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 مفهىم التاريخ وتطىر الفكر التاريخي عنوان المحاضرة /    

 The concept of history and the development of Islamic thought 

 توطئة:
أثار مفهوم التأريخ قديما وحديثا اهتمام جمهرة كبيرة من المؤرخين والفالسفة، وقد عبرت تمك   

اإلثارة عن نفسها من خالل النتاج الواسع الذي تناول التاريخ مصطمحًا وفكرًة وفنًا وميدانًا من 
ولعل من أبرز  ما عرف من ذلك النتاج هو ما قد عرف به العالمة  ميادين المعرفة اإلنسانية.

نساني الذي هو إلجتماع االخبر عن ابأنه  عبد الرحمن ابن خمدون التاريخ التأريخ بقوله أنه: )
والعصبيات،  حوال، مثل التوحش والتأنس،ألالعالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من ا عمران

الممك والدول ومراتبها، وما  عضهم عمى بعض، وما ينشأ عن ذلك منوأصناف التغمبات لمبشر ب
والعموم والصنائع، وسائر ما يحدث في  ينتحمه البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش

 .حوال (ألذلك العمران بطبيعته من ا
سدداني وقددد تمثددل مضددمون فمسددفة التدداريخ مددن خددالل طبيعددة الرؤيددة ألحددداث التدداريخ والتطددور اإلن  

التي قدمها المعنيون بالقضية التاريخية، وقد أصبحت اآلليات التي أدت إلى تفعيدل فمسدفة التداريخ 
هددا أم تمددك التددي حاولددت تجدداوز ذلددك المددبس فددي عنسددوات تمددك التددي حاولددت إزالددة المددبس والغمددوض 

مى ضوت مضمون فكري جديد أكثر تعقيدًا وأقدر عمى استيعاب السياق العام لألحداث التاريخية ع
 المتغيرات المعرفية في إطار المرحمة التاريخية، أصبحت تمثل فمسفة التاريخ.

 اإلشكالية المفاهيمية لمتاريخ: أواًل:
 اإلشكالية التأصيمية: - أ

شدددكالية تالتأصدددديلت لمفهددددوم التدددداريخ، تدددددل بددددال ريدددب عمددددى أهميددددة هددددذا المفهددددوم، فقددددد عدددداد ن إإ   
عدددن جدددذور ذلدددك المفهدددوم، ورجدددع تجوزيدددف هدددورست إلدددى الفيمسدددوف تهيجدددلت إلدددى الالتينيدددة بحثدددًا 

ت الفرنسدددددية، وال حدددددظ تلدددددويس جوتشدددددمكت أن الكممدددددة histoireاليونانيدددددة باحثدددددًا عدددددن جدددددذٍر لكممدددددة ت
ت مشدددتقة مدددن الكممدددة اليونانيدددة تهسدددتوريات والتدددي يقدددول عنهدددا أنهدددا كاندددت تعندددي historyاالنكميزيددة ت



عٍة من الظواهر الطبيعية سوات جاتت مرتبة ترتيبًا حسبما استخدمها تأرسطوت تسردًا منظمًا لمجمو 
زمنيًا أم غير مرتبة في ذلك السردت. وقد قابل محاوالت التأصديل الغربيدة محداوالت مماثمدة لهدا فدي 
المشدددرق العربدددي اإلسدددالمي، فقدددد نقدددل تهددداممتون جدددبت عدددن تالبيرونددديت فدددي كتابددده تاآلثدددار الباقيدددةت 

كيدددهما عمددى خطددأ الددرأي القائددل بددأن كممددة تتدداريخت معربددة عددن وتالخددوارزميت فددي تمفتدداح العمددومت تأ
األصددل الفارسددي تمددا  روزت  والتددي يددراد منهددا تعيددين بدددت الشددهر، وفددي مقابددل ذلددك الحددظ األصددل 

ت والتددي يقصددد بهددا فددي المغددة خت أو تيددر خالسددامي العددام لكممددة تتدداريخت فددي كممددة عبريددة هددي تيددا ريدد
صددارت إلددى أن كممددة تيددا ريددلت تنتمددي إلددى األصددل العربددي المددذكورة تالشددهرت. وقددد ذهددب تحسددين ن

القدددديم والمشدددترك فدددي المغدددات السدددامية والتدددي تعندددي تالقمدددرت، ويفهدددم مدددن هدددذا الدددرأي تقويمدددًا  أكثدددر 
يجابيددة بددالنظر ألن العددرب القدددمات كددانوا يحددددون شددهورهم بددالقمر ال بالشددمس كمددا أنهددم  شددمولية واج

يام كما هو  معروف في التقويم الهجري، وكون لفظ )التاريخ( يبنون تاريخهم عمى الميالي دون األ
ألنَّده   -هدو األقدرُب إلدى الصدواب  -أصياًل في المغة العربيَّة، وليس منقواًل إليها من لغاٍت أخدر  

ًبا مدا اخُتمدف حدول أصدل اشدتقاقه: أهدو ِمدن )أرَّخ( أو ِمدن )ورَّخ(ا ولمدا كدان  لو كان هذا المفظ معرَّ
ًما حول أصمه بين القبائل العربيَّة، ولما فرَّق األصمعيُّ بين لغة تمديم وقديس، بقولده: االختالف قائ

تبنو تميم يقولدون: )ورَّخدت الكتداب توريًخدا(، وقديٌس تقدول: )أرَّختده تأريًخدا(ت، وهدذا االخدتالف يؤك دد 
 .  كون لفظ )التاريخ( عربيِّ

ين القدامى حول أصمها، وربما كان السبب في ويتضل من هذا كم ه أنَّ الكممة قد أثارت جداًل ب   
، كما أنَّها لم ترد فدي كتداب ا   ذلك كوَن كممة )تاريخ( لم ترد فيما وصل إلينا من الشعر الجاهمي 

 عز وجل، وال في حديث رسول ا  صمى ا  عميه وسمم.
 الفكرية: اإلشكالية

تتميز إشكالية التاريخ بأنها ذات وجو  عديدة إذا ما كانت عالقتهدا بالفمسدفة مدن جهدة وعالقتهدا    
 بالعمم من جهة ثانية.

ذا كددددان االسددددتفهام الممثددددل بعالمتدددده الشددددهيرة ت ت عددددامال مسدددداعدا أكبددددرا لمتوصددددل إلددددى معرفددددة     واج
بابية عمدى اخدتالف درجاتهدا، المستفهم عنه، والقابع خمف هذ  العالمدة، والمحداط بدالغموض والضد

فأن ذلك يوجب التوسل به من أجل المساعدة في معرفة وفهم طبيعة إشكالية المصطمل التداريخي 
 والتعرف عمى أبعادها. وتنقسم اإلشكالية تبعا لهذ  األهمية البالغة إلى شقين:

 شق منهجي: -
حول نسبة التاريخ وانتمائه،  تكشف النقاب عنه جممة من التساؤالت المهمة، والتي يدور أولها    

وهدددل مدددا إذا كدددان التددداريخ عممدددا بدددالمفهوم الفيزيقدددي، متمحدددورا حدددول الموضدددوع التددداريخي أو المدددادة 
التاريخية، محاوال عالج إشكالياتها والتنظير من أجل تقنينها، أم كان أقرب لألدب منه إلى العمدم، 



أو عقدددل المدددؤرخ  وهدددذا التسددداؤل أو ومددن هندددا تكدددون معالجاتددده منطمقدددة مدددن التمحددور حدددول الدددذات 
 االستفهام ذو طابع فمسفي بامتياز. 

وقددد سدداعد التطددور العممددي الددذي تسددارعت وتيرتدده منددذ القددرن السددابع عشددر عمددى ظهددور دعددوات   
متكررة لممدؤرخين إلبدداع منداهح بحدث تاريخيدة تدتمكن مدن محاكداة تقددم مماثدل قدادر عمدى محاكداة 

 جها.العموم الطبيعية في دقة نتائ
أما التساؤل الثاني فيدور حول موضوع التاريخ. ولما كان التأريخ يؤرخ لمدذين دخمدو  ولعبدوا دورا   

فيده وحركددوا مسدداراته، فددسن هدذا سددوف يددؤدي بالضددرورة إلددى التسداؤل عددن هويددات أولئددك الالعبددين، 
فالسفة والمفكدرين وهل ما إذا كانوا قادة أو ساسة، أم كانوا خالصة لفكر األمم ممثمين بالعممات وال

والشعرات والفندانين، واألنبيدات إن كدانوا قدد ظهدروا فدي مسدرح تداريخ تمدك األمدم . وهدل يدؤرخ التداريخ 
لمجانب السياسي والعسكري بحسبانهما أبرز جوانبه، أم يؤرخ لفكر األمة المعبر عن شخصديتها . 

ن كاندددت وهدددل يدددؤرخ التددداريخ لشخصددديات أم لحضدددارات  ألفدددراد أم ألمدددم  وهدددذ  المشددد كمة بددددورها واج
تخدص المددؤرخين إال أن الفالسددفة قدد لعبددوا الدددور األكبدر فيهددا، إذ أن التحددول فدي العصددر الحددديث 
مددن التدداريخ ألفددراد إلددى التدداريخ لحضددارات قددد دعددا إليدده فالسددفة، وأصددبل التدداريخ لحضددارات يتخددذ 

 لحضارةت.موقفا وسطا بين التاريخ والفمسفة فيما اصطمل عمى تسميته بد تفمسفة ا
ويشددكل تالحكددم التدداريخيت محددور السددؤال الثالددث، وتتضددل معددالم المعالجددة حددين يتصددور التدداريخ   

بأنده شدديخ مسددن مهيددب الطمعددة، ممسدكا بيددد  قممددا يسددطر بدده عمدى قرطدداس الددزمن حكمدده عمددى مددن 
 دخموا التاريخ. وههنا يولد السؤال بشدكل أكثدر وضدوحا، حدين يددور حدول أحقيدة المدؤرخ فدي ارتددات

زي القضدداة لدديحكم عمددى أفعددال الشخصدديات، أو حددين يكددون واقفددا موقددف ال مبدداالة وعدددم اكتددراث 
باسدددم الحيددداد التددداريخي  وهدددل يكتفدددي بدددذلك الحيددداد أم أن عميددده تبريدددر ال أخالقيدددة بعدددض صدددانعي 
التاريخ  وهذ  األسئمة ترتبط بدال شدك بالفمسدفة األخالقيدة والفمسدفة السياسدية، وتدنجم عنهدا بوضدوح 

ئمة أكثددر عمقددا كالتسدداؤل عددن مددد  التشددابه بددين أخددالق الدولددة وأخددالق الفددرد  والتسدداؤل عددن أسدد
خضوع الدولة لما يخضع له البشدر مدن تقيديم وأحكدام، أم أنهدا مدن طبيعدة مخالفدة فدال تخضدع لمدا 

 يخضع له األفراد العاديون 
 شق متعمق بقصور في طبيعة التاريخ ونقص في تركيبه. -

من الطبيعي في سموك البشر كراهة االعتدراف بالقصدور أو الدنقص، ومدن هندا يمكدن بيسدر فهدم   
معارضة المؤرخين الشديدة لفمسفة التاريخ، ألن فمسفة التاريخ تقيم نظرياتها عمى أساس نقص في 
طبيعدددة التددداريخ، وهدددو نقدددص ال يكممددده إال الفكدددر الفمسدددفي. ويمكدددن التمددداس نقطدددة البددددت فدددي فهدددم 

ور في تركيب التاريخ وتعزيز  بفكر فمسفي لد  اثنين من كبار المفكرين في التاريخ البشري، القص
أمدا أألول فهدو تابدن خمددونت، وهدو مؤسدس فمسدفة التداريخ، وأمدا الثداني فهدو تفدولتيرت وهدو أول مددن 

فدي أطمق تسمية تفمسفة التاريخت عمى هذا الفرع من المعرفة. يقدول ابدن خمددون عدن التداريخ:) هدو 



ظاهر  ال يزيد عمى إخبار عن األيام والدول والسوابق من القرون األول.(، والعبارة تفيد أن ظداهر 
التاريخ مجرد أخبار وحوليات وتقويمدات، ثدم يقدول: ) وفدي باطنده نظدر وتحقيدق، وتعميدل لمكائندات 

ريق، وجدير ومبادئها دقيق، وعمم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة ع
بددأن يعددد فددي عمومهددا وخميددق.(، وهددذ  العبددارة تشددير إلددى فمسددفة التدداريخ التددي هددي عمددى حددد تعبيددر  
أصددديمة فدددي الحكمدددة أو الفمسدددفة ومدددن بدددين عمومهدددا. ويترتدددب عمدددى هدددذا أن يكدددون لمتددداريخ ظددداهر 

ر، وباطن، وبينما يشير الظاهر عادة إلى ما هو  ظاهري خارجي براني، ممكن أن يعتريه القصدو 
فسن الباطن يشير إلى ما هو باطني حقيقي جواني كامن في باطن األشديات، وفدي هدذ  اإلشدارة مدا 
يدل عمى تأكيد تابن خمددونت عمدى أن فدي التداريخ قصدورا مدن الضدروري اسدتكماله بمدا هدو أصديل 
في الحكمة. أما تفولتيرت فقد كان أكثر صراحة فدي التعبيدر عدن قصدور التداريخ بقولده: )إن بعدض 

لمددؤرخين يهددتم بددالحروب والمعاهدددات ولكنددي بعددد قددراتة وصددف مددا بددين ثالثددة  الف واربعددة  الف ا
معركة وبضع مئات من المعاهدات لم أجد نفسي أكثر حكمة مما كنت قبمها، لدم أتعدرف إال عمدى 
مجددرد حددوادث ال تسددتحق عنددات المعرفددة.(. فوقددائع التدداريخ تعوزهددا الحكمددة ومسددار  ينقصددده إدراك 

أو المعنى وذلك ما أغفمه المؤرخون واهتم به فالسفة التاريخ، فوجد فريق مدنهم فدي مسدار  المغز  
تعاقبا دوريا لمحضارات كتعاقب الميل والنهار وكتعاقب الفصول، ووجد فريق  خر فدي مسدار  دليدل 

 عناية ا  باإلنسان بينما وجد فيه فريق ثالث سجال إلنجازات اإلنسان قدما نحو األمام.
 ًا: اإلشكالية الفمسفية لمتاريخ:ثاني

جميدع األحدداث والوقدائع التاريخيدة التدي  لما كان التاريخ كما نعرفه في الوقت الراهن ناجمدا عدن  
راكمها اإلنسان من الماضي إلى الحاضر، سدوات تعمدق األمدر باآلثدار أو الوثدائق أو المخطوطدات 
أو الكتددددب أو الفنددددون أو المعددددالم الدينيددددة أو الهجددددرات أو الحددددروب أو الغددددزوات أو المجاعددددات أو 

 فيدددة أو العمدددوم أو الصدددناعات أو االختراعددداتالحرائدددق و أو اجتيددداح األوبئدددة أو االكتشدددافات الجغرا
هدذا الكدم الهائدل  .أي كدل حددث إنسداني حصدل فدي الماضدي وأصدبحت لددينا معرفدة عندهوغيرهدا، 

حولهدددا المواقدددف الفمسدددفية. ويمكدددن  مددن األحدددداث و الوقدددائع يضدددعنا أمدددام إشدددكاالت فمسددفية تبايندددت
  :هييجب مناقشتها و  يةث مسائل أساسالث فيحصر هذ  اإلشكاالت 

هل كل ما نعرفه عن الماضي هو حقيقي  بمعنى ف :بالمعرفة التاريخية متعمقة لمسألة األولىا
هو المنهح الذي  ماو  هل طرق بنات المعرفة التاريخية تتسم بالموضوعية ويمكن الوثوق فيها 

يمكن أن يكون التاريخ مجرد سرد أال يستخدمه التاريخيون لبنات معرفة حقيقية بأحداث الماضي  
 غير  الالماضي  ألخبار

نحتاج أن  ناه .عنا نسمط الضوت عمى مسار التاريخجوت :المسألة الثانية تتعمق بالتاريخ نفسه
عن مسار التاريخ  في كميته وليس في أجزائه، بمعنى أننا سنتساتل اإلنسانينتأمل التاريخ 



الحديث عن مسار واحد لمتاريخ أم  كمه: كيف تطور وكيف كان مسار   هل يمكن اإلنساني
 اليعيد نفسه  اإلنسانيمسارات متعددة  هل يسير التاريخ حقا في اتجا  التقدم  أم أن التاريخ 

 راكد  وما هو التقدم تحديدا  يتقدم  هل هو إذن تاريخوال غير 
التاريخ ومؤثرا  في فاعال اإلنسانهل حقا كان  لتاريخ:في ا اإلنسان المسألة الثالثة تتعمق بدور

له المجال مطمقا لتقرير  ولم تترك اإلنسانفيه  أم أن التاريخ قوة جبارة تحكمت في مسار 
 تالريف، الفقرت. مصير  

حتما من  ، فسننا سنتمكنالفالسفةالتي إذا ما قمنا بالتفكير فيها عمى غرار  اإلشكاالتهذ  هي   
 خ.وهنا تكمن أهمية فهم التاري كمي لما نحن عميه، لماضينا ولحاضرنا، ولمستقبمنا،وضع تصور 
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