة تقتضى ..مم واألجيال بتبدل األعصار ومرور األياماجلهل بطبائع األحوال يف األ
الكشف عما بني اتمعات من وفاق، وما بينها من خالف، وتعليل املتفق منها واملختلف 

  .من أحوال الدول
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ويتضح هذا من فهم فلسفة التاريخ على أا عبارة عن النظر إىل الوقائع التارخيية بنظرة 
رفة العوامل األساسية اليت تتحكم يف سري الوقائع التارخيية والعمل على فلسفية، وحماولة مع

استنباط القوانني العامة الثابتة اليت تتطور مبوجبها األمم والدول على مر القرون واألجيال، 
 بن خلدون منشئ فلسفة التاريخ، فقد تأثرت أفكاره بالعوامل ن كان املؤرخ عبد الرمحاومل

تاريخ، واستخلص منها القواعد العامة اليت حتكم تطور اتمعات باعتبار املؤثرة يف مسار ال
 هلا، ومن هنا متيزت أفكاره بالنظرة الديناميكية تأن هذه اتمعات دائمة احلركة ال ثبا

  .للمجتمع على مر العصور التارخيية
  :الديالكتيكيه: ثانياً

لديالكتيكية كمنهج ـ بالرغم من أن ابن خلدون مل يكن لديه تصور واضح عن ا
 عند ابن خلدون تتمثل ة ليطبقه على مسار التاريخ، الديالكتيكي–كما هو احلال عند هيجل 

فيما قاله من أن عامل قيام احلضارة هو نفسه عامل تدهورها وفنائها، هذا العامل يتمثل يف 
 يف أهل أقوى  الرياسة إالنالعصبية اليت ا تكون احلماية واملدافعة واملطالبة، وال تكو

العصبيات، وإذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت بطبعها التغلب على أهل 
عصبية أخرى بعيدة عنها، وهذا يعين أن العصبية دف إىل امللك وتنقل اتمع من البداوة 

                                   .                                                                       إىل التحضر
  كل أمر جيتمع عليه، وإن اآلدميني بالطبيعة اإلنسانية حيتاجون يف كل اجتماع إىل 

 إذا نوازع وحاكم يزع بعضهم عن بعض، فالبد أن يكون متغلباً عليهم بتلك العصبية، ولك
الرياسة مبعونة العصبية، فإن الرياسة ال تستحكم له إال إذا جدع كان احلاكم قد وصل إىل 

 عن األمر، وال مأنوف أهل عصبيته وعشريته املقامسني له يف نسبه، ومن مث فإنه يدا فعه
 له امللك إال باالستغناء عن العصبية اليت اكتسب ا اد، باختاذ املوايل والصنائع بيطي

عين أن العصبية عامل قيام الدول، والعصبية عامل فنائها، كبديل عن أهل العصبية، وهذا ي
  )144(.بسبب مناوأم للحاكم، ومن مث تتم حركة التاريخ بداية تدهور الدولة
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  .دهور الدولة وانقسامها لدويالت في المشرق والمغرب اإلسالميلى تالعباسية في بغداد ،مما ادى إ



     إذا كان عامل العصبية دليل على الديالكتيكية يف نظرية ابن خلدون، فإن الترف مثال 
نه غاية احلضارة وامللك، به تتباهى الدول آخر، ذلك أنه يزيد الدولة يف أوهلا قوة إىل قوا، إ

املتحضرة، وبه تقاس حضارا وقوا، به ترهب الدول ااورة، ولكنه العلة األساسية 
  . حصل الترف أقبلت الدولة على اهلرما مؤذن الفساد، إذهحلدوث اخللل يف الدولة، إن

  
  : مهاهنالك إذاً قضيتان متعارضتان يف مسار التاريخ عند ابن خلدون

 .بالعصبية تتم الرياسة أي تقام الدول ويتوج امللوك .1
 هال تطيب الرياسة إال باالستغناء عن العصبية، حىت ال يزاحم امللك، ويشعرون .2

 . بأم هم الذين مكنوه من احلكم واإلدارة
  :كما أن هنالك أيضاً قضيتان متعارضتان مها

 .اورةالترف مظهر للحضارة وغاية العمران ويرهب األمم ا .1
 الترف هادم للحضارة ومؤذن بنهاية العمران، ويغري القبائل باالنقضاض على  .2

 .الدول اليت هزمت، بسبب اإلسراف يف الترف والركون إىل الدعة
 كالً من نوهنا يقول ابن خلدون حبتمية انتقال احلضارة إىل اهلرم والتدهور، وبذلك جند أ

ي، يف الدور الذي يقوم به كلٌ منهما يف مسار العصبية والترف يتميز بالتناقض الداخل
  .التاريخ، كما رأينا يف التعارض بني القضايا املشار إليها

 إيقافه، وأن القضية الديالكتيكية للحياة ن ويؤكد ابن خلدون أن اهلرم يف الدولة ال ميك
 حىت واملوت، أي وحدما وتعارضهما، هذه القضية املرتبطة بتطور أي كائن منذ والدته

ايته، وهي علم القوانني العامة الشاملة للحركة وللتطور، بالنسبة للطبيعة واتمع والفكر 
  :على السواء، وهلا عند ابن خلدون خاصيتان مها

مبدأ التأثري املتبادل واالرتباط الكوين بني كل الظواهر، سواء يف الطبيعة أو  .1
  .يف اتمع
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تلخيص ومقارنة بين الفلسفة الغربية و الفكر اإلسالمي في تصورهما للحقيقة 
 التاريخية

 
 

    



يف هذا الفصل نتناول مفهوم احلقيقة التارخيية بني الفلسفة الغربية والفكر اإلسالمي، بشئ من 
فهوم احلقيقة التارخيية اإلجياز واملقارنة، وموضوعنا هو طبيعة احلقيقة التارخيية حيث تناولنا م

بني فلسفة التاريخ وعلم التاريخ، والتاريخ بني العلم والفلسفة، واحلقيقة التارخيية يف فلسفة 
  .التاريخ وعلم التاريخ

أما التاريخ يف اللغة فيعين اإلعالم بالوقت، ويف االصطالح يعين دراسة التطور البشري     
وقد دار السؤال عن . االقتصادية والفكرية والروحيةيف مجيع جوانبه؛ السياسية واالجتماعية و

طبيعة التاريخ وهل هو علم أم فن أم أدب؟فقال ابن خلدون يف مقدمته بأنه فن حيث أورد ما 
  .وهو يعين بالفن العلم اإلنساين) اخل..... اعلم أن فن التاريخ فن عزيز املذهب: (نصه
 البد من االستعانة باخليال لبعث احلياة يف أما رجال األدب فريون أنه يف كل احلاالت،      

والتاريخ ليس علم يف نظر علماء الطبيعة لقيامه على عنصر املصادفة ووجود . العظام امليتة
 عدم إمكانية إخضاع أحداث التاريخ عنصر الشخصية اإلنسانية املتصفة حبرية اإلرادة؛ وبالتايل

بن خلدون ـ أو فولتري ـ هو الذي ابتدع وقد اُختلف فيما إذا كان ا.للمالحظة والتجربة
لفظ فلسفة تاريخ، وجند أن ابن خلدون هو صاحب الفكرة كمعىن وقد قصد ا البعد عن 

  .وحماولة تعليل أحداث التاريخ, السرد
، حيث قصد باملصطلح دراسة )فلسفة التاريخ(أما فولتري فهو أول من استخدم اللفظ    

كما تقوم فلسفة التاريخ على مقولتني أساسيتني مها الكلية .التاريخ من وجهة نظر الفيلسوف
اليت تعين تكامل األجزاء وترابط الوقائع، والِعلّية اليت تعين اختصار العلل اجلزئية لألحداث إىل 
علة واحدة مثل املادية املاركسية اليت أرجعت كل أحداث التاريخ إىل عامل واحد هو العامل 

  .االقتصادي
سفة التاريخ أيضا على قضايا هي النسبية والعلية والتقدم والتخلف يف جمرى  تقوم فل      

والتاريخ يف الفلسفة يعين التحليل والتعليل أي  ،)146(والتنبؤ مبا سيكون عليه التاريخ, التاريخ
  .إحياء املاضي، وقد قسم ابن خلدون التاريخ إىل ظاهر وباطن
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فهو أن التاريخ يلتمس احلكمة من الفلسفة، أما الذي يربط بني التاريخ والفلسفة،       
 فلسفة التاريخ و تلتمس الواقعية من التاريخ، وقد انتقد املؤرخون أمثال ال جنلةبينما الفلسف

  .والفالسفة؛ ألم يرجعون مجيع أحداث التاريخ إىل سبب واحد
ر ويدور السؤال حول إمكانية احلصول على حقيقة جمردة، ومدى إمكانية تكرا      

األحداث ووجود حتمية، وبالتايل تطبيق املنهج العلمي عليه، ومن مث ظهور املذهبني املتضادين 
  .الوضعية واملثالية

 إن الوضعيني قد قالوا بإمكانية إسناد التاريخ إىل التجربة، شأنه شأن العلوم الطبيعية،    
رييب عليه، وأنه ليست كل أما الوضعيون فيدعون بأن حركة التاريخ ال متنع تطبيق املنهج التج

لكننا جند املذهب املثايل يقرر بأن التاريخ هو عامل احلرية، بينما الطبيعة .العلوم الطبيعية ثابتة
  .عامل احلتمية، وأن التاريخ مستقل وله طابع منفرد يتعذر معه تطبيق املنهج االستقرائي عليه

 طبيعة احلقيقة ومعيار الصدق          هنالك خالف بني الوضعية واملثالية ويدور حول
 اخللفية الفلسفية نوالكذب وإمكانية احلكم على دعوى تارخيية بأا صادقة أو كاذبة وتكم

يف اخلالف بني الوضعية واملثالية، يف الصلة بني الذات املدِركة واملوضوع املدرك، فضمن 
ك املثاليون خبيط املعرفة الوضعيون موضوعية التاريخ وافتقدوا السبيل إىل معرفته، بينما أمس

  )147(.لكنهم ضحوا باملوضوعية
  لقد دار اخلالف حول صناع التاريخ هل هم أفراد أم حضارات، إذ إن التاريخ       

أما هازو , لمرتبط يف األذهان بالساسة والقواد والعسكريني، ومن أصحاب هذا الرأي كار لي
ويعد تاريخ اإلسالم من صنع احلضارات  وغريه فريون أن احلضارات هي صانعة التاريخ، اجن

  .والسخاوي ممن يؤيدون ذلك
  :وقد وردت عدة شروط حتدد بناءاً عليها صحة احلقيقة التارخيية منها

 . فحص نوع املادة اليت أخذ منها الباحث، سواء كانت نقوش أو معلومات •
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وقدرة الباحث على الدرس، ونقد ما حتت يده من أصل، ومن مث وردت شروط  •
ب توفرها يف املؤرخ منها أن يكون حمباً للدرس جلداً صبوراً، ويقضي السنوات جي

 .يف الترحل والبحث عن املعلومة
كما أن هنالك أسباب تؤدى للكذب يف التاريخ مثل التشيع للمذاهب، والذهول  •

  )148(.عن املقاصد وعن تبدل األحوال
 على اهتمامهم حبوادث ل ما يدوأما يف فكر اليونان فلم يوجد ما يسمى بفلسفة التاريخ، أ

املاضي وبالرغم من وجود مؤرخني يونان أّرخوا يف ذلك العصر إال أنه مل يوجد تصنيفاً 
  .واضحاً أو حتليلَ لطبيعة احلقيقة التارخيية

  ).اإللياذة واألوديسا(وتتمثل مصادر التاريخ اليوناين يف اخلطب واألدب واملالحم     
 ارتبطت بنظرية العناية اإلهلية وصاحب النظرية دصور الوسطى، فقأما فلسفة التاريخ يف الع

، وقد متيز التاريخ يف املنظور املسيحي بأنه تارخياً للعامل يرجع إىل )سان أوغسطني(القديس 
أصل اإلنسان، وأنه يهتم بالكشف عن تدبري يتجلى يف ارى العام لألحداث، ويعلق أمهية 

صاحب النظرية، فقد كانت أهم ) سان أوغسطني(أما .يةكربى على حياة املسيح التارخي
 اامها دوقد دافع فيهما عن املسيحية، بع) االعترافات(و) مدينة اهللا(أفكاره يف كتابني مها 

بعدم مقاومة الشر، وكان يرى ضرورة االرتباط بني الدين والسياسة كي تتحقق سعادة الدنيا 
  .واآلخرة

ة لنظرية العناية اإلهلية، هي تعرض اإلمرباطورية للسقوط    كانت الظروف املعاصر      
نتيجة لغزوات القبائل اجلرمانية، وإشاعة أن انتصار الوثنية على املسيحية راجع إىل ضعف 

 أن التاريخ مسرحية ألفها اهللا وميثلها اإلنسان، أي أن وقائع وتشري النظرية إىل. املسيحية
ويف . أثرت النظرية يف احلضارات بقدر دور الدين فيهاوقد .التاريخ ختضع للمشيئة اإلهلية

مقارنة النظرية مع الدين اإلسالمي جند أن بعض الفرق قد اختذت العناية كعقيدة، لكنها مل 
تقدم النظرية مطبقة على التاريخ وبالتايل ال ترقى ألن تكون فلسفة للتاريخ ،بالرغم من أا يف 

  .اإلسالم عامة متثل طابعاً مشولياً
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وبالرغم من أن النظرية تعترب أول حماولة تعرب عن نظرة كلية للتاريخ وتفسر مسار      
وقائعه، إال أا قيدت مفهوم العناية بأصول الدين املسيحي ومن مث صعوبة أن يسلم بنظريته 

 أما يف الفلسفة احلديثة فلدينا ثالثة مناذج لشخصيات مثلت الفكر )149 (.غري مسيحي
  .ك الوقتالفلسفي يف ذل

الذي خضع منهجه يف تفسري التاريخ إىل ثالثة ) كارل ماركس(النموذج األول هو       
قوانني، تتمثل يف قانون التغري من الكم إىل الكيف، وقانون تداخل األضداد وصراعها، الذي 
يؤكد فيه أن التناقض هو القوة احملركة للتاريخ الطبيعي واإلنسان معاً، وأن طريف التناقض 

ستمد كل منهما وجوده من اآلخر، أما قانون نفى النفي فيذكر فيه أن مجيع مراحل احلياة ي
  .تتضمن سلسلة من نفي النفي، وكل مرحله تنفي سابقتها

، واليت عرفت باملاركسية )ماركس (هنالك أيضاً نظرية املادية التارخيية اليت تنسب إىل       
وانتقدت املاركسية ألا .تصادي، والدين، والعامليةوتقوم على العمل واإلنتاج، والعامل االق

أمهلت الدين باعتباره العامل الروحي الدافع للحياة االجتماعية، كما أمهلت أثر األخالق يف 
  .تكييف التطور االجتماعي، كما أسرفت يف وصف بؤس الطبقة العاملة

 حبث مركب عن عمليات ويبدو أن احلقيقة عند ماركس، قد انتقلت باملنهج إىل
على مدى طويل، كما نبهت املؤرخني إىل دراسة الظروف املادية  اجتماعية واقتصادية متصلة

  .حلياة الناس
 أما هيجل فيمثل النموذج الثاين، وقد أثرت الثورة الفرنسية يف أفكاره، وهو يقول     

عقل جمرد يعاجل األفكار بأن هنالك نوعان من العقل عقل عملي يفكر يف األشياء احملسوسة، و
كما يذكر أنه ميكن أن ننظر إىل فلسفة التاريخ مبنظورين . اليت تتجاوز وجودنا احلسي

أساسيني، أحدمها جيعل من الفلسفة دراسة ملناهج البحث والطرق اليت ميكن أن يكتب ا 
 التاريخ، أما اآلخر فيقدم وجهة نظر عن مسار التاريخ ككل؛ وهو ما يسمى بالنشاط
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التركييب، وقد حدد هيجل املناهج اليت يكتب ا التاريخ يف ثالثة أقسام هي التاريخ األصلي، 
  .)150(والتاريخ النظري، والتاريخ الفلسفي

 أحداث هأما فلسفة التاريخ عند هيجل فتقوم على أن التاريخ ظاهر وباطن، ظاهر     
كماً معقوالً، وخالصة القول إن التاريخ، أما باطنه فهو تلك الروح اليت جتعل له مساراً حم

كما يقدم لنا . الفلسفة عند هيجل تقدم للتاريخ فكره واحدة هي أن العقل حيكم التاريخ
تفسرياً ميتافيزيقياً للتاريخ يقول إنه يكشف عن التقدم سواء يف املظاهر املادية التكنولوجية أو 

العقل حيكم (سية اليت ساقها وقد ووجه هيجل بالنقد يف القضية األسا. الفكرية العلمية
  )151(.؛ألنه نسبها للفلسفة واملنطق، مث قال إا مستخلصة من تاريخ العامل) التاريخ

أما النموذج الثالث فهو فولتري، الذي زامن عصر التنوير الذي نادى بسيادة فلسفة       
ام بالتاريخ الذي يعترب عقلية جتريبية مادية، ترفض امليتافيزيقيا وال تقدس الدين، وتنادي باالهتم

  .مظهراً من مظاهر االهتمام باإلنسان
إىل ) فلسفة التاريخ(لقد رفض فولتري السرد التارخيي، كما يرجع أول استخدام للفظ         

فولتري، وإن كان ذلك ال يعين أا ابتدأت به، وإمنا ترجع إىل ابن خلدون، وقد قصد فولتري 
 وجهة نظر الفيلسوف، واستنكر أن تكون دراسة التاريخ ذا املصطلح دراسة التاريخ من

أكواما من املعارك، وقصد إىل تعديل دراسة التاريخ من التاريخ السياسي والعسكري إىل 
وقد وجه إليه النقد بسبب عدم تقديره للعاطفة الدينية، وشعوره حنو البشرية . فلسفة احلضارة

ع األحداث يف التاريخ، كذلك موقفه هو باالحتقار، وكذلك عدم انتباهه ملربرات وقو
وأصحاب مدرسة التنوير عموماً من أحداث املاضي وعدم تقييمهم هلا وإسرافهم يف إبراز 

  )152(.مالمح العصر اجلديد
 وتوينيب، ميثلون مناذجاً لفالسفة التاريخ يف الفلسفة ر وسار تهإن كالً من كر وتش   

 هو تأثره مباركس هيجل، بالرغم من هكر وتشوأهم ما ميكن ذكره عن .الغربية املعاصرة
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رفضه للتصور املادي للتاريخ، وإنكاره لفكرة وجود روح كلي يتطور عرب التاريخ تطوراً 
 أن هكما أنه أخذ على هيجل عدم توحيده بني الفلسفة والتاريخ، ويقرر كر وتش.حتمياً

على الفلسفة، والتاريخ عنده هو التاريخ ال يتعارض مع الفلسفة، وأن املعرفة التارخيية تنطوي 
 .دراسة احلياة السرمدية للماضي
 يف ه فقد كان يرى إن التاريخ هو تسجيل الفعل البشري لذا تر أما جان بول سار ت

صميم الواقع املادي، وأن البشر ميكن أن يصنعوا التاريخ دون وعي مبا يفعلون، وقد تأثر أيضاً 
ي يفرض نفسه على التاريخ، وأن األحداث ال تقع باملاركسية، وأنكر وجود قانون خارج

  )153(.نتيجة ألي خمطط خارجي سابق
 فهو صاحب نظرية التحدي واإلستجابه، واليت  Arnold Toynbeeأما تونبيي 

يذكر فيها إن الظروف الصعبة اليت تتحدى قدرة اإلنسان وتستحثه على العمل لتكوين 
 وقد .اشلة إذا عجز اإلنسان عن التغلب عليهااحلضارة، تكون ناجحة إذا تغلب عليها أو ف

 يقو اً منها مل أيأنني له تب ف،كثر من عشرين حضارةأ بلغت  احلضارات العاملية اليتيبعدد توين
 قدمي ووسيط وحديث، إىل الزمن باخللود، كما أنه رفض تقسيم التاريخ حتدي عاملعلى 

  154)().جلرنبش( عند للحضارات ريكما انتقد نظرية التعاقب الدو
         كما جند أن املنهج يف املفهوم اإلسالمي حمكوم بالتصور اإلمياين وااللتزام العقدي عن 
اهللا والكون، وما نزل به الوحي، أما مصادر ذلك املنهج فهي كتب مصطلح احلديث اليت 
 استمدت أسسها من الكتاب العزيز، وللمنهج اإلسالمي خصائص ومميزات تتمثل يف التميز يف
التصور واملفاهيم، والتميز يف منهج التوثيق واثبات احلقائق، والتميز يف منهج التفسري التارخيي، 
أما قواعد املنهج فهي تتمثل يف اإلميان بالغيب، ووجوب التفريق بني أخطاء البشر وأحكام 

األخذ من اإلسالم، اإلميان بالسنن الربانية، الشروط املتعلقة مبا يرويه املؤرخ، معرفة حدود 
كتب أصحاب األهواء والزندقة، معرفة ضوابط األخذ من كتب غري املسلمني، إبراز دور 

  .األنبياء وأثرهم يف تاريخ البشرية
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ويف التاريخ اإلسالمي وجدنا مناذج ملؤرخني مثل أيب جعفر الطربي الذي كانت 
 عن الكون والزمان مصادره هي القرآن الكرمي وأقوال العلماء، وقد قسم تارخيه لقسمني قسم

، أما القسم الثاين فقد )ص(والليل والنهار وبدأ تاريخ البشرية منذ هبوط آدم إىل عهد النيب 
 أو ما –أما نظرة الطربي للتاريخ .خصصه لتاريخ املسلمني ورتب حوادثه على النظام احلويل

  . األمر كله هللا فهي تنبثق من اعتقاده وتصوره اإلمياين، ويقرر أن–يسمى بفلسفة التاريخ 
أما املسعودي فقد أمجعت املصادر على انه كان جيوب األقطار، ويكثر األسفار حبثاً 
عن احلقيقة، تشبهاً برجال احلديث واللغة، وهو يرى أن كتابة التاريخ ال ميكن أن تكتفي 
 .بالنقل وتصنيف األخبار، وأا جيب أن تستند إىل البحث والتمحيص وتوسيع أفاق املعرفة

ويف منهجه مل خيرج عن املألوف الذي اتبعه السلف وهو تنوع أشكال املعارف واألخذ من 
  .جانباً تارخيياً وآخر أدبياً) مروج الذهب(كل علم بطرف وتناول كتابه 

املعروف فقد انفرد مبنهج خاص يقوم على ) العرب(أما ابن خلدون صاحب كتاب 
له ظاهر وباطن، وأن ظاهره ال (يقرر بأن التاريخ الديناميكية والدياليكتيكية وهو يف منهجه 

  ).يتجاوز السرد أما باطنه فهو نظر وحتقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسباا عميق
   يعترب ابن خلدون مؤسس علم التاريخ وفلسفة التاريخ، وإن كان اجلدل دائراً حول أن 

  .فولتري هو صاحب اللفظ كمصطلح
التعاقب الدوري اليت يقرر فيها بأن الدول وابن خلدون هو صاحب نظرية 

واحلضارات متر بثالث مراحل هي البداوة والتطور مث اهلرم، حيث أن الديالكتيكية حتتم مرور 
  .)155(مجيع احلضارات ذه املراحل وال ميكن إيقافها
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  :الخاتمة

كان موضوع هذا البحث هو طبيعة الحقيقية التاريخية بـين الفلـسفة            

الغربية والفكر اإلسالمي، وقد تناول مفهوم الحقيقة التاريخية بـين فلـسفة            

التاريخ وعلم التاريخ، والتاريخ بين العلم والفلسفة، والحقيقة التاريخية فـي           

ـ     .فلسفة التاريخ وعلم التاريخ    اريخ فـي اللغـة وفـي       كما تناول معنـى الت

) فلسفة تاريخ (ثم تناول لفظ    .  اصطالح رجال العلم واألدب    ياالصطالح، وف 

إذ أن واضع اللفظ كمصطلح هو فولتير الذي قصد به دراسة التـاريخ مـن               

وجهة نظر الفيلسوف، أما صاحب الفكرة كمعنى فهو ابن خلدون الذي قصد            

 مقولتين أساسـيتين همـا      وقد قامت فلسفة التاريخ على    .به البعد عن السرد   

الكلية والعلية، كما تقوم على قضايا هي النسبية والعلية والتقدم والتخلف في            

  . سيكون عليه التاريخا بمؤمجرى التاريخ، والتنب

      إن الرابط بين الفلسفة والتاريخ هو أن التاريخ يلـتمس الحكمـة مـن        

وقـد أدى الـسؤال عـن       . الفلسفة، بينما تلتمس الفلسفة من التاريخ الواقعية      

إمكانية الحصول على حقيقة مجردة إلى ظهور المذهبين المتضادين المثالية          

والوضعية، حيث قال الوضعيون بإمكانية تطبيق منهج التجربة على التاريخ،        

وقد دار السؤال حول مفهوم البطل وصانعي       . يقرر المثاليون بتعذر ذلك    ابينم

كما وردت عدة شروط تُحـدد بنـاء        . التاريخ وهل هم أفراد أم حضارات؟     

 ثم األسباب التي تـؤدي للكـذب فـي          نعليها صحة الحقيقة التاريخية، وم    

وتتبعاً لطبيعة الحقيقة التاريخية نجد أنه لم يوجد في الفكر اليونـاني            .التاريخ

ما يسمى بفلسفة التاريخ رغم وجود مؤرخين،أما في العصور الوسطى فقـد            

صاحب نظريـة العنايـة     ) سان أوغسطين (القديس  ارتبطت فلسفة التاريخ ب   



اإللهية التي أثرت في الحضارات بقدر دور الدين فيها ،واتخذت في الـدين             

  .اإلسالمي طابعاً شمولياً ولم تطبق على التاريخ

 الحديثة فقد مثل مـاركس نظريـة الماديـة          ة     أما في الفلسفة األوروبي   

ج والعامـل االقتـصادي والـدين       التاريخية التي تقوم على العمل واإلنتـا      

والعالمية،  وخضع منهجه في تفسير التاريخ إلى قوانين التغير من الكم إلى             

  .الكيف، وتداخل األضداد وصراعها، ونفي النفي

، فتقوم فلسفة التـاريخ     )العقل يحكم التاريخ  (أما هيجل صاحب نظرية        

  .له مساراً محكماًعنده على أن التاريخ ظاهره األحداث، وباطنه روح تجعل 

      كما نجد أيضاً فولتير صاحب مصطلح فلسفة التاريخ الذي قصد إلـى            

  .تعديل دراسة التاريخ من التاريخ السياسي والعسكري إلى فلسفة الحضارة

، الـذي يـرى أن التـاريخ        ر     في الفلسفة الغربية المعاصرة نجد سار ت      

الذي يقرر أن التـاريخ ال       هيصنعه البشر دون وعي بما يفعلون، وكر وتش       

، التـي   )التحدي واالستجابة (يتعارض مع الفلسفة، وتوينبي صاحب نظرية       

يذكر فيها أن الظروف التي تتحدى قدرة اإلنسان وتـستحثه علـى العمـل              

لتكوين الحضارة، تكون ناجحة إذا تغلب عليها، أو فاشلة إذا عجز اإلنـسان             

  .عن التغلب عليها

م اإلسالمي وجدنا أن المنهج محكوم بقواعد، مصدرها         المفهو ي        أما ف 

كتب مصطلح الحديث المستمدة من الكتاب العزيز، كما أن للمنهج خصائص           

كما أخذنا نماذج لمؤرخين اسـالميين      .ومميزات في التوثيق وإثبات الحقائق    

مثل الطبري والمسعودي وابن خلدون مؤسس فلسفة التاريخ وعلم التـاريخ           



 عقدنا مقارنة بين كل من الفلسفة الغربية والفكر         مب الدوري، ث  ونظرية التعاق 

 . اإلسالمي، لتناولهما لمفهوم الحقيقة التاريخية
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