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 ١ـ عب ــد ال ــرحمن ب ــن خل ــدون ،مقدم ــة اب ــن خل ــدون ،دار القل ــم ،بي ــروت،
 ،١٩٧٨ص ص  ٣ـ ٤
ٔ
 ٢ـ احمد محمود صبحي ،في فلسفة التاريخ ،ص  ، ٢٥بتصرف من عندنا .
 ٣ـ ٕادوارد كــار  ،مــا هــو التــاريخ ؟ ،ترجمــة  /مــاهر و بيــار عقــل ،المؤسســة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،١٩٧٦ ،ص . ٩٥
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ٔ
ٔ
نقـ ـ ــول  :انـ ـ ــه ال يمكـ ـ ــن ان نبحـ ـ ــث فـ ـ ــي التـ ـ ــاريخ دون فلسـ ـ ــفة،
ومص ــطلح فلسـ ــفة الت ــاريخ مصـ ــطلح ق ــديم يعـ ــود ٕال ــى فيك ــو ا ٕاليطـ ــالي
) ١٦٦٨م ـ  ١٧٩٤م( عنـد الـبعض ،و ٕالـى القـديس ُٔاوغسـطين ) ٣٥٤م ـ
ٔ
ٓ ٔ
 ٤٣٥م( عنــد الــبعض االخــر ،او ٕالــى اقــدم مــن هــذا ،ولكــن المصــطلح
ُعـ ـرف كموض ــوع مس ــتقل ،ف ــي الق ــرن الث ــامن عش ــر الم ــيالدي عل ــى ي ــد
ٔ
مفكــري عصــر االســتنارة مــن امثــال :هيــردر ،وكوندرســيه ،ومونتســكيو ،
وفولتير ،الذي ينسب ٕاليه بلورة المصطلح.
ٔ
لقد كان الدافع ٕالى البحـث عـن العليـة او السـببية فـي تلـك الفتـرة
يعود ٕالى التصدي للمؤثرات الميتافيزيقية في فهـم التـاريخ والتـي سـادت
مرحلــة العصــور الوســيطة علــى يــد رجــال الكنيســة ،والعمــل علــى دراســة
التاريخ دراسة عقلية ترفض المبالغات والخرافات.
ٔ
والح ـ ــق يق ـ ــال ان فلس ـ ــفة الت ـ ــاريخ بمعن ـ ــى البح ـ ــث ع ـ ــن العل ـ ــل
ٔ
ٔ
واالس ــباب ،اق ــدم م ــن الق ــرن الث ــامن عش ــر الم ــيالدي وعص ــر االس ــتنارة
ٔ
ٔ
ٔ
االوربي ــة ،فق ــد اش ــار ٕال ــى ذل ــك اب ــن خل ــدون ٕاش ــارة له ــا مغ ــزى دون ان
يستخدم المصـطلح نفسـه ،عنـدما ميـز بـين الظـاهر والبـاطن فـي التـاريخ
ٔ
ٔ
بقول ــه  " :فف ــي ظ ــاهره ال يزي ــد ع ــن اخب ــار االي ــام وال ــدول الس ــوابق م ــن
القــرون ،وفــي باطنــه نظــر وتحقيــق ،وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق،
ٔ
ٔ
وعلــم بكيفيــات الوقــائع واســبابها عميــق ،فهــو لــذلك اصــيل فــي الحكمــة
ٔ
)(١
عريق ،وجدير بان يعد في علومها وخليق".
ٔ
ٔ
وهــذا يعنــي ان فلســفة التــاريخ تتجــاوز الســرد والحشــد الخبــار ال
ٔ
رابطة بينها  ،وانها تقوم على التعليل.
ٔ
ٔ
علــى ان الغــرض مــن القــول  :انــه ال تــاريخ بــدون تعليــل ،والعقلــي
ٔ
ولمنطقــي هــو ان يتجنــب الباحــث نســبة الواقعــة التاريخيــة ٕالــى الصــدفة
ٔ
وح ــدها ،ب ــل علي ــه ان يبح ــث ف ــي ظ ــروف الواقع ــة ً
علمي ــا س ـ ً
بحث ــا ً
ـليما،
ٔ
ٔ
فــالمؤرخ يســتطيع ان يفســر لنــا قيــام الحــرب او اغتيــال شخصــية تاريخيـة
ٔ
ل ــيس بالص ــدفة ،ولك ــن باس ــباب عقلي ــة منطقي ــة مقنع ــة ،مثلم ــا يفس ــر
ٔ
الجيولوجي وقـوع الزلـزال ،او مثلمـا يفسـر عـالم الطبيعـة ظـاهرة طبيعيـة
)(٢
معينة.
نق ــولٕ :ان المص ــادفة م ــا ه ــي ٕاال مج ــرد تعبي ــر ع ــن ع ــدم ا ٕالدراك
ٔ
ٔ
العلمــي الســليم ،او فلنقــل مجــرد تعبيــر عــن الجهــل باالســباب الفعليــة،
ٓ
ٔ ٔ
اي انهــا اســم اخــر لشــيء نعجــز عــن فهمــه ،فتســمية )الكواكــب الســيارة(
ٔ
ٔ
ٔ
نشــات مــن االعتقــاد بانهــا تســير علــى غيــر هــدى فــي الســماء وقبــل ان يــتم
ٔ
فهم انتظام تحركاتها ،كما ان تعبير )سوء الحظ( طريقة مفضـلة للتهـرب
ٔ
)(٣
من الواجب المرهق في البحث عن االسباب.
ٔ
عنـدما نــتكلم عــن المعـايير التــي يجــب علـى المــؤرخ ان يتســلح بهــا
ليصبح بحق ً
قادرا على كـتابة التـاريخ كـتابـة منهجيـة نقديـة سـليمة ،البـد
ٔ
ان نتســاءل :ومــا هــي المعــايير المنهجيــة والفكريــة التــي تؤهــل الباحــث
ٔ
ٔ
لكـتابــة التــاريخ كـتابــة نقديــة قائمــة علــى اســس واصــول المــنهج العلمــي
السليم ؟

א
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ٓ
ٔ
 ٤ـ ســيد احمــد علــي الناصــري ،علــم التــاريخ ،كليــة االداب ،جامعــة القــاهرة،
 ،١٩٧٧ص  ٣٩وما بعدها بتصرف من عندنا.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

لقد حاول الكـثيرون ا ٕالجابة عن هـذا السـؤال بطـرق شـتى ،وقـد
ٓ
ٔ ٔ
صــنفت ا ٕالجابــات تحــت االراء الخاصــة بمســالة او قضــية فلســفة التــاريخ
ٔ
ٔ
ومفهومه ،وهي ً
عموما في تفسيراتها او توجهاتها تتبع احد اتجاهين:
اﻻﺗﺠﺎه اﻷول
ٔ
ه ـ ــو االتج ـ ــاه الص ـ ــوفي المث ـ ــالي ،وه ـ ــو راي الفيلس ـ ــوف  /هيج ـ ــل
ٔ
) ١٧٧٠م ١٨٣٠ -م ( و معاصـ ــروه الـ ــذين تـ ــاثروا با ٕاليمـ ــان المسـ ــيحي،
ٔ
وهــم يؤمنــون بالعقــل المطلــق الــذي هــو المثــل االعلــى لكــل شــيء ،وهــو
ٔ
الــذي يســير االحــداث فــي الكــون كلــه ،ومــن ثــم فـ ٕـان تحركــات التــاريخ
ٔ
محســوبة ومقــدرة ابـ ًـديا  ،وكــل الحــوادث تســير ٕالــى حيــث هــو مرســوم لهــا
ٔ
ٔ
ٔ
ان تسـ ــير ،وكـ ــل جانـ ــب ياخـ ــذ مبرراتـ ــه مـ ــن المسـ ــار العـ ــام لالحـ ــداث
التاريخية .
ٔ
ٔ
ٔ
ئ
ويالحـ ــظ القـ ــار المفضـ ــال ان هيجـ ــل تـ ــاثر فـ ــي رايـ ــه بمـ ــدارس
التفس ــير ال ــديني للت ــاريخ الت ــي ترج ــع ك ــل ش ــيء ٕال ــى ٕارادة ﷲ س ــبحانه
ٔ
وتع ــالى وتق ــديره  ،وه ــذه المدرس ــة تفض ــل التام ــل ف ــي مع ــالم العص ــر
ٔ
ً ٔ
ـرطا ان تبـداه مـن القـديم ،ف ٕـاذا مـا
والحياة عند دراسة التاريخ ،ولـيس ش
ٔ
ٔ
ٔ
اكـتمل تاملنا لمعـالم الحيـاة امكننـا ٕارجـاع النمـاذج الحاضـرة ٕالـى اصـولها
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
االول ــى ،اي ان ه ــذه المدرس ــة تفض ــل ان تب ــدا م ــن الت ــاريخ المعاص ــر،
وتتابع التقصي حتى التاريخ القديم.
ٔاﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ
ٔ
امــا االتجــاه الثــاني فهــو االتجــاه المــادي ،او المدرســة الماديــة فــي
ٔ
ٔ
تفس ــير وفلس ــفة الت ــاريخ ،والمع ــروف لن ــا ان الم ــاديين م ــن ال ــد خص ــوم
ٔ
المث ـ ــاليينٔ ،وا ً
حيان ـ ــا يع ـ ــرف الم ـ ــاديون بانص ـ ــار المدرس ـ ــة الطبيعي ـ ــة،
ٔ
ٔ
والسبب في ذلك انهم نظروا ٕالى التاريخ على انـه فـرع مـن فـروع التـاريخ
الطبيع ــي والعلم ــي ال ــذي يس ــقط الجان ــب الروح ــاني ،ويتح ــرى الم ــادة
ٔ
وحدها وال غيرها ،وبذلك عرفوا ٔا ً
حيانا باسم اصحاب المذهب الواحد.
ٔ
ٔ
واالتجــاه المــادي يقــول لنــا ٕ :انــه لكــي نــدرس التــاريخ ال بــد ان نبــدا
مــن القــديم حتــى نلحــظ التطــور الــذي حــدث فــي المجتمعــات ا ٕالنســانية،
وبــذلك نــتمكن مــن رصــد حركــة التطــور وعلــى ضــوء ذلــك نصــنع معــايير
للتــاريخ ا ٕالنســاني ،وهــذه المعــايير ســوف تهــدي المــؤرخين ٕالــى المنهــاج
)(٤
السليم الصحيح عند كـتابة التاريخ.
ٔ
هـ ــذا ،وقـ ــد اشـ ــتد الجـ ــدل بـ ــين انصـ ــار المدرسـ ــتين :المدرسـ ــة
المثالية ،والمدرسة الطبيعية منذ وقت طويل حـول البحـث عـن الـنمط
ٔ
ال ــذي تس ــلكه الحرك ــة التاريخي ــة عل ــى الوج ــه االع ــم ،ون ــوع اتج ــاه ه ــذا
التحرك.
والجــدل طويــل ومعقــد ،وهــو فلســفي ٔاكـثــر منــه تــاريخي ،ويــدور
ٓ
الجدل بين ثالثة اراء سنحاول توضيحها للقارئ قدر الطاقة وا ٕالمكان.
اﻟﺮأي اﻷول :اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﺪم
ٔ
ٕان التقــدم التــاريخي يــتم عــن طريــق صـراعات شــاملة بــين اســس
ٔ
قديمة للتنظيم االجتماعي واسس جديدة ،ولكن في نفس الوقـت يـرون
ٔ
ٔ
ان التطــور التــدريجي ال يــؤدي ٕالــى نتيجــة حاســمة ،النهــا ال تقضــي علــى
القــديم برمتــه بــل تحــوره وتطــوره  ،ومــن ثــم فـ ٕـان الحركــة التاريخيــة فــي
حاجــة ماســة ٕالــى دفعــة قويــة للقضــاء علــى القــديم جملــة وتفصــيال عــن
ٔ
طريــق الثــورة الشــاملة ،وان العنــف ومــا يجلبــه علــى البشــر مــن كــوارث

ٓ
ٔ
ومتاع ــب واالم ه ــو ال ــثمن ال ــذي يدفع ــه اي ش ــعب يبغ ــي تحقي ــق طف ــرة
كبيرة ووثبة عالية ينتقل بفضلها من القديم ٕالى الجديد !!
ٔ
والماركس ــيون ه ــم اص ــحاب ه ــذه النظري ــة التقدمي ــة ،و ٕان كان ــت
ٔ
هــذه النظريــة قــد القــت الكـثيــر مــن المراجعــات مــن لــدن اصــحاب الفكــر
ٔ
الجديــد الــذين انحــازوا ٕالــى التطــور التــدريجي الــذي ادى ٕالــى نتــائج طيبــة
ٔ
ومثمــرة فــي كـثيــر مــن البلــدان خاصــة فــي بلــدان اوربــا الغربيــة واليابــان،
ٔ
ٔ
وان الثورة والعنف والدم لم يعودوا هم انسب الطرق للتغيير التقدمي.
اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻫﻞ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ؟
ٔ
عن ــدما يعي ــد الت ــاريخ نفس ــه او نظري ــة الع ــودة التاريخي ــة  ،ه ــذه
النظريــة تــتلخص فــي القــول الشــائع بـ ٔـان التــاريخ ً
غالب ـا مــا يعيــد نفســه،
ً
وهــذا ال ـ ٔراي كــان شـ ً
ومعروفــا عنــد مــؤرخي العصــور القديمــة ،وكــان
ـائعا
ٔ
ٔ
افالطون الفيلسوف اليوناني الشهير قد عبـر عـن هـذا الـراي فـي محاوراتـه
مع نيمايوس ،ثم وردت هذه النظرية عنـد الشـاعر الرومـاني  /فيرجيـل ،
ٔ
وتاله سـائر المـؤرخين القـدماء ،غيـر ان النظريـة الحديثـة المتصـلة بعلـم
ٔ
الفل ــك ج ــردت ه ــذه النظري ــة م ــن اساس ــها الفلك ــي ال ــذي اعتم ــد علي ــه
ٔ
افالطــون ،وبالتــالي فــال يوجــد دليــل واحــد علــى صــحتها ،وهــذه النظريــة
ٔ
ٔ
ليست صحيحة بدرجة كاملة ،فليس مـن المنطقـي او المعقـول ان ننكـر
التطــور الت ــاريخي وتغي ــر الظ ــروف االجتماعي ــة واالقتص ــادية والسياس ــية
ٔ
والثقافي ــة ف ــي اي مك ــان م ــن عالمن ــا ال ــذي نع ــيش في ــه ،وذل ــك بفض ــل
المبتك ـ ـرات والمخترع ــات واال كـتش ــافات العلمي ــة الحديث ــة الت ــي تلع ــب
دورها الخطير في مسيرتنا الحياتية مع مطلع كل شمس.
ٔ
ص ـ ــحيح ان بع ـ ــض النم ـ ــاذج التاريخي ـ ــة ق ـ ــد تتك ـ ــرر ٕاذا تش ـ ــابهت
ٔ
الظــروف واالحــوال النفســية واالجتماعيــة واالقتصــادية ،ولكــن ذلــك قــد
ٔ
يحدث في البلدان البعيدة عن تيارات التفاعل الفكرية ،ولكن اين هـذه
البلدان في عصر العولمة والفضائيات وتكنولوجيا المعلومات واالنفجـار
المعرفي ؟!
لقد كان المؤرخون القـدماء ال يهتمـون بتـاريخ البشـرية ككـل بـل
بــالحوادث الفرديــة التــي قــد تتك ـرر نماذجهــا ،ولعــل هــذا مــا دفعهــم ٕالــى
ٔ
ا ٕاليمــان بفكــرة العــودة التاريخيــة ،او كمــا نقــول فــي كالمنــإ :ان التــاريخ
يكرر نفسه !
اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ
هذه النظرية تحاول التوفيق بين المدرسـتين السـابقتين  ،وتـرى
ٔ
ان الت ــاريخ يتق ــدم والج ــنس البش ــري يرتق ــي بتق ــدم الخبـ ـرات الحض ــارية
المستمرة  ،وهذا هو االتجاه العام للحضارة ا ٕالنسـانية  ،ولكـن فـي نفـس
ٓ
االن تمر كل حضارة بدورة ثالثية هي :
 ١ـ النشوء
 ٢ـ اال كـتمال
 ٣ـ االنهيار
ٔ
وفي بعض االحايين يكون موت حضارة هو ميالد حضارة جديدة
ٔ
ٔاكـثــر تقـ ً
ـدما فــي منطقــة اخـرى مــن العــالم ،علــى كــل حــال هــذه هــي ســنة
ٔ
الحياة ،فليس هناك اي شيء مخلد ،ولسان الحال يقول ً
دائمـا :مـا طـار
طير وارتفعٕ ،اال كما طار وقع !!
ٔ
ها هو المؤرخ البريطاني  /ارنولد تـومبي يعـدد لنـا عـدد الحضـارات
ٔ
التـي قامــت علــى االرض فيحــددها ب ـ  ٢١حضــارة  ،ولــم يتبقــى منهــا سـوى
ٔ
خمــس حضــارات فقــط ال غيــر ،امــا البــاقي قــد تحلــل وانــدثر ،الــذي بقــي
ٔ
منها هو الذي استطاع ان يواجـه التحـديات التـي واجههـا ،واسـتجاب لهـا
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٥٩

ﻣﻘﺎﻻت

ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺴﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ:

له ٔاكـثر من  ٢٨ك ً
ـتابا منشو ًرا مابين مؤلف ومحقق ومعد ،منها :
 ا ٕالســالم والتنميــة االجتماعيــة ،الهيئــة المصــرية العامــة
للكـتاب ،القاهرة.١٩٨٥ ،
ٔ
 المدني ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة ا ٕالس ـ ـ ــالمية ،نظ ـ ـ ـرات ف ـ ـ ــي االص ـ ـ ــول
والتط ــور ،الهيئ ــة المص ــرية العام ــة للكـت ــاب ،الق ــاهرة،
.١٩٨٧
 مؤرخ ـ ــون مص ـ ــريون م ـ ــن عص ـ ــر الموس ـ ــوعات ،الهيئ ـ ــة
المصرية العامة للكـتاب ،القاهرة.٢٠٠١ ،
 معجــم المــؤرخين المســلمين حتــى القــرن الخــامس عشــر
الهجري ،دار الكـتب العلمية ،بيروت.١٩٩١ ،
 معجم المعاجم العربية ،دار الجيل ،بيروت.١٩٩٠ ،

ٓ
 ٥ـ حسين محمد ربيع ،منـاهج علـم التـاريخ ،كليـة االداب ،جامعـة القـاهرة،
 ،١٩٧٦ص  ٤١وما بعدها ،بتصرف من عندنا.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ

بوثبة تحقق التوازن ،ثم تتقدم منه ٕالى وضـع غيـر متـوازن يمثـل فـي حـد
تحديا ً
ذاته ً
جديدا يتطلب بالمثل استجابة ،وعندما تتوقـف حضـارة عـن
ٔ
ٔ
مقابلــة التحــدي باســتجابة او عجــزت فــي ذلــك او كانــت االســتجابة غيــر
)(٥
فعالة يكون ذلك بداية التدهور واالضمحالل.
ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪة
ق ــد يك ــون مص ــدر التح ــدي م ــن ال ــداخل ع ــن طري ــق البروليتاري ــا
الداخليــة )العمــال والفالحــون والطبقــات الكادحــة( التــي تنســحب عــن
ٔ
القيــادة المســيطرة ،او يكــون التحــدي عــن طريــق البروليتاريــا الخارجيــة
ٔ
ٔ
اي الشــعوب التــي ت ـرتبط بالدولــة القــاهرة او المســيطرة ،وتتــربص بهــا،
ٔ
وتتحين اي فترة ضعف لالنقضاض عليها .
ٔ
حقيق ـ ــي ان ك ـ ــل الحض ـ ــارات ا ٕالنس ـ ــانية تم ـ ــر بالمراح ـ ــل ال ـ ــثالث
ٔ
المعروفــة :المــيالد واال كـتمــال والشــيخوخة او المــوت ،لكــن ال نســتطيع
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
باي حـال مـن االحـوال ان نجـزم بانهـا حضـارات متشـابهة او ان كـال منهـا
ٔ
ٔ
يكمــل االخــرى ،كمــا ان تعريــف التــاريخ بكلمــة حضــارة يشــكل صــعوبة
ٔ
بالغــة ،فــال يـزال هنــاك خــالف كبيــر علــى تحديــد كلمــة حضــارة ،كمــا ان
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
االحــداث التاريخيــة الكـثيــرة والمتشــعبة اكبــر مــن ان تخضــع لقــوانين او
مق ــاييس فكري ــة معين ــة ،وه ــي ال تس ــير ف ــي ش ــكل مع ــين ،ال ف ــي خ ــط
تق ــدمي مس ــتقيم ،وال ب ــالخط الراج ــع ٕال ــى الخل ــف ،ب ــل تس ــير ف ــي خ ــط
متعرج.
ٔ
ٕان نظرة فاحصة علـى تـاريخ العـالم القـديم الـذي يبـدا مـن خمسـة
ٓاالف س ــنة مض ــت ) ً
تقريب ــا( ال يظه ــر مث ــل ه ــذه التص ــورات ،وال تسـ ــير
ٔ
ٔ
احداثه فـي خـط معـين ،بـل يراهـا الـبعض انهـا تسـير حينمـا اتفـق فلـيس
ٓ
حياة الشعوب الة تعمل بطـابع واحـد معـين حتـى يمكـن تصـنيفها بتلـك
المقاييس السالفة الذكر .
ٕان ال ــذين يح ــاولون وض ــع مع ــايير لحرك ــة الت ــاريخ ٕانم ــا يبحث ــون
ٔ ٔ
قض ـ ــايا فلس ـ ــفية بحت ـ ــة ال عالق ـ ــة للت ـ ــاريخ به ـ ــا اي انه ـ ــا ليس ـ ــت بقض ـ ــايا
ٔ
ٓ
ٔ
تاريخي ــة ،كم ــا انه ــم يس ــتخدمون االح ــداث التاريخي ــة ليب ــرروا اراءه ــم
الفلسفية  ،وبذلك يصبح التاريخ ا ٕالنسـاني وسـيلة للتفلسـف والفلسـفة،
ٔ
ٔ
ٔ
وهو امر مخالف لطبيعة االمور واالشياء.
ولهذا رفض المؤرخ البريطاني الكبير  /براترند راسـل مـثال ا ٕاليمـان
باالتجاهــات الســابقة للحركــة التاريخيــة ،وذلــك ٔالنــه ال يوجــد لهــا مجــرى
ثابت ،فالمستقبل القريـب قـد يكشـف لنـا عـن حـوادث قـد تجعـل مسـار
ٔ
ٔ
الت ــاريخ ً
مخالف ــا ً
تمام ــا لم ــا قي ــل او كـت ــب ،كم ــا ان مش ــيئة ﷲ س ــبحانه
ٔ
وتعــالى التــي تــاتي مــن حيــث ال نــدري وال نتوقــع وال نحتســب ال تخضــع
لهذه الحسابات الهندسية للتاريخ.
مــن ثــم فـ ٕـان دارس التــاريخ لــن يســتفيد كـثيـ ًـرا مــن الجــدل العقــيم
حــول فلســفة التــاريخ فــي صــياغة منهجــه الخــاص  ،اللهــم ٕاال ٕاث ـراء ثقافــة
ٔ
ٔ
القارئ او الباحث او الدارس التاريخي .
ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ
ٔ
ٔ
ٔ
لو سال باحث او دارس تاريخي نفسه :ماذا اختار من موضـوعات
ٔ
ٔ
تاريخية كي اكـتب عنها ؟ ـ يجيء الرد على النحو التالي :على الباحـث ان
يختار ما هو مهم  ،ما هو مفيد للناس ،ما هو مفيد للمستقبل ،فالتـاريخ

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ملــيء باحــداث ال قيمــة لهــا  ،النهــا ال تــاثير لهــا بــاي حــال مــن االحــوال ،
وهو الذي نطلق عليه ٔا ً
حيانا )الكم المهمل( .
ٔ
ٔ
نق ـ ــول للباح ـ ــث او ال ـ ــدارس الت ـ ــاريخي  :ح ـ ــاول ان ترك ـ ــز عل ـ ــى
ٔ
ٔ
االحداث واالفكار التي كان لها صدى واسع  ،وكان لها رد فعل ونتائج،
ٔ
ٔ
ٔ
االحــداث واالفكــار التــي يمكــن ان نجعلهــا ً
دروســا مســتفادة فــي حاض ـرنا
ٔ
المعاش وفي مستقبلنا المامول.
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ال احــد يهــتم او يعتنــي باالحــداث المغلقــة  ،اي التــي بــال مــردود
ٔ
ٔ
ٔ
فعلي ،فهي تذكرنا باالزقة المغلقة التي ال يمر فيها احد من النـاس ،النهـا
ٔ
ً
وصوال ٕالـى المكـان الـذي
ال توصل ٕالى شوارع اخرى نستطيع السير فيها
ننشده.
ً ٔ
ٔ
ٔ
وكلما كان للحديث صـدى اوسـع كلمـا كـان اكـثـر اهتمامـا ،واجـدر
باالختيــار والبحــث والــدرس والتمحــيص ،فموضــوعات التــاريخ ال تــدرس
ٔ
ٔ
ً ٔ
اعتباطــا ،او كيفمــا اتفــق او عفـ ًـوا ،كمــا انــه ال يوجــد عنــد المــؤرخ الضــليع
ٔ
المتمكن نماذج جاهزة يفصل التاريخ عليها ،بل عليه ان يدقق ويحقـق
ٔ ٔ
ٔ
ويمحــص فــي االختيــار ،وان يبحــث بنفســه ولنفســه مــن اجــل ان يجــد
ٔ
ٔ
ٔ
النمــوذج االفضــل واالحســن لبحثــه بعــد ان يكــون قــد كــون لنفســه فكــرة
ٔ
واضحة عن طبيعة واهمية علم التاريخ.
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