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ملانوا منذ عصر النهضة أالتدوون التارخيي يف 

 حتى أواخر القرن التادع عشر

 أواد علي وادني. د.م

 29/4/2008: تاروخ القبول 31/3/2008: تاروخ التقدوم

 

بدأ التدويف التاريخي األوربي مع ظيور أولى الحضارات البشرية، وىما 
حضارتا المايا واالزدؾ التي تعد أولى الحضارات القديمة في أمريكا الالتينية والتي 

ضمت المجتمعيف المكسيكي واليوكاتي وكانت ىذه الحضارة أكثر إنسانية مما 
حققتو المجتمعات الالحقة وقد امتازت مجتمعات ىذه الحضارة في دراسة عمـ 

 فضال عف (1).الفمؾ الذي حوّلو الى الناحية العممية في طريقة حساب التواريخ
حضارتي وادي الرافديف ووادي النيؿ، إذ اخترع سكاف وادي الرافديف القدماء ما 

، وفي حضارة وادي النيؿ الخط الييروغميفي Cuneiformيسمى بالخط المسماري 
Hieroglyphic وبدأ أوؿ تدويف لمتاريخ في تاريخ اإلنساف، حيث ظيرت ،

المدونات التاريخية الماضية والمعاصرة لألحداث في عصر مبكر في تاريخ ىاتيف 
 (2).الحضارتيف

كما كاف لمحضارتيف األوربيتيف اإلغريقية والرومانية دور في البناء 
الحضاري أيضا والتي كانت ليما أكبر أثر في قيادة الحضارات األوربية حتى 

  (3).الوقت الحاضر
                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ التاريخ .
، ترجمة فؤاد محمد شبؿ ومحمد شفيؽ 2، ط1ارنولد توينبي، مختصر دراسة لمتاريخ، ج (1)

 .57، ص(1966القاىرة، )غرباؿ، دار الثقافة 
، وزارة التعميـ العالي والبحث 1 طو باقر، طرؽ البحث العممي في التاريخ واآلثار، ط(2)

 (.1980بغداد، )العممي، 

 .61، ص(1973بيروت، )، المكتبة العصرية 1يوسؼ الحوراني، اإلنساف والحضارة، ط (3)
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وقد شيدت المدف اإليطالية في أواخر العصور الوسطى بزوغ نيضة 
شاممة في جميع المياديف األدبية والفنية والعممية واالجتماعية لـ يشيدىا العالـ 

ولعصر النيضة ىذه ميزات . (1)منذ قياـ الحضارة الكالسيكية في أثينا
، جعمت المؤرخيف والباحثيف يعطونيا طابعًا مميزًا ويصنفونيا عمى (2)وخصائص

انيا حقبة تاريخية ليا شيء مف االستقالؿ عما سبقيا ولحقيا، بالرغـ مف 
ويستند دعاة ىذا الرأي عمى . (3)التصاقيا بالعصور الحديثة إلى حٍد كبير

الخصائص والسمات التي تميز بيا عصر النيضة، إاّل إف األدلة العممية تدفع 
معظـ المؤرخيف إلى االعتقاد بوجود تفاعؿ وصراع في االنتقاؿ مف العصور 

الوسطى إلى العصور الحديثة كاف أساسو عصر النيضة واالنبعاث 
Renaissance  

(4). 
ف  والواقع أنو ال يوجد انقطاع بيف العصور الحديثة والعصور الوسطى، وا 

. (5)ىذا التقسيـ ما ىو إاّل نوع مف أنواع االصطناع لتسييؿ دراسة التاريخ األوربي
ف . والتاريخ ما ىو إاّل سمسمة مف الحمقات المتواصمة التي يكمؿ بعضيا بعضاً  وا 

النيضة التي تمت في حدود القرف الخامس عشر الميالدي ليست في منطمقيا 
 (6).سوى عود عمى القديـ والتفاتة إلى الماضي

                                                 

، مدخؿ لدراسة التاريخ األوربي، ط( 1) ، (1983بيروت، )، دار الكتاب المبناني 1محمد مخزـو
. 65ص

وقد تميزت النيضة الحديثة بعدة خصائص منيا أنيا كانت عممانية، أي لـ تنشأ في رحاب ( 2)
كما امتازت بنمو الشعور القومي وحرية الرأي والتعبير . الكنيسة ولـ تخضع لتوجيياتيا

: لمتفاصيؿ انظر. لمفرد، فضال عف أنيا لـ تظير في جميع البالد األوربية في وقت واحد
 . 28-27الشناوي، المصدر السابؽ، ص

الدماـ، )حسيف محمد سميماف، المدخؿ الى دراسة عمـ التاريخ، دار اإلصالح لمطباعة  (3)
 . 177، ص(1984

محمد مظفر األدىمي، تاريخ أوربا الحديث، طبع في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،  (4)
. 11، ص(1989بغداد، )

، (2004بنغازي، )عبد الواحد ذنوف طو، أصوؿ البحث التاريخي، دار المنار اإلسالمية،  (5)
. 101ص

، (1964دمشؽ، )نور الديف حاطـو وآخروف، المدخؿ الى التاريخ، مطبعة اإلنشاء،  (6)
. 437ص
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ىكذا حرص مؤرخو النيضة األوربية عمى صبغة التاريخ بالصبغة 
، نتيجة لتقدـ نظـ الدولة، وتعّقد العالقات بيف الدوؿ، واحتياج كؿ دولة (1)الزمنية

إلى كتابة تاريخيا، وقد بدأت ىذه النيضة في دويالت المدف اإليطالية مثؿ 
البندقية وجنوا وغيرىما المتيف عدتا ُأوليا المدنية الجديدة، نتيجة لمتطور 

االقتصادي الكبير الذي حققتو ىذه المدف، ومف خالليا انتشر التدويف التاريخي 
 (2).الذي تميز بأسموبو الجديد إلى بقية دوؿ أوربا

 خالؿ عصر النيضة، إلى نزوح المانيايرجع الفضؿ لمتدويف التاريخي في 
بعض الطالب األلماف في غضوف القرف الخامس عشر إلى روما التي تعد أولى 
المدف اإليطالية حيث كانت معاىد العمـ فييا تزخر بالطالب والعمماء، وكاف مف 

-Johann Muller( 1436 أوائؿ مف رحؿ إلييا مف الطمبة األلماف يوحنا مولر
 (3).المانيا، وىو أوؿ مف طبؽ روح النيضة في (ـ1476

وممف اشتيروا أيضا في عصر النيضة األلماني جوىاف روجيمف 
Johann Reuchlin( 1455-1522ـ) الذي تعّمـ المغة اإلغريقيػة القديمة في ،

ومف ىنا . باريس وروما، وصّمـ عمى إتقاف العبرية، بوصفيا مفتاح العيد القديـ
ودراسة الكتاب المقدس دراسة عممية (4)نشأ ارتباط قوى بيف الحركة اإلنسانية

                                                 

حكمت أبو زيد، التاريخ تعميمو وتعممو حتى نياية القرف التاسع عشر، مكتبة االنجمو  (1)
 .34، ص(1961القاىرة، )المصرية 

. 102طو، المصدر السابؽ، ص  (2)
، دار الكتاب 5عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ، التاريخ األوربي الحديث والمعاصر، ط (3)

. 35، ص (1995القاىرة، )الجامعي 
ارتبطت الحركة اإلنسانية بأحياء التراث وقد أطمؽ اسـ اإلنسانييف عمى ىذه الحركة، الف  (4)

مفكري عصر النيضة انطمقوا مف منطمؽ جديد وىو االعتزاز باإلنساف والتأكيد عمى 
فكانت صورة اإلنساف . االعتداد بالنفس والثقة بصورتو وأىميتو ودوره الكبير في الحياة

محمد مظفر االدىمي، تاريخ : 4انظر. عندىـ تمثؿ القوة واإليماف بالذات والثقة بالنفس
، (1989بغداد، )أوربا الحديث، طبع عمى نفقة وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

.  20ص
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1 (5).سميمة مما أدى إلى تفيـ العقيدة المسيحية تفيما صحيحا
 

انتقؿ تدويف التاريخ أثر ىذا التطور مف رجاؿ الديف إلى العممانييف، حيث 
اىتموا بالثقافة وتحرروا مف قيود الكنيسة، وتولوا كتابة التاريخ خاصة والثقافة 

عامة بدال مف رجاؿ الديف، وقد صاحب ذلؾ تطور المغات القومية التي أخذت 
تفرض نفسيا عمى ثقافة عصر النيضة منيا المغة األلمانية التي بمغت كماليا مع 

، كما جرت حممة شعواء عمى (ـ1483-1546 )Martin Luther مارتف لوثر
(2).أفكار العصور الوسطى ورجالو

 

وجد المؤرخوف في النيضة فائدة كبرى ألبحاثيـ، واخذ عدد مف اإلنسانييف 
تعتمد عمى البحث عف النصوص . عمى عاتقيـ دراسة التاريخ بصورة جديدة

القديمة وتمحيصيا عمى اختالؼ أنواعيا، وعمى نمو روح النقد وطمب المعرفة 
وقد نادوا بأف . والبحث الحر وتحكيـ العقؿ والمنطمؽ الصحيح في المادة التاريخية
  (3).التاريخ ىو نتيجة لمعمؿ اإلنساني وأف مجالو ىو السياسة والحروب

لكف مف جية أخرى، ظيرت في كتابات اإلنسانييف نزعة وطنية، والسيما 
بالنسبة إلى المدف والبالد التي كاف ينتسب الييا كؿ واحد منيـ، مما أدى إلى 

زيادة االىتماـ بإحصاء الحقائؽ والبحث في أوراؽ السجالت، وقد اعتمدت بعض 
األسر الحاكمة في أوربا عمى بعض المؤرخيف لغرض القياـ بوظيفة تدويف 

ف كانت غير صحيحة، وعمؿ عمى تأليؼ الكتب التي تخدـ أغراضيـ  التاريخ، وا 
ف كانت سياسية أو دينية، وتشيد بعظمائيا وتوضح نظميا الدستورية  وا 

 (4).والقضائية
عّدت االتجاىات التي طرأت عمى الكتابة التاريخية في عصر النيضة، 
أىـ ما يميز ىذا العصر، فقد نبذت كؿ ما كانت الكنيسة تفرضو عمى العقوؿ 

                                                 

.  35عبد الرحيـ، المصدر السابؽ، ص (5)
، المصدر السابؽ، ص 178سميماف، المصدر السابؽ، ص  (1)  .69؛ مخزـو

، (1979القاىرة، )، دار عالـ الكتب 1أحمد حسيف المقائي، اتجاىات في تدريس التاريخ، ط (2)
.  12ص 

؛ جوزيؼ ىورس، قيمة التاريخ، ترجمة 35؛ أبو زيد، المصدر السابؽ، 103طو، المصدر السابؽ،  (3)
.  38، (1964بيروت، )الشيخ نسيب وىيبة الخازف، منشورات دار مكتبة الحياة 



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 339 

 وقد (1).واألقالـ والكتابات وتحميؿ المراجع األصمية ورفض ما ال يقّره العقؿ منيا
 Bets Renanoce تتوضح ىذه في كتابات المؤرخ األلماني بيتس رينانوس

، الذي استخدـ في بحث مصادر التاريخ التيوتوني القديـ نفس (ـ1486-1547)
( 2)قواعد التفسير الناقد التي طبقيا زميمو ديديو ارزمس

Didie Erasmes 

( 4).، في دراسة نصوص العيد الجديد وسجالت الكنيسة(3)(ـ1466-1536)

 بعد ذلؾ مف دراسات إنسانية إنما كاف لخدمة الغرض المانياوما ظير في 
الديني، إذ اتخذىا دعاة اإلصالح الديني وسيمة لبث آرائيـ الدينية الجديدة التي 

 ومنذ ذلؾ الحيف بدأت الجامعات تنتشر (5).تتعارض ومفاىيـ رجاؿ الديف التقميدية
 Lorenzo Valla  حيث كاف لورنزو فاال(6).وبدأت الدراسات العممية تزدىر

، أبرز المؤرخيف اإليطالييف الذيف تبنوا دراسة التاريخ عمى (ـ1404-1457)
التحميؿ والنقد واالستقراء واالستنتاج حتى أنو درس نظـ الكنيسة والعقيدة المسيحية 

 وبيذه اآلراء التي نادى بيا، فقد ميد إلى قياـ حركة (7).وأسس السمطة البابوية
 في أوائؿ القرف السادس عشر، والتي تزعميا المصمح المانيااإلصالح الديني في 

                                                 

. 105، ص (1986عماف، )رجائي رياف، مدخؿ لدراسة التاريخ، دار ابف رشد  (1)
ولد في مدينة روترداـ اليولندية، وقضى سنوات . راىب كاثوليكي وأستاذ في العمـو اإلنسانية (2)

طويمة في أحد األديرة، وكاف مف كبار رجاؿ النيضة، حيث قضى سنوات عدة في المانيا، 
عبد الفتاح حسف أبو عمية . وقد درس نتاجات اإلنسانييف األلماف والكتابات القديمة

سماعيؿ ياغي، تاريخ أوربا الحديث والمعاصر، دار المريخ  ؛ 90، ص (1979الرياض، )وا 
، ص (1990بغداد، )عمي حيدر سميماف، تاريخ الحضارة األوربية الحديثة، دار واسط 

71  .
ـ، .د) 23ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة زكي محمود وعبد الحميد يونس، ج . وؿ (3)

ىرنشو، عمـ التاريخ، ترجمة عبد الحميد العبادي، . سي. جي.  ؼ؛152، ص (1981
 .78، ص (1937مصر، )، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة 1ط

. 78ىرنشو، المصدر السابؽ،  (4)
، المصدر السابؽ، ص  (5)  .77مخزـو

. 35عبد الرحيـ، المصدر السابؽ، ص  (6)
، المصدر السابؽ،  (7)  .24؛ األدىمي، المصدر السابؽ، 439حاطـو
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الديني مارتف لوثر، الذي تحّدى البابوية، لما كاف ليا مف سيطرة عمى حياة الناس 
وعقوليـ لفترة طويمة مف الزمف، وكشؼ الحقيقة عف كثير مف أغالطيـ كإىماؿ 

الروح والفكر الحر والعقؿ ونشر الخرافة، وقد دعا ىذا المفكر اإلنساني إلى وضع 
أسس عقالنية، وترجـ الكتاب المقدس إلى المغة األلمانية وعّده القانوف الذي يجب 

 (1).االعتماد عميو في تفسير العقائد دوف رجاؿ الديف

ومف ىنا كاف لحركة اإلصالح الديني أثارىا العميقة في الدراسات الفمسفية 
عامة والتاريخ بوجو خاص، وقد تأثر تدويف التاريخ بيذه الحركة لما صاحبيا مف 

حروب ومجادالت بيف الفرؽ المتخاصمة التي احتاجت إلى حجج وبراىيف 
تاريخية إلثبات وجيات نظرىا، فزاد االىتماـ بالبحث التاريخي، لكنو لـ يكف بحثًا 

نزييا ألنو وضع لغرض الدعاية المذىبية ال لمتوصؿ إلى الحقيقة التاريخية 
(2).العممية

 

كذلؾ أدى تصادـ الدعايتيف المتنافستيف الكاثوليكية والبروتستانتية إلى 
 (3).نبش أكداس التاريخ الكنسي فجاءت الحقيقة غير مباشرة ليذا التصادـ

وأصبحت جميع الوثائؽ التي تـ استخراجيا خالؿ ذلؾ الصراع مصادر أولية 
(4).لدراسة التاريخ الحديث القائـ عمى الوضوح والتعقؿ ميمة استخدمت فيما بعد

 

فضاًل عف أف حصيمة ىذا الصراع أّدت إلى ظيور العديد مف الكتب 
واألبحاث ونشر العشرات مف الوثائؽ، فكتب المؤرخ األلماني ماتياس فالكسيوس 

Matthias Flacius( 1520-1575ـ) تناوؿ الكالـ "قروف مجد برج"، كتاب ،
عمى الكنيسة كما صورتيا أعماؿ الرسؿ لمنظاـ والعقيدة، وقد طبع ألوؿ مرة 

وفيو يصور تاريخ الكنيسة منذ " تاريخ الكنيسة النصرانية"بمدينة بػاؿ السويسرية 

                                                 

عماف، )، دار أسامة 2، ج1مفيد الزيدي، موسوعة التاريخ األوربي الحديث والمعاصر، ط (1)
؛ سميماف، المدخؿ 71ص ...؛ سميماف، تاريخ الحضارة األوربي الحديثة423، ص (2004

 .180ص ......إلى دراسة عمـ التاريخ

 .104؛ طو، المصدر السابؽ، ص 84 ىرنشو، المصدر السابؽ، ص (2)

 .106؛ رياف، المصدر السابؽ، 85-84ىرنشو، المصدر السابؽ، ص ص  (3)

 .104طو، المصدر السابؽ، ص  (4)
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 (1).ـ1400تأسيسيا وحتى عاـ 
ومع تطور اإلصالح الديني، فقد أحرز رجاؿ الصناعة والتجارة بصفة 
عامة أوؿ انتصار ليـ في صراعيـ الخفي مع الطبقات اإلقطاعية، لفرض 

نفوذىـ وكسب السيطرة والسمعة بيف الناس، وحتى ال يخرجوا رأوا أف انضماميـ 
لممذىب البروتستانتي يبعد عنيـ الشبية، وبذلؾ اعتنقت البرجوازية ىذا المذىب، 
وقد كشؼ ىؤالء المؤرخوف جوانب مجيولة في تاريخ المسيحية، وكاف لظيور 

المواقؼ الفكرية العقالنية الواقعية مجاٌؿ لنمو ممكية النقد عند المؤرخيف األلماف، 
 وقد (2).وزيادة االىتماـ في تدويف التاريخ بالقضايا اإلنسانية والشؤوف السياسية

(3)".أعظـ الناس فائدة وأعمؽ المدرسيف أثراً "اعتبر لوثر ىؤالء المؤرخيف 
 

وبحموؿ القرنيف السادس عشر والسابع عشر شيدت بواعث أخرى عدا 
، االستكشافات الجغرافية (4)الالىوت شجعت عمى دراسة التاريخ في أوربا منيا

ورحالت االستطالع التي استمزمت التدويف خالؿ مراحميا لتضيؼ ىذه المدونات 
 وكاف التبشير بالنصرانية مف الحوافز (5).خبرة لمف يستمر في ىذا المضمار

الميمة وراء ىذه الحركة، ثـ االستعمار ودخمت دوؿ عديدة في ىذه الحمبة، وأدى 
ىذه  ذلؾ إلى احتكاؾ حضاري ىّيأ لممؤرخيف مادة دسمة كاف أىميا دراسػة تاريخ 

 ولـ تقتصر الدراسة  عمى الجػوانب  (6).األقطار والشعوب
 

السياسية والحروب، بؿ اتجيت أبحاثيـ في دراسة العادات واآلداب 
                                                 

، المصدر السابؽ، ص  (1)   .108؛ رياف، المصدر السابؽ، ص 441حاطـو
ص ......؛ سميماف، المدخؿ إلى دراسة عمـ التاريخ12المقائي، المصدر السابؽ، ص  (2)

180 .
القاىرة، )ىنري جونسوف، تدريس التاريخ، ترجمة أبو الفتوح رضواف، دار النيضة العربية  (3)

 . 23، ص (1965

 .89ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (4)

 . 183ص .....سميماف، المدخؿ إلى دراسة عمـ التاريخ (5)

. 109؛ رياف، المصدر السابؽ، ص 442حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ،  (6)
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 (1).واألخالؽ والنظـ االجتماعية واالقتصادية والثقافية
وبيذا فإف أحداث التوسع األوربي وأثاره االقتصادية والسياسية، كانت ليا 

أثر عمى تاريخ أوربا وخاصة في المجاؿ السياسي، فاتجو البحث التاريخي 
والتنقيب عف أصوؿ األسر الحاكمة في أوربا، حيث تميزت ىذه الحقبة التاريخية 

، Hapsburg أسرة الػ ىابسبرج المانيابظيور الممكيات المطمقة، فظيرت في 
والتي وضعت الدولة بوادر اىتماـ تدويف التاريخ في خدمة ىذه األسرة بدال مف 

 Williamالكنيسة، ويشار ىنا إلى المؤرخ والفيمسوؼ المشيور وليـ لينتز 

Lents( 1646-1716ـ)الذي أّرخ ألسرة ويمؼ ،Welf في ىانوفر  Hanover 
أما . وىو أحد اثنيف مف المؤرخيف األلماف البروتستانت المذيف اىتما بالوثائؽ

، (ـ1606-1681) Herman Konrink المؤرخ الثاني ىو ىيرماف كونرنؾ
الذي عرؼ ببراعتو في النقد التاريخي، كما اشتير بقدراتو المتعددة في العمـو 

والمغات والالىوت واستخداميا إلبراز األساس التاريخي في السياسة والقانوف، ولقد 
 (2).المانيااشتيرت دراستو لمقانوف الروماني والقانوف المحمي في 

إف البواعث األخرى التي أسيمت في نشاط المؤرخيف األلماف في البحث 
وقد بحث كؿ فريؽ منيـ في . التاريخي، ىي قياـ الحركات القومية في أوربا

الوثائؽ الرسمية القديمة والقوانيف السابقة والتقاليد الماضية التي يمكف أف تخدـ 
 ىذا فضال عف دور الطباعة والنشر التي أسيمت أيضا في دفع (3).مطالبيـ

التدويف التاريخي بطريقتو الجديدة قدمًا إلى األماـ، وظيرت اآلراء التقدمية العممية 
 (4).في دراسة التاريخ بعيدا عف الصراع بيف الخصوـ بإسموب منطقي ىادئ

ومع بداية القرف الثامف عشر بدأ ما يسمى في أوربا بحركة االستنارة أو 
االحتكاـ إلى العقؿ، وقد اتجو المؤرخوف في ىذا القرف إلى كتابة التاريخ مف 

                                                 

؛ سميماف، المدخؿ الى دراسة 60، ص (1980دمشؽ، )ليمى الصباغ، في منيجية التاريخ  (1)
 .189ص ....عمـ التاريخ

ىاشـ يحيى المالح وآخروف، دراسات في فمسفة التاريخ، دار الكتب لمطباعة والنشر  (2)
  .35، (1988الموصؿ، )

...... ؛ سميماف، المدخؿ الى دراسة عمـ التاريخ92ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (3)
 .110؛ رياف، المصدر السابؽ، ص 184ص

 .185سميماف، المصدر السابؽ، ص  (4)
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ف حركة  وجية نظر المحكوميف، فعبروا عف أراء الطبقات المنتجة، خاصة وا 
االحتكاـ إلى العقؿ قامت عمى أكتاؼ مجموعة مف الفالسفة والكتّاب الدينييف 

، وقد قامت أساسا لمقاومة النظـ االستبدادية الفكرية المانياورجاؿ الفكر الحر في 
لذلؾ لـ ييتموا بالواقع السياسي فقط، بؿ اىتموا . واالجتماعية البالية المتخمفة

 (1).أيضا بتطور العمـو والفنوف والصناعة
، أوؿ مؤرخ في (ـ1689-1761)Jacob Masco كاف جاكوب ماسكو 

الذي ينتيي في عيد "  القديـالمانياتاريخ "، وكتابو المانياعصر االستنارة في 
. اإلمبراطورية الميروفنجية، يعتمد أساسا عمى اآلثار والوثائؽ المعاصرة لكؿ عيد
ويعد ىذا الكتاب جيدًا غير منحاز مف أجؿ الوصوؿ إلى الحقيقة بشأف الحياة 

ونظرًا ألف تدىور الثقافة األلمانية . والحروب والعادات والنظـ واألساليب األلمانية
 المجزأة التي مزقتيا لفترة مف الزمف كثرة الحروب المانياكاف أبرز سمة في 

الدينية، فإف ظيور ىذا الكتاب بالمغة األلمانية لو مغزاه في االتجاه الجديد لمسيرة 
وخالؿ القرف الثامف عشر كّرس ماسكو جيوده عمى الصعيديف . المانياالثقافة في 

األكاديمي والثقافي مف أجؿ إغناء وتقويـ المغة األلمانية لتصبح كالفرنسية قادرة 
  (2). الحديثةالمانياعمى احتواء ثقافة العصر وأداء رسالة البعث القومي في 

وفي الربع األخير مف القرف الثامف عشر بدأت اىتمامات المؤرخيف 
األلماف تتزايد نحو دراسة العوامؿ والمؤثرات االقتصادية في حركة وتطور تدويف 

-Jesits Mowers( 1720 وقد كتب المؤرخ جستس ماورز (3).التاريخ
الذي عّد تاريخًا لمثقافة دوف السياسة، " تاريخ اوزنا بروؾ"، كتابًا سماه (ـ1794

حيث أكّد عمى المؤسسات وتابع فيو الرابطة األساسية بيف التنظيـ االقتصادي 
لدوقية "ولعؿ مف أبرز ما تميز بو ىذا المؤرخ في تاريخو . والمؤسسات السياسية

                                                 

.  13المقائي، المصدر السابؽ، ص  (1)
 .43-42المالح وآخروف، المصدر السابؽ، ص ص  (2)

؛ 60، ص (1970مصر، )، دار المعرؼ 1حسف عثماف، منيج البحث التاريخي، ط (3)
  .186ص .....سميماف، المدخؿ الى دراسة عمـ التاريخ
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نما مف وجية نظر " إوزنا بروؾ  المانياأنو لـ يكتبو مف وجية نظر دوقية صغيرة وا 
المصادر األولية وبخاصة الوثائؽ جزءًا متمما لبنائو " ماورز"وقد استخدـ . جميعاً 

كما أنو أسقط مف الحساب . التاريخي ومعالجتو التاريخ وليس أدلة إثبات آلرائو
التاريخ الوصفي مؤكدا عمى أىمية العناصر االقتصادية والفنية والتقنية في 

وتميز منيجو التاريخي باستخداـ التفكير المعاكس المعتمد عمى الشواىد . المجتمع
 Arnold  كما امتاز المؤرخ األلماني أرنولد ىيرف(1).الحضارية لتقويـ الماضي

Herein (1760-1842ـ) بدراسة التاريخ القديـ دراسة قائمة عمى معرفة ،
التفسير االقتصادي "األحواؿ االقتصادية وبذلؾ يعتبر مف السابقيف إلى القوؿ بػ 

 (2)".لمتاريخ
ومما يقاؿ عف التدويف التاريخي في أواخر القرف الثامف عشر ما أّثرتو 

ـ في المؤرخيف وفمسفة التاريخ، وقد ظير 1789أحداث الثورة الفرنسية عاـ 
جماعة مف الباحثيف األلماف الذيف ألفوا في ىذا الموضوع، وكاف مف أشيرىـ 

، الذي كاف معاصرًا (3)(ـ1744-1803) Johan Herder المؤرخ جوىاف ىردر
في فرنسا واطمؽ عميو اسـ روسو  Jan Jack Rousseu لجاف جاؾ روسو

والذي كتب في ثالثة " تأمالت في فمسفة تاريخ اإلنسانية"األلماف، واشتير بكتابو 
 (4).ـ1874-1799مجمدات، ونشر ما بيف عامي 

عندما انتيت االضطرابات التي أحدثتيا الثورة الفرنسية وحروب نابميوف 
في سيرة التاريخ األوربي بشيء مف االستقرار السياسي المشوب بالقمؽ، مف بعد 

ـ، فقد حدثت ردود فعؿ عمى مبادئ الثورة الفرنسية 1815مؤتمر فيينا عاـ 
 .J وفمسفتيا، وظيرت بحوث في ىذا الموضوع، وكاف أشيرىا تاريخ جوىاف فختو 

G. Fichte نظرات في " الذي ألّؼ كتابو الموسوـ (5)،(ـ1814-1762) األلماني
، ويعد فختو مف أوائؿ المؤرخيف األلماف الذيف كرسوا جيودىـ "الثورة الفرنسية

                                                 

 .43المالح وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (1)

.  99ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (2)
 .45باقر، المصدر السابؽ، ص  (3)

 .115رياف، المصدر السابؽ، ص  (4)

 .45باقر، المصد السابؽ، ص  (5)
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 (1).المانيالمقضاء عمى النفوذ الفكري الفرنسي في 
وعمى الرغـ مف مبادئ ىذه الثورة، فقد ازداد اىتماـ األلماف في البحث عف 
ماضييـ السيما ما يتعمؽ منيا بالتاريخ القومي وعظمتو، فأعطوا نماذج المؤلفات 
التاريخية المبنية عمى دراسة النصوص دراسة نقدية، وتأثرت الدراسات التاريخية 

بالحركة اإلبداعية في األدب التي قامت بثورتيا العنيفة عمى عقالنية القرف الثامف 
عشر، وراحت تطالب بإقامة مجتمع إنساني عمى أسس جديدة قائمة عمى التقاليد 

رجاع جذور ذلؾ التاريخ إلى العصور  والنعرات القومية واإلخالص لمديف، وا 
 (2).الوسطى

ومف ىؤالء المفكريف والكتّاب األلماف برز فختو بوصفو واحدًا مف أبرزىـ 
 (3)في تأكيده عمى الروح القومية األلمانية، السيما مف خالؿ كتابو المعروؼ،

الدولة التجارية " ىذا إلى جانب دعوتو في كتابو (4)".خطابات إلى األمة األلمانية"
كما شجب االختالط بيف . إلى اكتفاء الشعب أو المجتمع اكتفاًء ذاتيا" المقفمة

الشعوب الذي بدوره يؤدي ػ حسب رأيو ػ إلى إفساد وتدىور آداب الشعب وأخالقو 
 كذلؾ أنتجت مؤلفات (5).وكتاباتو ىذه أّدت إلى ظيور النزعة النازية فيما بعد

كثيرة تستند إلى بحوث تفصيمية ودراسات عميقة، وظيور عدة فمسفات لمتاريخ 
، المثالية التي تؤكد أف التطور (ـ1770-1831 )Hegelمثاؿ ذلؾ فمسفة ىيجؿ 

البشري يجري بصورة حتمية، ويؤدي إلى االنتقاؿ تدريجيا مف عصور االستبداد 
  Livy  ثـ جاء المؤرخ والكاتب السياسي ليفي ػ تريتشكا (6).إلى دور الحرية

Treitschke( 1834-1896ـ) في القرف المانيا، فوضع كتابا مطوال في تاريخ 
                                                 

. 187ص .....سميماف، المدخؿ الى دراسة عمـ التاريخ (1)
 .451-450 حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص ص 2))

 .110المالح وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (3)

بوتوؿ جاستوف، تاريخ عمـ االجتماع، ترجمة غنيـ عبدوف، دار القومية لمطباعة والنشر  (4)
 .56، ص (ت. القاىرة، د)

. 110المالح وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (5)
. 108-107طو، المصدر السابؽ، ص ص  (6)
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وقد اشتير في تاريخو بنزعتو الوطنية . ـ1847التاسع عشر بحث فيو إلى عاـ 
 (1).والقومية أيضا

 في القرف الثامف المانياوبيذا فقد تتابعت حمقات التدويف التاريخ في 
بأبعادىا التاريخية  (فقو المغة)عشر، فتناولت الفف واألدب والفيمولوجيا 

واالجتماعية عمى يد مجموعة مف المؤرخيف المتنوريف منيـ، ويتكمماف 
Witklman( 1717-1768ـ) وىايف ،Heyn (1729-1812ـ) (2).وغيرىـ 

إّف روح حركة االستنارة التي بدأت في القرف الثامف عشر، امتدت جذورىا 
إلى القرف التاسع عشر، ولكف بصورة أكثر تطورًا نحو األسس العممية لكتابة 

 بظيور المدرسة التاريخية المانياالتاريخ، إف تمؾ الروح وىذه الجذور أينعت في 
المذىب "األلمانية التي يعد مؤرخوىا أساتذة مدرسة النقد والتحميؿ أو ما يعرؼ بػ 

 مف بواكير كتاب التاريخ المانيافي النقد التاريخي، لذلؾ يمكف أف تعد " الحديث
الحديث، حيث لـ يعد التاريخ فنا مف الفنوف أو فرعا مف فروع األدب، بؿ أصبح 

يعني تتابع الحوادث السببية في شكؿ مطرد مف التغييرات، األمر الذي جعؿ 
لمتاريخ طابعًا مميزًا وىو التتابع، وجعؿ مف الممكف تفسير تطور المدنية منذ 

 (3).المرحمة المبكرة حتى العصور الحاضرة بربطيا بعممية التاريخ نفسيا
كما أّدت التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية التي حدثت 
في أوربا خالؿ ىذا القرف، إلى تطور في طريقة البحث نفسو، والى تغيير مدلوؿ 

وقد اختمفت . التاريخ، كما عممت عمى فتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثيف األلماف
طريقة المؤرخيف في تناوؿ المادة التاريخية في ىذا القرف عف القروف السابقة، فمقد 
كاف مف أثر قياـ مذىب النقد التاريخي تأكيد الجانب الموضوعي في بناء األمة 

التاريخية، وىو يقضي بضرورة االعتماد عمى المصادر األصمية الستخراج 
المعمومات ولمبحث عف الحقائؽ وتحري كنييا، ومراعاة ظروؼ العصر الذي 
كانت تعيش فيو الشخصيات التاريخية واألحداث الماضية، وىذا اتجاه يخالؼ 
تماما اتجاه العصور السابقة حتى عصر االستنارة أو االحتكاـ إلى العقؿ الذي 

                                                 

 .35ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (1)
. 43المالح وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (2)
. 113رياف، المصدر السابؽ، ص  (3)
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 (1).سبقت اإلشارة إليو، والذي استمر طواؿ القرف الثامف عشر
مما تميز في ىذا القرف أيضا ظيور عمـ اإلحصاء الذي بدأ بالتطور في 

القرف التاسع عشر، وقد كاف لو أثر كبير في تشجيع الفكرة التي تنادي بجعؿ 
التاريخ عممًا يعتمد عمى األرقاـ والقوانيف الرياضية، وىذه العوامؿ مجتمعة أدت 

إلى ظيور فكرة جديدة ترمي إلى إخضاع التاريخ لقوانيف عامة سواًء عمى المؤرخ 
أف يكتشؼ النظاـ السائد في عممية التاريخ حتى يتمكف مف الوصوؿ إلى قوانيف 

ولكي يتحقؽ ىذا األمر كاف البد لمباحث مف العودة إلى مخمفات الماضي . عامة
مف آثار وعاديات، ومف وثائؽ تداولتيا األجياؿ المتعاقبة، سواًء ما حفظ منيا 

( 2).بطريقة الرموز والصور أو بطريقة الكتابة والتي تعد أرقى أنواع التعبير

ولكي نوضح مدى تأثر المؤرخيف األلماف في القرف التاسع عشر بروح 
 السياسي والوطني  Von Schteinالبحث الحديث ىذا نورد أبرزىـ، فوف اشتايف

جمعية "، الذي بدأ نضالو في سبيؿ تجديد دولة بروسيا، أسس المانياالبروسي في 
وىي جمعية اعتزمت أف تجمع وتحرر وتنشر سمسمة " دراسات التاريخ األلماني

أصوؿ " في العصور الوسطى وتعرؼ بػ المانياعظيمة تاريخية تتصؿ بتاريخ 
وقد رسمت خطة ىذا المشروع عمى أف يتألؼ مف خمس " التاريخ األلماني القديـ

مجموعات كؿ منيا قائـ بذاتو، وتمؾ المجموعات ىي الكتاب والقوانيف والمراسيـ 
وقد نشرت أعداد كبيرة منيا عمى شكؿ . اإلمبراطورية والرسائؿ والمتفرقات

-F.A. Wolf( 1759 أما المؤرخ فردريؾ ولؼ (3).مجمدات في فترات متالحقة
، فيعد رائد المدرسة األلمانية التاريخية، الف قياـ المذىب الحديث في (ـ1828

 ولـ تكف ىذه (4).ـ1795في عاـ " مقدمة ىوميروس"النقد يؤرخ مف نشر ولؼ 
نما كانت بحثًا أدبيا  المقدمة بطبيعة الحاؿ بحثًا تاريخيًا بالمعنى الصحيح، وا 

لـ يكتبيما ىوميروس " اإللياذة واألوديسة"لغويا، ترجع أىميتيا إلى اف الممحمتيف 
أو رجؿ أخر سمي بيذا االسـ، ولكف تتابعت عمى نظميا جماعة مف الشعراء في 

                                                 

. 114رياف، المصدر السابؽ، ص  (1)
  .52- 51 ىرنشو، المصدر السابؽ، ص ص (2)

 .452-451حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (3)

 .114رياف، المصدر السابؽ، ص  (4)
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(1).فترات متباعدة مف الزمف
 

إف قيمة ىذه المقدمة التاريخية تأتي مف أنيا برىنت عمى اف مف الممكف 
الحصوؿ عمى كثير مف المعمومات اليامة مف دراسة الوثائؽ القديمة دراسة 

 (2).واعية
  B. G. Nieburومف ىؤالء المؤرخيف األلماف أيضا المؤرخ نيبور

، الذي كاف سياسيا أيضا، فقد درس نصوص المؤرخ الروماني (ـ1776-1831)
، (3)، وغيرىا مف المصادر األسطورية لمجميورية الرومانيةTe - Lefليؼ -تيت

فاثبت أف ىذا التاريخ بعيد كؿ البعد عف الحقيقة، واستطاع أف يفصؿ األساطير 
تاريخ " وقد أّلؼ كتابو الشيير (4).فصال واضحا ودقيقا مف الواقع التاريخي

 حيث حاوؿ (5).ونيج بو نيجا عمميا مبتكرًا أحيا بو التاريخ الروماني" الروماف
ربط األحداث الفردية بالنظـ السياسية واالجتماعية لروما القديمة مف جديد 

بعبارات يستطيع القارئ العصري فيميا، فكاف بذلؾ مف المؤرخيف القالئؿ الذيف 
 وعمى حد تعبير جوتش (6).رفعوا التاريخ الروماني خاصة والبحث التاريخي عامة

عمـ مستقؿ مف الطراز "جوتش فقد تمكف نيبور مف رفع التاريخ نفسو إلى منزلة 
 (7)".األوؿ

 في ىذا القرف أيضا بظيور المانياكما امتازت حركة التدويف التاريخي في 
 Leopold Von Rankeالنزعة العممية في التدويف بزعامة ليوبولد فوف رانكو

أنو زعيـ المؤرخيف في العصور "، الذي يقوؿ عنو جوتش (8)(ـ1795-1889)

                                                 

؛ رياف، 458؛ حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص 121ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (1)
 .115-114المصدر السابؽ، ص ص 

  .458؛ حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص 177ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (2)
؛ ارنست كاسيرر، في المعرفة التاريخية، 452حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (3)

 .13، ص (ت. القاىرة، د)ترجمة احمد حمدي محمود، دار النيضة 

 .115رياف، المصدر السابؽ، ص  (4)

 .452حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (5)

 .116-115رياف، المصدر السابؽ، ص ص  (6)

. 117ىرنشو، المصدر السابؽ، ص  (7)
 .108طو، المصدر السابؽ، ص  (8)
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 وقد اشتير (1)".الحديثة، وأنو لـ يظير قط مؤرخ أقرب منو إلى المؤرخ المثالي
رانكو بنزاىتو وعدالتو ورغبتو في الوصوؿ إلى الدقة في تحري المعمومات، وقد 

تميزت كتاباتو برفض األساليب التي تقـو عمى التقميد في معالجة األحداث 
، واشارة "دع الحقائؽ تتكمـ عف نفسيا"والحقائؽ التاريخية، كما أنو تبنى شعارًا ىو 

إلى ضرورة اتباع المؤرخيف لمطريقة العممية، وما يصاحبيا مف موضوعية، وىو 
 (2).األمر الذي يمتـز بو الباحث في مبادئ العمـو الطبيعية

حاوؿ اتباع رانكو والذيف ساروا عمى نيجو، تطبيؽ الطريقة العممية في 
أساليب البحث والتدويف التاريخي، وذلؾ مف خالؿ الرجوع إلى الحقائؽ والمصادر 

، بحيث أصبح المثؿ األعمى لممؤرخ عندىـ شبييا (3)األولية ونقدىا والتحقؽ منيا
بالمرآة الصافية المجردة التي تنعكس عمييا صورة الحوادث دوف أف يكوف لو أي 

 (4).تأثير فييا
 ىذه المعطيات التي ذكرناىا في كتابات رانكو، تناولت موضوعات شتى 

تتصؿ بإيطاليا والدولة العثمانية وأسبانيا والصرب والبابوية واإلصالح الديني 
تاريخ " ومف مؤلفاتو (5).وفرنسا وبريطانيا في القرف السابع عشر وغير ذلؾ

تاريخ "ـ وكتاب 1824وقد نشر عاـ " ـ1250-14الشعوب الرومانية والجرمانية 
  (6)". في عصر اإلصالحالمانيا

 
 ولما بمغ المؤرخ رانكو مف العمر إحػدى وتسعػيف سنة وعجز عف المطالعة 

والكتابة أممى تاريخا عاما كاف قد تـ منو سبعة مجمدات  وصؿ فييػا إلى القرف 

                                                 

 .178ىرنشو، المصدر السابؽ،  (1)

. 178المصدر نفسو، ص  (2)
  .54-53 المقائي، المصدر السابؽ، ص ص (2)

؛ طو، 98، ص (1959بيروت، )قسطنطيف زريؽ، نحف والتاريخ، دار العمـ لممالييف  (4)
 .108المصدر السابؽ، ص 

 .116؛ رياف، المصدر السابؽ، ص 124-123ىونشو، المصدر السابؽ، ص ص  (5)
؛ سميماف، المدخؿ إلى دراسة عمـ 459حاطـو وآخروف، المصدر السابؽ، ص  (6)

 .188ص ....التاريخ
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(1)فايتز"الثاني عشر، وأتمت التاريخ المذكور مجموعة مف تالميذه أشيرىـ 
Vaitz 

( 2) وجيز برخت
Giesebrecht( 3) وسيبؿ

Syble.(4) 
 بيذه الروح أعاد مؤرخو القرف التاسع عشر كتابة كثير مما كتبو المؤرخوف 

وبيذا فقد تغيرت النظرة لمتاريخ مف مجرد فرع مف األدب . السابقوف مف التاريخ
إلى عمـ لو استقالليتو، فتقدمت دائرة المعرفة التاريخية في دراسة التاريخ وغيروا 

، كما لو (قرف التاريخ)كثيرا مف مفيـو الماضي حتى سمي القرف التاسع عشر بػ 
كاف خمؽ نوع جديد مف التاريخ اعتبر تتويجا لمستحدثات ذلؾ القرف، واختط 

 انتشر ىذا النيج الحديث في معالجة التاريخ المانياومف . منيجا خاصا ألبحاثو
 (5).في أنحاء أوربا وأمريكا

 كما تميز القرف التاسع عشر بظاىرة ىامة ىي جمع المصادر التاريخية 
ونشرىا، فبدأت تظير مجموعات مف الوثائؽ التاريخية مف مصادر متعددة ال 

 (6).حصر ليا، فقسمت وفيرست وشجعت الحكومات والييئات ىذا العمؿ
 
 

                                                 

ىرنشو، : انظر. مؤرخ الماني بارز إباف القرف التاسع عشر متخصص في تاريخ المانيا (1)
 .124المصدر السابؽ، ص

: انظر. مؤرخ الماني كتب تاريخا اللمانيا في العصور الوسطى عمى النمط العممي الحديث (2)
. 124المصدر نفسو، ص

مؤرخ الماني يعتبر أكبر تالميذ رانكو، كتب في تاريخ الثورة الفرنسية وتاريخ المانيا الحديث  (3)
.  124المصدر نفسو، ص : انظر. كتبا عظيمة وقيمة

. 124المصدر نفسو، ص (4)
 .116؛ رياف، المصدر السابؽ، ص118ص.....سميماف، المدخؿ الى دراسة عمـ التاريخ (5)

 .117رياف، المصدر السابؽ، ص (6)
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Historical Documentation in Germany from 

Renaissance to Late Nineteenth Century 

Dr. Ayad Ali Yassin

 

Abstract 

The historical documentation in Germany is an 

important issue since it presents an early image of the 

documentation of the political, economic and social aspects of 

the human history. The researcher deals with this topic in an 

insightful way.  

The importance of this topic stems from the German 

thinking vigilance in modern times and their great efforts in 

studying the old German heritage and its emphasis on the 

human value in accordance with the modern German 

humanitarian views. 

During the period between the Renaissance and the late 

Nineteenth century, the German historians were well-known 

for their critical and scrutinizing methods in studying 

historical documents and checking it against the early sources 

to show its value and how much they can rely on it in 

understanding the past events. History certainly is the written 

experience of the human race and the Germans managed to 

benefit from this experience across history in all aspects of 

knowledge. 
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