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 إشكالية البحث عن الحقيقة في التاريخ 
 "دراسة في منهجيات البحث التاريخي وآفاقها المستقبلية"

 أ.د. هاشم يحيى المالح       
   

 المستخلص
انتقل مشعل قيادة المسيرة التاريخية في البحث عن الحقيقة الى أيدي المؤرخين المسلمين           

ثر دخولها في عصر الركود الحضاري في العصور الوسطى. إذ بعد أن تخلت أوربا عن هذا الدور ا
شهدت دار االسالم نهضة حضارية كبيرة في العصر الوسيط، كان للمؤرخين فيها دوٌر متميزًا في 
خدمة البحث عن الحقيقة في التاريخ. وقد استمر هذا الدور الغني بمنجزاته المتنوعة حتى أخذت 

مود والتخلف في الوقت الذي بدأت فيه منجزات الحضارة الغربية الحضارة االسالمية تميل الى الج
بالظهور مع مطلع عصر النهضة. وبذلك عاد البحث عن الحقيقة في التاريخ الى الغرب ليأخذ دور 

    الريادة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم.
 تمهيـد:

بلوغه وان اختلفووا فوي مدلولوه لويس يبدو البحث عن الحقيقة هدفًا عامًا يسعى جميع الناس الى 
نمووا فووي مجوواالت الحيوواة كافووة. وكثيوورًا مووا عبوور البوواحثون عوون هووذا  فووي مجووال البحووث العلمووي فقووط، واا
الهدف بروح حماسية وشجبوا كل محاولة للتشكيك فيوه أو إثوارة بعول التسواؤالت حوول حقيقتوه. وعلوى 

االفكووار المداهنووة  –االلمانيووة فووي مواجهووة سووبيل المثووال فقوود اكوود بليخووانوف  وهووو يوودافع عوون الفلسووفة 
علووى حوود تعبيوور  التووي سووادت فووي ذلووك الحووين ابدايووة القوورن التاسووع عشوور  بووين الفرنسوويين  –والجبانووة 

واالنكليز بقوله: "الحقيقة هي الهودف االسومى للفكور، البحوث عون الحقيقوة، ففيهوا يكمون الخيور، ومهموا 
اجوب االول للمفكور هوو أال يتراجوع أموام أي نتواجب، فيجوب كانت الحقيقة، فإنها أفضل مون الزيوف، والو 

أن يكون مستعدًا للتضحية بأعز افكوار  أموام الحقيقوة، فالخطوأ مصودر كول دموار، والحقيقوة هوي الخيور 
االسمى ومصدر كل خير آخر". ويضيف بليخانوف مفسرًا أسباب دفاعه عن الحقيقة في مواجهة من 

وله: "البد أن نذكر أي قيود غريبة فرضها مفكرو المدارس األخرى أعتقد أنهم يسعون للتشكيك فيها بق
فووي ذلووك الحووين علووى الحقيقووة، إنهووم لووم يبوودأوا التفلسووف إال لكووي يبوورروا معتقووداتهم العزيووزة. أي انهووم لووم 
يبحثوا عن الحقيقة بل عون تبريور لتحيوزاتهم، وكول مونهم لوم يأخوذ مون الحقيقوة إال موا يروقوه، وينبوذ كول 

 . 1اروقه، معترفًا بال مداراة بأن خطأ يروقه أفضل لديه من الحقيقة غير المتحيزة"حقيقة ال ت
                                                           

 جامعة الموصل /قسم التاريخ/ كلية االداب. 
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ان تمحوويا الموقووف موون الحقيقووة كمووا تشووير الدراسووات الفلسووفية يوصوولنا الووى أن الخووالف حووول 
الحقيقووة ال يرجووع الووى رفوول الحقيقووة ذاتهووا، فووذلك أموور يكوواد يقبلووه جميووع البوواحثين، ويسووعون للوصووول 

نما يرجع الخالف الى تعريف الحقيقة وتوضيح معناها. وقد عبر هنتر ميد عن هذ  االشكالية  اليه، واا
تعبيرًا واضوحًا بقولوه: "تعود مشوكلة الحقيقوة مون أعقود المشوكالت التوي يتعوين علوى الفلسوفة بحثهوا، ذلوك 
ألنوووه ليسوووت هنووواك كثووورة مووون االحقووواجا  فحسوووب، بووول ان النووواس نوووادرًا موووا يعنوووون نفوووس الشوووي  عنووودما 

ن تحلووياًل بسوويطًا لكفيوول بووأن يبووين لنووا أن كثيوورًا موون تلووك الحجووب التووي ي صووفون عبووارة بأنهووا احقيقووة  واا
تنتهووي بصووياح أحوود الفوووريقين أو كليهمووا: اكووذاب ل، إنموووا نصوول الووى هوووذ  النهايووة المؤسووفة، ال بسوووبب 
 تزييوووف متعمووود أو حتوووى خطوووأ غيووور مقصوووود، بووول ألن الخوووالف االسووواس يكمووون فوووي أن أحووود الفوووريقين
يسوتخدم نظريووة أو معيووارًا معينووًا للحقيقووة، فووي حووين يرتكووز اخخوور علووى مفهوووم مختلووف كوول االخووتالف. 
فال عزو إذن أال يشاهد كل من المتنازعين خصمه وجهًا لوجه، بل إنهما ال يتكلمان لغة واحدة، حتى 

ن كانا يستخدمان نفس االلفاظ"  .  2اواا
كالية الحقيقوة ومفهومهوا ذات جوذور تاريخيوة قديموة ويبدو من دراسة تاريخ الفكر الفلسفي أن اشو

ترجع في أصولها الى الفكور اليونواني فوي القورن الخوامس قبول المويالد حينموا توصول بروتواغوراس الوى 
أن: "االنسووان مقيوواس كوول شووي  والحقيقووة إنمووا توودرك باالحسوواس المباشوور نفسووه، أي أن االحسوواس هووو 

ذن فوإن معرفوة الحقيقوة ميسوورة معيار الحقيقة، فالحقيقة هي ما ترا  وت سمعه وتلمسه وتذوقه وتشمه، واا
للناس جميعًا". وعندما جوا  سوقراط خالفوه فوي هوذا الورأي فقوال: "إن العقول هوسوبيل المعرفوة ال الحوس، 
إذ أن الحس يختلف باختالف االفراد، بل باختالف الحاالت في الشخا الواحد، وأما العقل فهو عام 

وحد  مستقر الحقيقة ومعيارها الصادا االمين، ألنه هو وحد  الذي يسوتخلا  في الناس جميعًا، فهو
 . 3االحقاجا الكلية الثابتة ال الحواس، فكلمته هي القول الفصل وما عدا  باطل"

إن مووا تقوودم، يشووير الووى عمووا الوووعي باهميووة البحووث عوون الحقيقووة، واشووكالية السووعي لتوضوويح 
نذ القرن الخامس قبل الميالدي، وكان من الطبيعي أن ينتقل هذا معناها في الفكر الفلسفي اليوناني م

الوووعي باهميووة البحووث عوون الحقيقووة الووى الفكوور التوواريخي عنوود اليونووانيين وباالسوولوب الووذي ينسووجم مووع 
طبيعوووة التووواريخ بصوووفته بحثوووًا فوووي اعموووال االنسوووان فوووي الماضوووي وكموووا حصووول فعووواًل. وهكوووذا فقووود قووودر 

نوووا هووم الوورواد االواجوول فووي البحووث عوون الحقيقووة فووي التوواريخ ثووم سووار علووى للمووؤرخين اليونووانيين أن يكو 
خطاهم مع بعل االختالفات المؤرخون الرومان. وقد انتقل مشعل قيادة المسيرة التاريخية في البحث 
عن الحقيقة الى أيدي المؤرخين المسلمين بعد أن تخلت أوربوا عون هوذا الودور اثور دخولهوا فوي عصور 

فووي العصووور الوسووطى. إذ شووهدت دار االسووالم نهضووة حضووارية كبيوورة فووي العصوور الركووود الحضوواري 
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الوسويط، كووان للمووؤرخين فيهووا دوٌر متميووزًا فووي خدمووة البحوث عوون الحقيقووة فووي التوواريخ. وقوود اسووتمر هووذا 
الدور الغني بمنجزاته المتنوعة حتى أخذت الحضارة االسالمية تميل الوى الجموود والتخلوف فوي الوقوت 

يه منجزات الحضارة الغربية بالظهور مع مطلوع عصور النهضوة. وبوذلك عواد البحوث عون الذي بدأت ف
 الحقيقة في التاريخ الى الغرب ليأخذ دور الريادة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم.

إن التطور اخنف الذكر يفرل على الباحث أن يعالب إشكالية البحث عون الحقيقوة فوي التواريخ 
يتناول المبحث االول: البحث عن الحقيقة التاريخية في الحضارة اليونانيوة، ويتنواول  في ثالثة مباحث

المبحوووث الثووواني: البحوووث عووون الحقيقوووة التاريخيوووة فوووي الحضوووارة االسوووالمية، ويتنووواول المبحوووث الثالوووث: 
ع البحث عن الحقيقة التاريخية في الحضارة الغربية، وينهي هذ  الدراسة بتقديم خاتموة تحواول اسوتطال

 آفاا البحث عن الحقيقة والمستقبل.
 

 :البحث عن الحقيقة التاريخية في الحضارة اليونانية. 1
يظهر من دراسة االعمال التي قدمها المؤرخون اليونانيون أنهم كانوا يحملون وعيًا جيدًا باهمية 

ن أخبوووار الحقيقوووة فوووي البحوووث التووواريخي وضووورورة جعلهوووا هووودفًا يسوووعى الموووؤر  لبلوغوووه وهوووو يقووووم بتووودوي
الماضووي االنسوواني. وقوود سووعى المؤرخووون اليونووانيون إلووى الوصووول الووى هووذا الهوودف موون خووالل تنميووة 
النظرة الناقدة الى األخبار التاريخية والعمول علوى تنقيتهوا مون الخرافوات واالسواطير. وقود اشوير الوى ان 

لعلموي فوي التواريخ،   كان أول من قدم ارهاصًا واضحًا فوي مجوال المونهب ا-ا.م  550هيكاتاريوس ا
فجعل الحقيقة مقياسًا لما يرد من اخبار، باالضافة الى انه اتخذ اتجاهًا نقديًا صوريحًا تجوا  االسواطير 
اليونانية وربما كانت االفتتاحيوة مون كتابوه المسومى ااالنسواب  هوي أول محاولوة يقتورب بهوا موؤر  مون 

هو يقول في هذ  االفتتاحية: اان ما أدونه هنا طبيعة النقد التاريخي اقترابًا شعوريًا عن وعي صادا و 
هووي الروايووة التووي اعتبرهووا صووادقة وحقيقيووة، ألن قصووا األغريووا عديوودة، وهووي فووي رأيووي تبعووث علووى 

 . 4االسخرية 
ا.م  مصوطلح تواريخ بمعنوى  425 –ا.م  484في ضوو  موا تقودم، فقود اسوتعمل هيورودوتس ا
جوووب "ان وجووودنا هوووذا الموووؤر  يقووووم باسوووفار كثيووورة البحوووث عووون الحقيقوووة فوووي الحووووادث الماضوووية، فوووال ع

وطويلة بالنسبة لزمانه ومكانه لكوي يحقوا بنفسوه كثيورًا مون الوقواجع التاريخيوة تمهيودًا لتسوجيلها بأسولوبه 
 . 5االكتابي وبلغته الخاصة"

وقوود تووابع هووذا الموونهب فووي فهووم التوواريخ وتطوووير  عوودد موون المووؤرخين اليونووانيين كووان موون ابوورزهم 
 . 6اا.م  وغيرهم 117 –ا.م  198ا.م  وبولبيوس ا 396 –ا.م  456دس اتوكيدي
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وقد الحظ بعل الباحثين ان القواعد المنهجية التي وضعها هذان المؤرخوان فوي مجوال البحوث 
عن الحقيقة في التاريخ قد غدت معالم عاموة ترشود الموؤرخين فوي عملهوم حتوى الوقوت الحاضور. ومون 

لة قول بولبيوس: "ان انتبا  الكاتب، وكذلك القارئ، يجب ان يكون اقل الشواهد التي توضح هذ  المسأ
اهتمامًا بقصا الوقاجع نفسها منه بالظروف التوي سوبقتها أو رافقتهوا أو لحقتهوا، ألننوا ان نحون حوذفنا 
من التاريخ درس اسباب المشواريع البشورية، ووسواجلها والغايوة منهوا، وأهملنوا العنايوة بامتحوان كول منهوا 

،  7اانًا يتبين معه حسن التخلا الوذي ينتظور فمواذا يبقوىق يبقوى تمورين أدبوي ال تعلويم تواريخي.."امتح
وقوود أكوود بولبيوووس علووى أهميووة االعتموواد علووى العقوول فووي نقوود االخبووار التاريخيووة لووذا فانووه قوود سووخر موون 

فقوووال: "هوووؤال  الكتووواب اليونوووانيين الوووذين صووووروا هنيبعووول لقوووراجهم يقوووود  الوووه اثنوووا  مووورور  بجبووول األلوووب، 
الكتوواب يعووانون الحاجووة نفسووها التووي يعانيهووا شووعرا  المسوورح، ففووي الكثيوور موون مسوورحياتنا، يحتووا  الحوول 
الووى توودخل إلووه، ألن مؤلفيهووا ينتقووون الخرافووات موون خووار  نطوواا الحقيقووة والعقوول. وهكووذا يوورى مؤرخونووا 

بيعوة البحوث التواريخي الوذي .. وهذا أمر يتناقل موع ط 8اانفسهم مجبرين على اظهار ابطال او آلهة"
 يجب اال يستند اال الى الوقاجع.

وقد لوحظ أن بولبيوس كان يفوا توكيديودس مون حيوث وفورة االنتوا  والعموا ويتسواوى معوه فوي 
تحريه الحقاجا التاريخية. وكوان مموا سواعد بولبيووس علوى التوزام الدقوة وعودم التحيوز فوي كتابوة التواريخ 

الروموواني  –ى معظووم شووبابه فووي رومووا، فجووا  عالجووه للتوواريخ االغريقووي أنووه كووان مواطنووًا أغريقيووًا قضوو
 اكثر اعتدااًل وتمسكًا بمبدأ عدم التحيز من أي مؤر  قديم آخر.

في ضو  ما تقودم، فقود أشوير الوى أن موا أسوهم فيوه بولبيووس فوي تقودم علوم التواريخ يوتلخا فوي 
الناحية التي فواا فيهوا توسويديدس. وفضواًل  أنه شجع االساليب المثالية للدراسة المنهجية السليمة وهي

 . 9اعن ذلك فإنه أكد على اهمية معرفة المؤر  لجغرافية البالد التي يؤر  لها
لقووود وجووود بعووول الموووؤرخين المعاصووورين أن مووونهب بولبيووووس ال يقووول دقوووة عووون المووونهب العلموووي 

هووي أحسوون موودخل ممكوون التوواريخي المعاصوور. لووذا فقوود أعلوون بوتسووفورد "أن قوورا ة هووذا المؤلووف بإمعووان 
 . 10اللوقوف على روح التاريخ وطريقته كما ننظر اليها اليوم"

وعلى الرغم من كول موا تقودم، فقود الحوظ جووزف هوورس ان توسويديدس وبولبيووس لوم يفلحوا فوي 
الملحيووة فوي كتابووة التواريخ وكووأن التواريخ ضوورٌب مون ضووروب األدب  –الوتخلا مون الووروح القصصوية 

ي تاريخهما الخطب المشهورة التي وضعاها على السنة اشخاصهم الرجيسويين، كموا لذا فانهما "أدخال ف
أدخوووال مقطوعوووات مووون البالغوووة اشوووتملت علوووى عناصووور وصوووفية لوضوووع موووا أو علوووى خطووووط اساسوووية 

 . 11السياسة ما"
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وهنووا قوود يكووون موون المفيوود ان ننبووه الووى انووه اذا كانووت الكتابووة التاريخيووة لووم تسووتطع التحوورر موون 
دبي والبالغي حتى عند توسيديدس وبولبيوس وهما يمثالن ذروة الوعي المنهجوي فوي كتابوة الطابع األ

التاريخ فال شك ان األمر بالنسبة لبقية المؤرخين اليونان كان اشد مون ذلوك وابعود عون الوروح العلميوة، 
حتى عرفووا  اذ اتجهوا في معظم كتاباتهم نحو اضفا  الطابع البالغي واألدبي على كتاباتهم التاريخية

 . 12ابأصحاب المدرسة البالغية في كتابة التاريخ
ويالحوظ أنووه علووى الوورغم موون انتقوال معظووم التووراث اليونوواني الووى الروموان فإنووه لووم يبوورز موون بووين 
المؤرخين الرومان من يضاهي المؤرخين اليونانيين الذين أشرنا اليهم آنفًا على المستوى المنهجي فوي 

مالوووت الكتابوووة التاريخيوووة فوووي أوربوووا الوووى التراجوووع والجموووود بعووود انهيوووار روموووا البحوووث عووون الحقيقوووة. وقووود 
وسوويادة الكنيسووة المسوويحية فووي العصووور الوسووطى علووى موودى ألووف عووام، ممووا أفسووح المجووال للحضووارة 

 االسالمية أن تأخذ دورها الريادي في المجاالت المعرفية والعلمية كافة.
لشوعوب االسوالمية ال الحضوارة المسويحية هوي أرقوى وقد أكد بوارنز ذلوك بقولوه: "كانوت حضوارة ا

حضارات العالم وأكثرها تقدمًا فوي العصوور الوسوطى. ويبودو صودى هوذ  الحقيقوة فوي الجانوب الثقوافي، 
األمر الذي ترتب عليه ظهور عدد من المؤرخين يعتبرون من اقدر الموؤرخين الوذين عورفتهم العصوور 

ابوون خلوودون الووذي فوواا تمامووًا أي مووؤر  مسوويحي فووي ذلووك الوسووطى، وعلووى رأس هووؤال  المووؤرخين يووأتي 
 . 13االتطور"

ان ما تقدم، يفرل على الباحث ان يعرل بشوي  مون التفصويل ألشوكالية البحوث عون الحقيقوة 
 في التاريخ في سياا تطور الدراسات التاريخية في الحضارة العربية االسالمية.

 
 :ربية االسالميةالبحث عن الحقيقة التاريخية في الحضارة الع. 2

توصوولت الدراسووات الخاصووة بنشووأة التوودوين التوواريخي عنوود العوورب الووى ان العنايووة بسوويرة الرسووول 
اصلى اهلل عليه وسلم  وأقواله كانت هي االساس الذي انطلقت منه دراسة التاريخ، ثم توسعت لتشمل 

وحضوارتها وعالقتهوا بواألمم  دراسة حياة صحابته وخلفاجه وأعماله.. وأخيرًا أمتدت لتشومل تواريخ األموة
 . 14ااألخرى والعالم

وقوود اشووير الووى ان التوواريخ "لووم يتخووذ صووورته كعلووم مسووتقل تمامووًا اال فووي القوورن الثالووث الهجووري 
بظهوور طبقووة مون كبووار الموؤرخين كتبوووا فوي التوواريخ كفكورة متصوولة تعنوي بتسلسوول األحوداث والمواقووف، 

 . 15اوتتوسع في النظرة الثقافية للتاريخ"
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ان هوووذا التووووداخل واالشووووتراك فووووي النشووووأة بووووين علوووم الحووووديث وعلووووم التوووواريخ قوووود جعوووول منطلقاتهووووا 
المنهجية متشابهة الى حد كبيور، فقود تأسوس كوال العلموين علوى الروايوات الشوفهية، واعتمودا فوي توثيوا 
لة أخبارهما على الرواة. وقود أدى تطوور التودوين الوى ظهوور فكورة السوند الوذي يتوألف مون سلسولة متصو

مون الوورواة الووذين يفتوورل ان يكونوووا اعوودواًل ثقوواة  لكووي يووتم األخووذ بووالمتن اأي نووا الروايووة  واالعتموواد 
عليها. وهكذا غدا معيوار دقوة المعرفوة التاريخيوة عنود اصوحاب التواريخ بالروايوة هوو صوحة السوند الوذي 

بيوورة فوي التعوورف علووى يسوتند عليووه الخبور التوواريخي االروايووة او الموتن .. وقوود تطلوب ذلووك بووذل جهوود ك
أحوووال الوورواة للتأكوود موون موودى دقووتهم ونووزاهتهم فووي روايووة األخبووار، وقوود أدى ذلووك الووى نشووو  المووونهب 

 . 16االنقدي الذي عرف بو اعلم الجرح والتعديل او علم الرجال 
لقوود سوواهم هووذا الموونهب فووي خدمووة حركووة التوودوين التوواريخي موون خووالل تأكيوود  علووى أهميووة الوورواة 

بعمليوووة نقووول األخبوووار. اال انوووه كوووان يعووواني مووون ضوووعف فوووي جانوووب آخووور مووون عمليوووة التووودوين  والعنايوووة
التواريخي وهووو العنايووة بنقوود األخبوار نفسووها والتأكوود موون صوحتها السووتبعاد الروايووات الكاذبووة او المحرفووة 
ويصور لنا الطبري وهو أبورز الموؤرخين المسولمين مون اصوحاب كتابوة التواريخ عون طريوا الروايوة فوي 

لمقدمة التي وضعها لكتابه تواريخ الرسول والملووك هوذ  االشوكالية تصوويرًا دقيقوا بقولوه: "ولويعلم النواظر ا
فووي كتابنووا هووذا ان اعتمووادي فووي كوول مووا احضوورت ذكوور  فيووه ممووا شوورطت أنووي راسوومه فيووه، انمووا هووو مووا 

دون موا أدرك بحجوب رويت من األخبار التي أنا ذاكرها فيه، واخثار التي انا مسندها الى رواتها فيوه، 
العقووول، واسووتنبط بفكوور النفوووس، اال اليسووير القليوول منووه، اذا كووان العلووم بمووا كووان موون اخبووار الماضووين، 
ومووا هووو كوواجن موون انبووا  الحووادثين، غيوور واصوول الووى موون لووم يشوواهدهم ولووم يوودرك زمووانهم، اال بأخبووار 

كر النفووس. فموا يكون فوي كتوابي هوذا المخبرين، ونقل الناقلين، دون االستخرا  بالعقول، واالستنباط بف
من خبر ذكرنا  عن بعل الماضين مما يستنكر  قارجه او يستشنعه سامعه من اجل انوه لوم يعورف لوه 
وجهووا فووي الصووحة، وال معنووى فووي الحقيقووة، فلوويعلم انووه لووم يووؤت فووي ذلووك موون قبلنووا، وانمووا أتووي موون قبوول 

 . 17ادى الينا"بعل ناقليه الينا، وانا انما أدينا ذلك على نحو ما أ
ان هذا العرل الصريح والدقيا الذي قدمه الطبري لمنهجه في كتابه التاريخ، وهو منهب عامة 
المؤرخين من اصحاب التاريخ في الرواية، قد اصبح موضع نقد المؤرخين وبخاصة بعد تطور مفهوم 

ذا المنهب فوي النقواط التاريخ وتوسع اهتماماته بعد عصر الطبري وتتلخا أهم االنتقادات الموجهة له
 اختية:
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أورد الطبوووري روايوووات متعوووددة عووون الخبووور الواحووود، وقووود لووووحظ ان بعووول هوووذ  الروايوووات قووود يصووول  .1
التعارل بينها الى حد التناقل مما يتطلب نقد الروايات او السند من أجل الوصول الوى الروايوة 

 حيرة من أمر .الصحيحة وهو أمر لم يمارسه الطبري في تاريخه مما يجعل القارئ في 
اذا كان الطبري حريصًا على ايراد السند لتوثيا الروايات التي ذكرها في تاريخه، فان هناك نسبة  .2

كبيرة من األخبار التي أوردها ليس لها سند ضوابط، كأخبوار العورب قبول االسوالم، وأخبوار الفورس 
طر الطبوري وغيور  موون والوروم، فضوال عون أخبوار بود  الخليقوة وأخبوار األنبيوا  السوابقين، مموا أضو
 . 18ااالخرى اصحاب التاريخ بالرواية الى قبول الروايات االسراجيلية واساطير االقوام

ان التاريخ فوي جووهر  درايوة وروايوة، لوذا فقود رأى بعول العلموا  والموؤرخين ان مون واجوب الموؤر   .3
انين الكوون والحيواة ان يستخدم عقله في نقد األخبار للتأكد من مدى معقوليوة الخبور ومطابقتوه لقوو 

 . 19اونواميس االجتماع االنساني
ان عملية توثيا الرواة عن طريا االجرح والتعديل  ال تضمن الوصوول الوى حكوم دقيوا وصوحيح  .4

صووحة تامووة للحكووم علووى عدالووة الوورواة ونووزاهتهم، اذ قوود تخفووى بعوول األمووور علووى علمووا  الجوورح 
االنسان ليس معصومًا من الخطأ عادة، لذا فان والتعديل، فيوثقون من ال يستحا التوثيا. ثم ان 

 الراوي العدل الثقة قد تزل به القدم، وقد يخطي ، وقد ينسى.

ومما يجدر ذكر  في ختام هذ  االنتقادات على منهب التاريخ بالرواية ان المعرفة التاريخية التي 
المسلمين، لذا فوانهم لوم توصل اليها اصحاب هذا المنهب لم تحل بالقبول والرضى من قبل الفالسفة 

يعترفووا بقيمتهووا العلميووة ولووم يوافقوووا علوى وصووف هووذ  المعرفووة بصووفة االعلوم . وموون ثووم فقوود خلووت كتووب 
احصووا  العلوووم التووي ألفهووا كبووار فالسووفة المسوولمين كالفووارابي وابوون سووينا موون االشووارة الووى علووم التوواريخ 

 . 20ابوصفه احد العلوم العملية
لموجهووة الووى موونهب اصووحاب التوواريخ بالروايووة عووددًا موون المووؤرخين الووذين لقوود اقنعووت االنتقووادات ا

عاشوا بعد الطبري بأنه قد بات من الضروري ادخال بعل االضافات والتعديالت علوى المونهب الوذي 
يقوووم علووى كتابووة التوواريخ علووى اسوواس االروايووة  وذلووك عوون طريووا الجمووع بينهووا وبووين االدرايووة  وهووي 

ع الى المصادر االولية للمعلومات عن طريا المشاهدة ان أمكن او استخدام تتطلب من المؤر  الرجو 
الوثوواجا والمسووتندات، فضوواًل عوون اسووتخدام العقوول فووي نقوود االخبووار وتفسوويرها فووي ضووو  عواموول البيجووة 

 الطبيعية واالجتماعية.
ت: وكووان موون أبوورز المووؤرخين الووذين رسووموا معووالم مدرسووة التوواريخ بالدرايووة كوول موون المسووعودي ا

هوووو ، ومحمووود بووون أحمووود 421 ، ومسوووكويه ات: 390هوووو ، والمطهووور بووون طووواهر المقدسوووي ات: 345
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م  الوذي تعود 1406 –م 1322هوو/809 -هوو 732هو ، وعبد الرحمن بن خلدون ا440البيروني ات: 
مساهمته ذروة ما حققته هذ  المدرسة من تطور علوى المسوتوى المنهجوي والفلسوفي. لوذا فإننوا سنقصور 

ي هووذ  الدراسووة علووى ثالثووة موون أعووالم هووذ  المدرسووة وهووم كوول موون المسووعودي والبيرونووي وابوون حووديثنا فوو
 خلدون وبقدر ما يتعلا بإشكالية البحث عن الحقيقة في التاريخ.

كان المسعودي شديد الحرا على تحري الحقيقة فيما يكتب لذا لم يكتِف برواية موا يسومع مون 
واالطووالع وتوثيووا مووا لديووه موون اخبووار ومعووارف. وقوود وصووف  األخبووار بوول قووام باسووفار كثيوورة للمشوواهدة

المسووعودي خبرتووه فووي هووذا المجووال فووي مقدمووة كتابووه موورو  الووذهب بقولووه: "ولوويس موون لووزم جهووة وطنووه 
وقنع بما نمي اليه من األخبار عن أقليمه كمن قسم عمر  على قطع االقطار، ووزع أيامه بين تقاذف 

ثووارة كوول نفوويس موون مكمنووه"االسووفار، واسووتخرا  كوول دقيووا موون معد . وعلووى الوورغم موون الجهوود  21انووه، واا
الكبيوور الووذي بذلووه المسووعودي فووي جمووع مووا قدمووه فووي كتبووه موون معووارف وأخبووار عوون ااالمووم الماضووية 
واالعصار الخالية  فإنه يعتذر للقارئ عن أي تقصير أو نقا في عمله فيقول: "على أنا نعتوذر مون 

ن عووورل، لمووا قوود يكوووون شوواب خواطرنووا، وغمووور قلوبنووا، مووون تقصووير إن كووان، ونتنصووول موون إغفووال إ
تقوواذف االسووفار، وقطووع القفووار، تووارة علووى مووتن البحوور، وتووارة علووى ظهوور البوور، مسووتعلمين بووداجع االمووم 
بالمشوواهدة، عووارفين خووواا االقوواليم بالمعاينووة، كقطعنووا بووالد السووند والووزنب والصوونف والصووين والووزايب، 

 . 22اوتقحمنا الشرا والغرب.."
يبدو مما تقدم من نصوا، أن المسعودي كان مدركًا أنه ينتهب منهجًا جديودًا ال يقتصور علوى 
روايووة االخبووار التاريخيووة، بوول يتجوواوز ذلووك الووى تسووجيل الخبوورة المباشوورة والمالحظووة الدقيقووة مووع النظوورة 

 . 23االشاملة التي ال تفصل بين االنسان وبيجته الثقافية واالجتماعية والجغرافية
د سار البيروني على ذات المنهب الذي انتهجه المسعودي فكتب بعد طول دراسة وتجربوة موا وق

شاهد  بعينه وسمعه بأذنه ولمسه بنفسه اكثر مما كتب ناقاًل أو معتمدًا على الرواية وحدها. وقد عبر 
ن مقولوة البيروني عن هذا التوجه المنهجي في البحث عن الحقيقة في مقدمة كتابه تحقيا موا للهنود مو

مقبولة في العقل أو مرذولة بقوله: "إنما صدا قول القاجل اليس الخبر كالعيان  ألن العيان هو إدراك 
عوين النوواظر عووين المنظوور اليووه فووي زموان وجووود  ومكووان حصووله". ثووم اضوواف موضوحًا اخفووات التووي 

المشواهدة المباشورة تلحا بالخبر فتخرجوه عون حقيقتوه وتجعول قيمتوه فوي فهوم حقواجا التواريخ دون قيموة 
للحدث بقوله: "ثم إن الخبر عن الشي  الممكن الوجود في العادة الجارية يقابل الصودا والكوذب علوى 
صورة واحدة، وكالهما الحقان به من جهة المخبرين لتفاوت الهمم وغلبة الهراش والنوزاع علوى األموم، 

ه أو يقصوودها فيووزري بخووالف فموون مخبوور عوون أموور كووذب يقصوود فيووه نفسووه فوويعظم بووه جنسووه ألنهووا تحتوو



  

 9 

م2007هـ 1428(47/2مر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤت  

جنسووه لفوووز  بإرادتووه، ومعلوووم أن كووال هووذين موون دواعووي الشووهوة والغضووب المووذمومين. وهووو موون مخبوور 
عوون كووذب فووي طبقووه يحووبهم لشووكر أو ببغضووهم لفكوور هووو مقووارب لووالول فووإن الباعووث علووى فعلووه موون 

، دواعي المحبة والغلبة، ومن مخبور  عنوه متقربوًا الوى خيور بودنا ة الطبوع أو  متقيوًا لشور  مون فشول  وفوزع 
وموون مخبوور  عنووه طباعووًا كأنووه محمووول عليووه غيوور مووتمكن موون غيوور  وذلووك موون دواعووي الشوورارة وخبووث 
ن كثوروا جملوة أو توواتروا فرقوة بعود  مخابي  الطبيعة. ومون مخبور عنوه جهواًل، وهوو المقلود للمخبورين واا

 . 24افرقة، فهو وهم وساجط فيما بين السامع وبين المعتمد االول"
إن النا الوارد أعال  يؤكد مدى حرا البيروني على البحث عن الحقيقة في التاريخ وأعتقاد  
أن المشاهدة المباشرة للحدث هي أفضل من الرواية غير المباشرة عنه في مجال إدراك الحقيقوة. ولموا 

ضوورورة  كووان ذلووك غيوور متيسوور داجمووًا وبخاصووة فووي مجووال البحووث التوواريخي، فقوود دعووى البيرونووي الووى
اليقظووة والحووذر فووي التعاموول مووع االخبووار التاريخيووة فووال يجوووز قبووول الخبوور إال إذا كووان بطبيعتووه ممكوون 
الوجود، فإن كان وجود  مستحياًل لم تجز روايته أو تصديقه. أما إن كان الخبر ممكون الوجوود فيجوب 

دقه. وقووود توووولى علوووى المتلقوووي للخبووور أن يتأكووود مووون سوووالمة الخبووور مووون كافوووة العيووووب التوووي تخووول بصووو
البيروني توضيح هذ  العيووب فوي الونا الووارد اعوال  واالسوباب التوي تودعو رواة االخبوار الوى الكوذب 

 كما لمصلحة والهوى وسو  الطبع والجهل.
لقود مهوودت جهووود المسوعودي والبيرونووي وغيوورهم فوي مجووال وضووع القواعود المنهجيووة للبحووث عوون 

ون لتطووير المنهجيوة التوي تجموع بوين طريوا الروايوة والدرايوة الحقيقة فوي التواريخ السوبيل أموام ابون خلود
في دراسة التاريخ، وهي المنهجية التي عبور عنهوا ابون خلودون فوي مقدمتوه لكتواب العبور، والتوي يعودها 

 الكثير من الكتاب المعاصرين أول فلسفة لكتابة التاريخ.
ة والفلسوفية التووي عرضووها ويبودو أن ابوون خلودون كووان علووى وعوي عميووا بأهميوة المنهجيووة العلميوو

فوي كتابووه لغوورل دراسووة التواريخ، ألن التوواريخ فووي نظوور  لويس كمووا توووهم كثيوور مون النوواس مجوورد أخبووار 
نموا هوي فوي حقيقتهوا، وبحسوب تعبيور :  ظنية عن االيام السوالفة يوتم توداولها لغورل المتعوة والتسولية، واا

ات الوقوواجع واسووبابها عميووا، فهووو لووذلك "نظوور وتحقيووا، وتعليوول للكاجنووات ومباديهووا دقيووا، وعلووم بكيفيوو
. ان التأمل في هذا النا يشير الى  25ااصيل في الحكمة عريا، وجدير بأن يعد في علومها وخليا"

ان ابوون خلوودون كووان ينظوور الووى التوواريخ بصووفته فرعووًا موون فووروع الحكمووة أي الفلسووفة وال عالقووة لووه بفوون 
على وفا نظرة ابن خلدون هو اعلم  شأنه في ذلك  القصا اال من الناحية الظاهرية فقط.. فالتاريخ

 شأن بقية العلوم  التي يعترف بها الفالسفة في تقسيم العلوم.
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ويالحوووظ ان نظووورة الفالسوووفة والمتكلموووين كانوووت قووود أخوووذت بوووالتغير تجوووا  المعرفوووة التاريخيوووة بعووود 
به مفاتيح العلووم لعلوم ظهور مدرسة التاريخ بالدراية. لذا فقد خصا الخوارزمي الباب األخير من كتا

التاريخ. كما وضع اخوان الصوفا علوم التواريخ فوي آخور العلووم عنود تصونيفهم للعلووم فوي الرسواجل التوي 
 . 26احملت اسمهم

في ضو  هذا الواقع سعى ابن خلدون إلى أن يؤكد علوى اعلميوة  المعرفوة التاريخيوة مون خوالل 
تحقيوا األخبوار والتأكود مون صوحة روايتهوا". توصيف عمل المؤر ، فذكر ان جوهر عمل المؤر  هو "

"والبحث عن األسباب والعلل" التي تقف ورا ها. فهدف المؤر  على وفا هوذا التوصويف شوبيه بهودف 
 . 27االعالم والفيلسوف وهو البحث عن الحقيقة

وقد أفسح ابن خلدون للعقل حيزًا واسعًا فوي دراسوة التواريخ، وذلوك ألن االجتمواع االنسواني يقووم 
علوى مجموعوة مون السونن والقووانين المحسوسوة التوي يسوتطيع العقول ادراكهوا مون خوالل الحوواس، وهووي 
بمجملهووا تتصوول بقووانون السووببية. وقوود اتسووم موونهب ابوون خلوودون فووي هووذا المجووال بالسوومة الواقعيووة التووي 

مون ثوم، تسعى لرسم الحدود التي يتحرك فيها العقل بحدود األمور التي تقع ضومن طاقتوه وامكاناتوه. و 
فقووود سووولم ابووون خلووودون بوووأن أموووور الغيوووب، وموووا ورا  الطبيعيوووة ليسوووت مووون األموووور التوووي يخوووتا العقووول 
بدراسووتها. لووذا فقوود دعووى الووى حصوور نشوواط العقوول فووي مجوواالت الطبيعووة ومجوواالت الحيوواة االجتماعيووة 

 االعمرانية  وغيرها مما يدرك عن طريا الحواس.
الوى العلوم عنود ابون خلودون هوي التجربوة والمالحظوة في ضو  ما تقدم، كانت الوساجل الموصلة 

واالستقرا . وكان من واجب المؤر  ان يستخدم هوذ  الوسواجل العقليوة للوصوول الوى الحقيقوة التاريخيوة، 
والعمل على استبعاد الروايات الكاذبة التي تسللت الى كتب التاريخ بسبب االهووا  واالوهوام التوي رو  

 مدفوعين بعوامل متنوعة مثل الجهل، والهوى، والمصلحة.لها بعل الرواة والمؤرخين 
لقد أكود ابون خلودون ان علوى الموؤر  الحوا ان يقووم بنقود األخبوار والتمييوز بوين الخبور الصوحيح 
والخبوور الزاجووف اسووتنادًا الووى احكووام العقوول، وقووانون امطابقووة الخبوور مووع الواقووع الفعلووي  الختبووار صوودا 

على المؤر  ان يسعى لمعرفة االسباب والعلل التي تقف ورا  الوقاجع األخبار، وفضاًل عما تقدم، فان 
 التاريخية من أجل فهم التاريخ والتعرف على المقاصد والغايات التي تتجه اليها حركة التاريخ.

ان هذا التوجه العقالني الواقعي في دراسوة التواريخ عنود ابون خلودون قود حمول اناصويف نصوار  
اريخي قوود شووهد تحووواًل غيوور عووادي علووى يوود ابوون خلوودون افهووو المفكوور االول علووى القووول: ان الوووعي التوو

 . 28االذي طالب بأن يتشكل النشاط التاريخي كنشاط عقلي محدد وتلمس ما يتطلبه ذلك 
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كما اكد محمد عابد الجابري على أن ابن خلدون قود حواول مون خوالل المقدموة لكتابوه العبور أن 
ران "يووتم بواسووطته رفووع التوواريخ موون مسووتوى الفوون الووى مسووتوى يؤسووس لعلووم جديوود الووذي هووو علووم العموو

العلووم... الووذي يقوووم علووى النظوور والتحقيووا والتعليوول والتفسووير. هدفووه بيووان كيووف تقوووم الوودول واالمصووار 
وما يرافا أو ينتب عن قيامها من صناجع وعلوم... الخ. وبكيفية عامة كيوف تنشوأ االحضوارة ، ولمواذا 

 . 29اتزول"
بن خلدون الى الشروط الواجوب توافرهوا فوي الموؤر  كوي يسوتطيع االضوطالع بأعبوا  وقد أشار ا

هوووذ  المهموووة وهوووي االنتقوووال بالكتابوووة التاريخيوووة مووون مسوووتوى الفووون الوووى مسوووتوى العلوووم فقوووال إن الموووؤر  
"محتووا  الووى ممخووذ متعووددة، ومعووارف متنوعووة وحسوون نظوور وتثبيووت، يفضوويان بصوواحبهما الووى الحووا، 

زالت والمغووالط، ألن االخبووار إذا أعتموود فيهووا علووى مجوورد النقوول، ولووم تحكووم أصووول وينكبووان بووه عوون الوو
العوووادة، وقواعووود السياسوووة وطبيعوووة العموووران واالحووووال فوووي االجتمووواع االنسووواني، وال قووويس الغاجوووب منهوووا 
بالشوووواهد، والحاضوووور بالووووذاهب، فربمووووا لووووم يووووؤمن فيهووووا موووون العثووووور، ومزلووووة القوووودم، والحيوووود عوووون جووووادة 

   . 30االصدا"
لقد عد فرانز روزنثال ما كتبه ابن خلدون في االمقدمة  لالرتفاع بمستوى الكتابة التاريخيوة الوى 

.كما اشار بوارنز الوى ان  31امستوى العلم هو أبعد ما توصل اليه المؤرخون المسلمون في هذا المجال
العقلووي علووى  اهميوة ابوون خلوودون ترجووع الووى "قدرتووه علووى تعقوول موضوووع التوواريخ، وتطبيووا ذلووك المووذهب

منوواهب التوواريخ وأهدافووه، ونسووتطيع ان نقووول عوون ابوون خلوودون انووه اروجوور بيكووون  العصووور الوسووطى 
 . 32ابالنسبة لعلم كتابة التاريخ"

وفي ختام هذا العرل الوجيز لمنهجية ابن خلدون في دراسة التاريخ، ثموة مسوألة جوهريوة البود 
مسووتوى التنظيوور المنهجووي الووذي تجلووى فووي بعوول موون االشووارة اليهووا، وهووي أن نجوواح ابوون خلوودون علووى 

مباحث االمقدمة  لكتواب االعبور  لوم يقابلوه تطبيوا عملوي لتلوك التنظيورات المنهجيوة فوي مباحوث كتابوه 
معاصرين قد توصولوا الوى ان مسوتوى كتابوة ابون خلودون عون وقواجع االعبر..  بل ان بعل الباحثين ال

 التاريخ العربي االسالمي في المشرا والمغرب كان دون مستوى المؤرخين اخخرين.
يقووول محموود الطووالبي ان تجربتنووا الشخصووية "قوود افادتنووا بصووفة قطعيووة، عنوودما كنووا نكتووب توواريخ 

وعة يمكووون االعتمووواد عليهوووا، ليسوووت اكتووواب م  أن أهوووم موسووو909 – 800هوووو/296 – 184االغالبوووة ا
العبر ، وانما هي االبيان المغرب  البون عوذاري، ثوم يوأتي فوي المرحلوة الثانيوة اكامول  ابون االثيور، ثوم 
النويري، وال يحتل ابن خلودون حسوب تجربتنوا اال المرتبوة الرابعوة، ذلوك انوه كثيورًا موا يختصور اختصوارًا 

وع فووي الخلوووط والخطووأ، ثوووم هووو، كغيووور  موون موووؤرخي السوونة، يضووورب مخوواًل بفهووم الواقوووع، وال يعوودم الوقووو
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صفحًا، وعمدًا في نظرنا، عن النقل عن بعل المصادر المعادية، وذلك لتلك االسباب المذهبية التي 
تؤدي الى التحريف، ال بالتشويه داجمًا، بل بالصمت احيانًا، والتي سبا وان حذر منها ابن خلدون ثم 

 . 33اوقع في حبالها"
ان موووا تقووودم يووودل علوووى انوووه مهموووا كانوووت المنهجيوووة التوووي اهتووودى اليهوووا ابووون خلووودون سوووليمة فوووي 
المستوى النظري "فهو لم يستطع على مستوى التطبيا ان يتخلا من العواجا التي تحوول عوادة دون 
الموضوووعية المطلقووة، وذلووك امووا بصووفة غيوور شووعورية لميولووه والتزاماتووه العقاجديووة، وامووا بصووفة شووعورية 

 . 34امقصودة اللتزاماته السياسية ومنافعه المادية"و 
ان عجووز ابوون خلووودون عوون تحقيوووا المطابقووة بوووين وعيووه التووواريخي وممارسووته الفعليوووة فووي كتابوووة 
التاريخ تطرح تساؤاًل خطيرًا حول مدى نجاح الجهود التي تسعى للوصول بالتواريخ الوى مسوتوى العلوم. 

رفووة التاريخيووة التووي توصوول اليهووا المؤرخووون المسوولمون فووي كموا تطوورح تسوواؤاًل آخوور حووول موودى دقووة المع
العصووور الوسووويط، وهووول يمكووون ان يطبوووا علوووى معظمهوووا اقوووانون المطابقوووة بوووين الوقووواجع واألخبوووار التوووي 

 تتحدث عنها  كي يختبر صدقها وصحتها كما كان ينادي ابن خلدون.
الحضوووارة العربيوووة  لقووود بقيوووت هوووذ  االشوووكالية معلقوووة ولوووم يوووتم التوصووول الوووى حووول لهوووا فوووي اطوووار

االسووالمية، فهوول وجوودت لهووا حوواًل فووي الحضووارة الغربيووةق هووذا مووا سوويحاول المحووور الثالووث موون الدراسووة 
 االجابة عنها.

 
 :البحث عن الحقيقة التاريخية في الحضارة الغربية. 3

كووان مفتوواح التقوودم الووذي حققتووه أوربووا والووذي سوواعدها علووى االنتقووال موون العصووور الوسووطى الووى 
ر الحديثووة هووو اكتشوواف الموونهب العلمووي التجريبووي فووي حقوول العلوووم الطبيعيووة. وقوود دفووع النجوواح العصووو 

الذي حققه هذا المنهب علما  الدراسات االنسانية ومنهم المؤرخون الى محاولة األخذ به فوي دراسواتهم 
النزعووة موون أجوول ان يرتفعوووا بهووا الووى مسووتوى العلوووم الطبيعيووة. وهكووذا سوورت فووي الدراسووات التاريخيووة 

الطبيعية وهي تسعى ألن يصبح التاريخ علمًا بالمعنى الفيزيقي للعلم وذلك من خالل االلتزام بالقواعود 
 االربع اختية: 

 منهب تجريبي استقراجي وان كان غير مباشر في حالة التاريخ. .1
 جمع اكبر مادة تاريخية ممكنة عن الواقعة موضع الدراسة. .2

 انًا ومكانًا.حصر الواقعة المراد دراستها زم .3
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السووعي للوصووول الووى احكووام كليووة تفيوود فووي الحاضوور والمسووتقبل شووبيهة بووالقوانين العلميووة فووي حقوول  .4
 . 35اعلوم الطبيعة

وقووود حووواول المؤرخوووون وضوووع قواعووود وشوووروح لمنهجيوووة البحوووث فوووي التووواريخ علوووى وفوووا األصوووول 
االمودخل الووى الدراسووات المتقدموة الووذكر. وكوان موون ابوورز االعموال التووي نشورت فووي هووذا المجوال كتوواب 

التاريخية  توأليف النجلووا وسوينيوبوس. وكوان مون ابورز المبوادئ التوي اسوتنداليها الكتواب ضورورة التوزام 
المؤر  االموضوعية التامة، والتجرد عن الميول الشخصية، فوال يوزور وال ينتحول وال يخفوي الوقواجع وال 

. كموا ان مون  36ايفسر الماضوي مون زاويوة الحاضور يمالي  بتفسير  التاريخي وضعًا سياسيًا قاجمًا وال 
واجوب المووؤر  الحوا ان يسووعى للكشووف عون االسووباب والعلول التووي تقووف ورا  احوداث التوواريخ ألن ذلووك 

 . 37ايساعد  على فهم القوانين التي توجه حركة التاريخ وتوقع التطورات التي ستحصل في المستقبل
اريخ بأصووحاب المونهب الطبيعووي او الموضوووعي، لقود عوورف اصووحاب هوذا الموونهب فووي دراسوة التوو

وبوورز موونهم مؤرخووون مشووهورون مثوول فيكووو وفووولتير، ورانكووة، والنجلوووا وسووينيوبوس، وبيوووري وتوووينبي، 
 وغيرهم.

لقد كان اصحاب هذا المنهب واثقوين ان التواريخ يمكون ان يكوون بفضول هوذا المونهب علموًا شوأنه 
الى ان التاريخ قد عانى من كونه جز ًا مون األدب، بينموا في ذلك شأن العلم الطبيعي، فذهب بيوري ا

التاريخ علم ال أكثر وال أقل، وان وقاجعه يمكن ان تدرس موضوعيًا كوقاجع الجيولوجيا والفلك، أي انها 
تدرس على انها "اشيا " خار  الذات، اذ ال يتسنى قيام علوم علوى اسواس ذاتوي، وان الوقواجع التاريخيوة 

 . 38اصنف وتفسر كما هو الحال في أي علم يمكن ان تجمع وت
لقد أثارت هذ  المنهجيوة الجديودة معارضوة عودد مون الموؤرخين وبخاصوة وأنهوا كانوت تودعو الوى 
مراجعة جذريوة للمفواهيم القديموة، وتتوجوه بالنقود الشوديد للعصوور الوسوطى ومؤسسواتها وتعودها عصوورًا 

الموضوووعية  فووي دراسووة  -ضووة للنزعووة االطبيعيووة مظلمووة. وكووان راجوود هووذ  الحركووة االتاريخيووة  المعار 
م  الذي كان ذا ثقافة دينية وفلسفية محافظة فضواًل عون 1803 –م 1744التاريخ هو جوهان هردر ا

ميوووول أدبيوووة رومانسوووية بسوووبب توووأثر  باألديوووب االلمووواني جوتوووه. وقووود تزايووود عووودد انصوووار هوووذ  المدرسوووة 
م  1911 –م 1833هوووا كوووان مووون ابووورزهم دلثووواي ابانضووومام عووودد كبيووور مووون الفالسوووفة والموووؤرخين الي

م  وغيرهم. وقد عرف اصحاب هوذ  المدرسوة 1952 –م 1866م ، وكروتشة ا1942 -وكولنجوود ا
 . 39االمدرسة التاريخية المثالية بأصحاب

لقد توجه هؤال  الفالسفة والمؤرخين بالنقد الشديد الى األسس التي استند عليها اصحاب النزعة 
 : 40االموضوعية في دعوتهم، وكانت ابرز االنتقادات التي وجهوها اليها ما يأتي –الطبيعية 
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ان أحداث الماضي فريدة في نوعها، وال يمكن ان تتكرر اكموا أنهوا قود وقعوت وانقضوت، لوذا فأنوه  .1
موون المسووتحيل اسووتعادتها ، واخضوواعها للبحووث التجريبووي، ان كوول مووا نملكووه عوون أحووداث الماضووي 

المدونووة أو الشووفهية، والبوود أنهووا تعرضووت لنوووع موون التحوووير أو التحريووف أو هووو بعوول ااالخبووار  
 االختصار تبعًا لميول وعواطف أولجك الرواة.

ان مووا وصوول الووى أيوودينا موون أخبووار الماضووي هووو لوويس كوول األخبووار، وانمووا هووو بعوول مووا أختووار   .2
 لهم.الرواة او الكتاب منها. وهي في معظم االحوال قد تأثرت بأهتماماتهم وميو 

ان الموووؤر  ال يسوووتطيع ان يتجووورد عووون روح عصووور ، وثقافتوووه، وانتما اتوووه، ثوووم يقووووم بأكتسووواب روح  .3
عصوور وثقافووة الحقبووة التووي يدرسووها فووي الماضووي لينظوور الووى الماضووي بعووين الماضووي.. ان هووذا 

 المطلب الذي يدعو اليه رانكة وغير  من ذوي النزعة الموضوعية ضرب من المستحيل.
تقووووادات لموووونهب أصووووحاب النزعووووة الطبيعيووووة للتوووواريخ دعووووا أصووووحاب النزعووووة فووووي ضووووو  هووووذ  االن

 التاريخية المثالية الى دراسة التاريخ على وفا المبادئ واألسس التي نعرل ألهمها بايجاز:
ان دراسة التاريخ ال تستند الى المالحظة لمخلفات الماضي وآثار  فقوط وانموا هوي تتطلوب مون  .1

خوووالل موووا يبوووث فيهوووا مووون روحوووه حتوووى يغووودو التووواريخ تاريخوووًا  الموووؤر  ان يعيووود بعوووث الماضوووي مووون
معاصوورًا بحسووب رأي كروتشووة أمووا مجوورد تسووجيل الماضووي دون تفاعوول معووه بحجووة الموضوووعية، 

 فأنه يعد عماًل ميتًا كأعمال االقا واللصا  كما يقول كولنجوود.

قوديم صوور ويالحظ ان دراسة التاريخ على وفا هوذ  المنهجيوة قود توؤدي بوالمؤرخين الوى ت
متفاوتووة عوون الماضووي بقوودر تفوواوتهم فووي الثقافووة والفلسووفة والموقووف موون الماضووي موضووع الدراسووة 
اويووووووذكر أرنسووووووت كاسوووووويرر مثووووووااًل يوضووووووح موقووووووف المثوووووواليين: لوووووودينا سووووووقراط كمووووووا رآ  افالطووووووون 
وأكسووافنوفان، ثووم لوودينا سووقراط فووي عوودة عصووور: رواقووي وشوواك ورومانسووي، كوول مخووالف ل خووور 

 . 41اذلك فليس أي من هذ  الصور باطلة، بل كل منها منحه مظهرًا جديدًا.. تمامًا، ومع 
ان العلووووم الطبيعووووي يقوووووم علووووى دراسووووة الظووووواهر العامووووة ويسووووعى السووووتخالا القوووووانين التووووي  .2

تحكمها، أما التاريخ فهو يتعلوا بالوقواجع الجزجيوة وحيواة األفوراد، وهوم يتمتعوون بالحريوة واالرادة وال 
لحتميووووة الووووذي يسووووود فووووي عووووالم الطبيعووووة. لووووذا كثوووورت فووووي التوووواريخ المفاجووووات يخضووووعون لقووووانون ا

 والمصادفات وتعذر البحث فيه عن االسباب والعلل العامة والتنبؤ بالمستقبل.

المثوووالي الوووى ان التووواريخ ايجوووب ان يظووول  –وهكوووذا يتوصووول اصوووحاب الموووذهب التووواريخي 
وال سوووبيل لوووه الوووى ان يتجووواوز هوووذ   مقيووودًا بمقوالتوووه مووون فرديوووة وزموووان ومكوووان محوووددين مقيووودين،
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المقوالت الى التجريد والتعميم، واال لفقدت الحادثة التاريخية طابعها التاريخي، ان المؤر  ال يؤر  
 . 42الشي  اسمه الثورة بمفهومها الكلي ولكنه يؤر  لثورة بلد معين في حقبة معينة 

سوووة مجووورد اوجهوووات نظووور  فوووي ضوووو  موووا تقووودم، فقووود أصوووبح التووواريخ لووودى أصوووحاب هوووذ  المدر  .3
تختلووف موون مووؤر  الووى آخوور بحسووب ثقافتووه وتوجهاتووه العامووة، ألنهووم انطلقوووا فووي فهووم التوواريخ موون 
االموؤر   ولويس موون االواقعوة التاريخيووة  كموا فعول اصووحاب النزعوة الطبيعيووة الموضووعية، وكانووت 

موؤر  وعقلوه، لوذا فقود حجتهم في ذلك انه ال سبيل الى فهم الواقعة التاريخية اال مون خوالل ذات ال
رفضوا مونهب االسوتقرا  واعتبورو  غيور مالجوم لدراسوة التواريخ واسوتبدلوا بوه مونهب الحودس، ومون ثوم 
جا ت دعوتهم الى تمثل الماضي، وبعوث الحيواة فيوه، حتوى غودا الموؤر  بحسوب رأيهوم أقورب الوى 

 . 43ااألديب والفنان منه الى العالم الموضوعي
شووأت عوون هووذا التوجووه فووي دراسووة التوواريخ ان الحقيقووة التاريخيووة قوود لقوود كووان موون اخثووار التووي ن

اصبحت ذات طبيعة انسوبية  تختلوف مون موؤر  الوى آخور، ومون زموان الوى زموان آخور، ومون مجتموع 
الوووى مجتموووع آخووور، وغووودت صوووورة الحووودث الواحووود صوووورًا متعوووددة ومتناقضوووة فوووي بعووول االحيوووان تبعوووًا 

 ى الماضي.ألختالفات المؤرخين وتناقل نظراتهم ال
وقووود أفسووووح هووووذا التوجوووه المجووووال السووووتغالل التووواريخ اسووووتغالاًل سياسوووويًا وتربويوووًا بحسووووب الميووووول 
والفلسفات واالتجاهات السواجدة فوي كول دولوة مون دول العوالم، فلوم نعود نملوك تاريخوًا واحودًا لهوذا العوالم، 

يوان. وقود شوكى البورت بل بتنا نملك تواريخ عدة ذات توجهات متضواربة ومتناقضوة فوي كثيور مون األح
اشفيتسر من هذا الواقع الذي ظهرت آثار  بقوة ابان الحرب العالمية االولى والثانية من القرن العشرين 
بقولووه: انحووون ننسووب الوووى الماضووي معنوووى بووالا االفوووراط بالنسووبة الوووى الحاضوور. ومووون حووين الوووى حوووين 

ال حاضورًا فيموا هوو قواجم حاليوًا، نستبدل الماضي بالحاضر، فال نكتفي بأن ما كوان فوي الماضوي ال يوز 
بوول نريوود ان نجعوول هووذا الماضووي معنووا باسووتمرار، وان نشووعر بأننووا محكومووون بووه. وفووي هووذ  المحاولووة 
لتجريووب العمليووة التاريخيووة للتطووور ولهعتووراف بهووا، نسووتبدل صوولتنا بالماضووي بصوولة مصووطنعة، وألننووا 

نسوتنبط منوه، ونبوورر باالهابوة بووه،  نرغوب فوي ان نجوود فوي الماضووي كول الحاضور نسووي  اسوتعماله كووي
مطالبنوووا وآرا نوووا ومشووواعرنا ووجوووداناتنا. وتحوووت نظووور العلوووم التووواريخي ينشوووأ تووواريخ مصووونوع لهسوووتعمال 
الشووعبي، فيووه تمجيوود ودعوواوة لهفكووار القوميووة والدينيووة الشوواجعة، وهكووذا أصووبحت الكتووب المدرسووية فووي 

 .  44االتاريخ تربة خصبة لهكاذيب التاريخية 
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 فاق البحث عن الحقيقة والمستقبل:آ
الموضووووعية موون التووواريخ  –فووي ختوووام هووذا العووورل الموووجز لموقوووف اصووحاب النزعوووة الطبيعيووة 

المثالية منه يجدر بنا ان نجيب عون التسواؤل الوذي يطرحوه البحوث: هول  –وأصحاب النزعة التاريخية 
 بين المعرفة التاريخية والحقيقة. قدمت الحضارة الغربية الحديثة والمعاصرة حاًل الشكالية العالقة

مووون الواضوووح ان االنقسوووام الوووذي عرضووونا ابعوووواد  آنفوووًا يؤكووود أن هوووذ  االشوووكالية الزالوووت قاجمووووة، 
وبخاصووة علووى مسووتوى النظوور الفلسووفي والمنهجووي. أمووا علووى المسووتوى العملووي فووان غالبيووة المووؤرخين 

اريخ علوم، ولكنوه علوم لويس بمفهووم يحاولون اتخاذ موقوف وسوط بوين النوزعتين فهوم يورون ان دراسوة التو
علووم الطبيعووة التجريبووي مووثاًل ولكنووه علووم بمفهوووم االمعرفووة المنظمووة، المبوبووة، المقننووة  التووي تسووتهدف 

و عووون حقيقوووة  45االوصووول الوووى الحقيقوووة بوووأكبر قوودر مووون النزاهوووة والموضووووعية . وقووود عبوور الموووؤر  موووار 
ولوه: افوي نهايوة قورن مون الجهوود، يجوب ان نالحوظ المأزا الذي يواجه الكتابوة التاريخيوة فوي الغورب بق

انه لم يكن في االمكان انجاح المساعي في جعل التاريخ علمًا موضوعيًا مغايرًا ما عورف عنوه، اذ ال 
.  46ايوجد علم تواريخ، ولكون سلسولة وجهوات نظور مختلفوة األهوداف يسوتحيل انعكاسوها علوى الماضوي 

وسووط يحوواول التوفيووا بووين منجووزات كوول موون النزعووة الطبيعيووة لووذا فقوود دعووا المووؤرخين الووى اتخوواذ طريووا 
الموضوووووعية والنزعووووة التاريخيووووة المثاليووووة فووووي دراسووووة التوووواريخ. يقووووول مووووارو: اان حوووول مشووووكلة الحقيقووووة 
التاريخيووووة يجووووب ان يكووووون مصوووواغًا فووووي ضووووو  كوووول مووووا قووووام باكتشووووافه لنووووا تحليلنووووا النقوووودي: فووووال هووووي 

يوووة اذ ان التووواريخ هوووو بالجملوووة محصووولة الموضووووع والمغوووامرة الموضووووعية الخالصوووة، وال الذاتيوووة الجذر 
 . 47االعقلية للذات العارفة 

ان هذا الموقوف الوسوطي الوذي يتوأرجح بوين اتجواهين فلسوفيين متصوارعين لوم يعود يرضوي كثيورًا 
من المؤرخين ألنه يجعل المؤر  ضعيف المبادرة تجا  التحديات التي تفرضها عليه تطورات العصور، 

اتجه هوؤال  الموؤرخين وبخاصوة منوذ النصوف الثواني مون القورن العشورين الوى محاولوة االسوتفادة  لذا فقد
من مناهب وكتابات علما  االجتمواع مون أجول تطووير منهجيوة البحوث التواريخي وتجواوز الموأزا الوذي 
تعوويش فيووه هووذ  الدراسووات. وكووان ممووا شووجع المؤرخووون علووى هووذا التوجووه أن التوواريخ وعلووم االجتموواع 

تركان فووي أهووداف واحوودة وهووي دراسووة المجتمووع البشووري وفهووم العالقووات التووي تسووود بووين أفووراد ، كمووا يشوو
يشووتركان فووي جووذور نشووأتهما التاريخيووة، إذ يعوود ابوون خلوودون هووو مؤسووس علووم االجتموواع االعمووران  فووي 

هوذان الحضارة االسالمية، كما يعد أوغسوت كونوت مؤسسوًا لهوذا العلوم فوي الحضوارة الغربيوة. وقود دعوا 
 الراجدان الى استخدام قواعد علم االجتماع في دراسة التاريخ.
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وهكووذا فقوود أخووذ المؤرخووون يوودركون بعوود أن قضوووا وقتووًا طوووياًل فووي الوودفاع عوون اسووتقاللية التوواريخ 
خطأ هذا المنهب، وأنه ينطوي في حقيقته على سو  فهم لشروط التقدم العلمي، فكل علم وكل فرع من 

على علوم أخرى أو فروع أخرى من المعرفة، فهوو يسوتمد حياتوه منهوا، ويودين لهوا  فروع المعرفة يعتمد
 . 48اشعوريًا أو ال شعوريًا بمقدار كبير من فرا التقدم

وكان مما عزز قناعوة الموؤرخين بضورورة االنفتواح علوى العلووم االجتماعيوة والحووار معهوا أخوذًا 
هجيات جديودة سواعدتهم علوى االسوتجابة للشوروط وعطاً  نجاح علما  االجتماع في ابتكار وساجل ومن

التووي فرضووتها التحووديات الحضووارية التووي أفرزتهووا ظووروف مووا بعوود الحوورب العالميووة الثانيووة، فضوواًل عوون 
 نجاحهم في توظيف التقنيات التكنولوجية المعاصرة كاستخدام الحاسوب في عمليات البحث والدراسة.

شووة االفكووار والمنوواهب التووي عرفتهووا فووروع العلوووم وفووي ضووو  مووا تقوودم، فقوود أخووذ المؤرخووون مناق
االجتماعية مثل علم االجتماع، وعلم االنثربولوجيا، وعلم االقتصاد، وعلم السكان، وعلم النفس، وعلوم 

 . 49االسياسة، وغيرها، ومحاولة االستفادة منها في ضو  الطبيعة الخاصة لعلم التاريخ
ا االتجوا  قود سواعدهم علوى اكتشواف اسالسول موون وقود الحوظ بواراكلو أن سوير الموؤرخين فوي هووذ

االفكار وأنواعًا من المعالجات الجديدة التوي كوانوا يرغبوون فوي الرجووع اليهوا بسوبب عودم ارتيواحهم الوى 
طووورقهم التقليديووووة. أمووووا كووووون هووووذ  االفكووووار مسوووتمدة موووون علووووم االجتموووواع أو موووون االنثربولوجيووووا أو موووون 

المهم هو كشف االمكانية التي قد تمكنهم من إضوافة بعود جديود االقتصاد، فهو اعتبار ثانوي، واالمر 
 .  50االى عملهم 

لقوود كووان موون أهووم اخثووار التووي نشووأت عوون عووودة التواصوول بووين المووؤر  واالجتموواعي هووي عووودة 
الحيوية الى فكرة أن التاريخ هو اعلم مون العلووم  علوى نحوو قريوب مموا دعوت اليوه المدرسوة الوضوعية 

عشر، وذلك ألنه في الوقت الذي كان فيه الشك قد أخذ يداخل نفووس الموؤرخين فوي في القرن التاسع 
حقيقووة انتمووا  دراسووتهم الووى مقوووالت العلووم تحووت تووأثير االتاريخيووة المثاليووة  فووإن االجتموواعيين قوود بقوووا 
أوفيووا  لتقاليوود االوضووعية  التووي دعووا اليهووا أوغسووت كونووت وواصوولوا نهجهووم فووي التعاموول مووع قضوواياهم 

 . 51اتماعية على أساس أنها علم ووفقًا للمناهب التي يقررها التطور العلمياالج
وهكذا فوإن انفتواح الموؤرخين علوى معطيوات العلووم االجتماعيوة قود افورز كثيورًا مون التوأثيرات فوي 
الدراسووات التاريخيووة سوووا  أكووان ذلووك علووى مسووتوى االفكووار العامووة أم علووى مسووتوى الموونهب. كمووا أدى 

موودارس تاريخيووة جديوودة تحوواول كوول منهووا دراسووة التوواريخ علووى وفووا المعطيووات التووي  ذلووك الووى ظهووور
توصووولت اليهوووا وكوووان مووون أبووورز هوووذ  المووودارس المدرسوووة البنيويوووة ومدرسوووة الحوليوووات ومدرسوووة التووواريخ 

. والحقيقة أن دراسة معطيات هذ  المدارس يتجاوز حدود هذا البحث، إال أنه قد يكون مون  52االمقارن
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ن نشووير الووى أن التوجهووات الحديثووة لهووذ  الموودارس قوود منحووت البحووث التوواريخي حيويووة جديوودة المفيوود أ
 ووسعت المجاالت واخفاا التي يتحرك باتجاهها على طريا البحث عن الحقيقة في التاريخ.

ويبدو أن هذ  التوجهات المنهجية الجديدة في دراسة التاريخ في الغرب قود أخوذت توؤثر توأثيرًا 
ي توجهووات بعوول المووؤرخين المسوولمين، إذ أخووذوا يوودعون الووى االسووتفادة موون التطووور الكبيوور ايجابيووًا فوو

الووذي تحقووا فووي الغوورب فووي حقوول الدراسووات االجتماعيووة ومنهووا الدراسووات التاريخيووة موون أجوول تطوووير 
والحقيقووة ان هووذا التوجووه الجديوود فووي   53امنوواهب البحووث فووي مجووال دراسووات التوواريخ العربووي االسووالمي

التوواريخ لوويس بعيوودًا عوون توجووه اصووحاب دراسووة التوواريخ علووى وفووا الموونهب الحضوواري فووي الفكوور دراسووة 
 االسالمي وبخاصة عند ابن خلدون.

 
 :نتائج البحث وخالصته

لووم يختلووف البوواحثون حووول أهميووة الحقيقووة وضوورورة البحووث عنهووا، ولكوونهم اختلفوووا فووي تحديوود  .1
 مفهومها وسبل الوصول اليها.

لتاريخيووة أن مسووار البحووث عوون الحقيقووة كووان قوود بوودأ بدايووة واضووحة فووي يتضووح موون الدراسووات ا .2
ظل الحضارة اليونانية والرومانية القديمة قبول المويالد بعودة قورون ثوم تواصول فوي ظول الحضوارة 
العربيووووة االسووووالمية لينتقوووول بعوووودها الووووى الحضووووارة الغربيووووة منووووذ عصوووور النهضووووة وحتووووى الوقووووت 

 الحاضر.

ا.م  مووون العقووول  425 –ا.م  484انيين منوووذ هيووورودتس اقووود اتخوووذ بعووول الموووؤرخين اليونووو .3
سبياًل لتمحيا األخبار واسوتبعاد موا ال يتفوا منهوا موع العقول والواقوع بصوفتها اخبوارًا خرافيوة أو 
اسوووطورية كاذبوووة، وبوووذلك أصوووبح معنوووى التووواريخ لوووديهم هوووو البحوووث عووون الحقيقوووة فوووي الحووووادث 

 الماضية.

"روايوة األخبوار" بصوورة شوفهية وسويلة اسواس لنقوول قود اتخوذ المسولمون فوي صودر االسوالم موون  .4
أخبوووارهم التاريخيوووة قبووول دخوووولهم فوووي عصووور التووودوين. وقووود أرتوووبط نقووود األخبوووار التاريخيوووة لوووديهم 
بوسيلة نقد الرجال عون طريوا "الجورح والتعوديل" للتعورف علوى الورواة العودول الثقواة الوذين تصوح 

وين أخبووار التوواريخ لوودى محموود بوون جريوور الروايووة عوونهم. وقوود وصوول هووذا الموونهب ذروتووه فووي توود
 الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك.

بعد استقرار عملية التدوين التاريخي وبلوغ مونهب الجورح والتعوديل مودا  فوي نقود رواة األخبوار،  .5
توصل بعل المؤرخين المسلمين من أمثال المسعودي، ومسكويه، والبيروني، وابن خلدون الى 
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لوورواة عوون طريووا الجوورح والتعووديل ال تضوومن وحوودها الوصووول الووى حكووم دقيووا أن عمليووة توثيووا ا
وصوووحيح، إذ قووود تخفوووى بعووول االموووور عووون علموووا  الجووورح والتعوووديل فيوثقوووون مووون ال يسوووتحا 
التوثيا. ثم إن االنسان ليس معصومًا من الخطأ عوادة، لوذا فوإن الوراوي العودل الثقوة قود توزل بوه 

فقووود توصووول هوووؤال  الموووؤرخين الوووى أنوووه قووود بوووات مووون  القووودم، وقووود يخطوووس، وقووود ينسوووى. ومووون ثوووم
الضروري إدخال بعل التعديالت واالضافات على المونهب الوذي يقووم علوى كتابوة التواريخ عون 
طريووا االروايووة  وذلووك بوسوواطة الجمووع بينهووا وبووين االدرايووة ، وهووي وسوويلة تتطلووب موون المووؤر  

لمشاهدة إذ "ليس الخبور كالعيوان" السعي للوصول الى المصادر االولية للمعلومات عن طريا ا
 فضاًل عن استخدام العقل في نقد األخبار وتفسيرها قي ضو  سنن الطبيعة والمجتمع.

تعد الجهود التي بذلها ابن خلدون في مجال البحث عن السنن االجتماعيوة التوي توجوه حركوة  .6
خووون المسوولمون فووي التوواريخ والتووي اسووماها بووو "علووم العمووران البشووري" ذروة مووا توصوول اليووه المؤر 

دراسووة التوواريخ ونقوود رواياتووه واخبووار  موون أجوول الوصووول الووى الحقيقووة. لقوود أكوود ابوون خلوودون علووى 
ضرورة استخدام المؤر  عقله وحواسه في نقد األخبار لتمييز الخبر الصحيح من الخبر الزاجوف 

 تعوووالى فوووي اسوووتنادًا الوووى قوووانون "مطابقوووة الخبووور موووع الواقوووع الفعلوووي" وهوووو موووا يتفوووا موووع سووونن اهلل
 الطبيعة والمجتمع.

منووذ دخووول الحضووارة االسووالمية مرحلووة الجمووود والتخلووف بعوود عصوور ابوون خلوودون، فقوود انتقلووت  .7
الريادة الفكرية في البحث العلمي الى الغورب، وتوولى علموا  الحضوارة الغربيوة تقوديم مسواهماتهم 

 في مجال البحث عن الحقيقة في كافة حقول العلم والمعرفة.

اح التقودم الوذي حققتووه أوربوا فوي مجوال البحوث العلمووي هوو اسوتخدام المونهب التجريبووي كوان مفتو .8
في العلوم الطبيعية. لذا سعى المؤرخون الى تطبيا هذا المنهب في الدراسات التاريخيوة، قورا وا 
ضرورة التزام المؤر  بالموضوعية التامة في البحث عن الحقيقة التاريخية، وأن يسعى لتصوير 

ماضي كما وقعت فعاًل، وأن ينظر الى الماضوي بعوين الماضوي. وقود عورف أصوحاب احداث ال
هووذا الموونهب بأصووحاب الموونهب الطبيعووي أو الموضوووعي، وبوورز موونهم مؤرخووون مشووهورون موون 

 أمثال فيكو وفولتير ورانكة، والنجلو وسينيوبوس، وبيوري وتوينبي.

قبول بعول الموؤرخين مون أمثوال  لقد واجه هذا المونهب فوي دراسوة التواريخ معارضوة شوديدة مون .9
هيوووردر ودلثووواي وكروتشوووة، وقووود عرفووووا بأصوووحاب المدرسوووة التاريخيوووة المثاليوووة الوووذين عووودوا هوووذا 
المنهب فوي دراسوة التواريخ منهجوًا خياليوًا ألنوه مون وجهوة نظورهم يسوتحيل علوى الموؤر  أن ينظور 



  

 20 

م2007هـ 1428(47/2مر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤت  

وثقافتوووووه  الوووووى الماضوووووي بعوووووين الماضوووووي ألن الموووووؤر  ال يسوووووتطيع أن يتجووووورد عووووون روح عصووووور 
نتما اته ثم يقوم بدراسة أحداث مال  قد فات وانقضى.  واا

لقد رأى أصحاب المدرسة التاريخية المثالية أن السبيل الوحيد لدراسة التاريخ هو أن تعمل على 
فهوم أحووداث الماضوي موون خوالل مخلفووات ذلوك الماضووي وبوسواجل ونظوورة معاصورة. أي أن علووى 

لحاضور، وبوذلك يصوبح التواريخ تاريخوًا معاصورًا كموا كوان المؤر  أن ينظر الوى الماضوي بعوين ا
 يقول كروتشة.

لقووود كوووان مووون آثوووار انتشوووار نظووورة اصوووحاب المدرسوووة التاريخيوووة المثاليوووة أن أصوووبحت الدراسوووة  .10
التاريخية مجرد تعبيور عون اوجهوة نظور الموؤر   وهوي تختلوف نتيجوة لوذلك مون موؤر  الوى آخور 

مووا جعوول الحقيقووة التاريخيووة ذات طبيعووة نسووبية. وقوود بحسووب ثقافووة كوول مووؤر  وتوجهاتووه العامووة م
افسح هذا الواقع السبيل أمام استغالل التاريخ الغرال الدعاية السياسية والحزبيوة وغيرهوا. وقود 

 ظهر ذلك واضحًا خالل الحرب العالمية االولى والثانية.

خ وعواد المؤرخوون في ضو  ما تقدم فقود أفول نجوم المدرسوة التاريخيوة المثاليوة فوي دراسوة التواري .11
الووى السووعي لتجديوود حيويووة المدرسووة الطبيعيووة الموضوووعية موون خووالل االنفتوواح علووى منهجيووات 
العلوووم االجتماعيووة ومحاولووة االسووتفادة منهووا مووع بعوول التطوووير فووي دراسووة التوواريخ. وذلووك ألن 
 هووذ  العلوووم لووم تحوواول االنفصووال عوون الموونهب التجريبووي فووي البحووث وواصوولت العموول موون خاللووه

 على تطوير منهجياتها الخاصة.
ويبدو للباحث أن هذا التوجه الجديد في دراسة التاريخ في الغرب يلتقوي موع المثول واالسواليب 
التووي دعووت اليهووا مدرسووة التوواريخ بالدرايووة فووي الحضووارة االسووالمية وبخاصووة دراسووة التوواريخ فووي سووياا 

 نظرية علم العمران عند ابن خلدون.
 الهوامش

 
ر ، تطووووور النظوووورة الواحديووووة للتوووواريخ، ترجمووووة محموووود مسووووتجير مصووووطفى، بيووووروت بليخووووانوف، جووووو  .1
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سوتوى الدراسوات العالميوة السيرة النبوية وتأكيود  أنهوا " تحتوا  الوى جهوود هاجلوة لالرتقوا  بهوا الوى م

"... في ضو  " التطور الهاجل فوي الدراسوات االجتماعيوة فوي العصور الحوديث، وموا تقدموه العلووم 
الحديثة من معطيات تخدم الدراسوات االجتماعيوة ". المجتموع المودني فوي عهود النبووة، بوال مكوان، 
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Abstract 

          Lppking for truth  has moved the leadership of the historical march 

in the search for the truth into the hands of Muslim historians after Europe 

abandoned this role after its entry into the era of civilized stagnation in the 

Middle Ages. As Dar Al-Islam witnessed a great civilization renaissance in 

the medieval period, historians had a distinct role in the service of searching 

for the truth in history. This rich role continued with its various 

achievements until the Islamic civilization began to tend to stagnation and 

backwardness at a time when the achievements of Western civilization 

began to appear with the beginning of the Renaissance. Thus, the search for 

truth in history returned to the West to take the leading role in the field of 

scientific research worldwide. 


