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 التفسير الديني للتاريخ

 د. محمود إسماعيل

 حممود إمساعيل، التفسري الديين للتاريخ، الفلسفة التارخيية، ابن خلدون.الكلمات المفتاحية: 

حيث يعزي الفضل إليهم يف تقدمي النظريات  ،احسن   بالء   العمل على التفسري التارخييقد أبلى الفالسفة يف 
 ،فقليل منهم من أسهم بدور يف هذا الصدد ،و أمر جد نادر بالنسبة للمؤرخنيوه .املختلفة يف تفسري التاريخ

 ،ومعلوم أن مدراس تفسري التاريخ تصنف يف صنفني .لغوضهم يف اجلزئيات وعدم تأهيلهم لرؤية الكليات انظر  
 .ابل أسطورية أحيان   ،يةودين ،وإثينية ،وعضوية ،األول ما يعرف باملدارس املثالية اليت تتنوع ما بني بيولوجية تطورية

من استقراء التاريخ بقدر ما تسقط رؤى من خارجه مقتبسة من حقول  لذلك ومست باملثالية ألهنا ال تنطلق أصال  
  .معرفية أخرى

 ،فيتمثل يف التفسري العلمي للتاريخ الذي بلغ أوجه يف املدرسة املادية اجلدلية التارخيية ،أما الصنف الثاين
مث  ،الستخالص الرؤية التفسريية من خالل حتليل وتعليل الوقائع واألحداث اجتاه بالعلمية نظر  وقد نعت يف اال
  .واستخالص القوانني املوضوعية احلاكمة للسريورة التارخيية ،استقراء صريورهتا

ه بأننا وننو  .ا اليت تفت يف املصداقية وحتول دون املوضوعية ال يقع التفسري يف منزلق ااأليديولوجياومن مث
ية الدينية ؤ ا عن الر نا يف دراستنا هذه بتقدمي تصور ابانوراميبقدر اهتمام ،لسنا يف جمال املفاضلة بني املدرستني

سواء يف جمال األديان والعقائد والنظريات الفلسفية الفعلي لتلك الرؤية من خالل أعمال  ،للتاريخ عرب العصور
ى أخرى وع التفسري الديين يف حقبة تارخيية ما ال يعين نفي وجود رؤ  بأن ذي ،اننوه أيض   .بعض مشاهري املؤرخني

ومع ذلك ميكن اجلزم بأن سيادة التفسري الديين متثلت يف العصور القدمية والوسطى نتيجة  .متزامنة ومتواجدة
لسفة لعصور احلديثة اليت شهدت ميالد افبينما ظهرت وسادت الرؤى الوضعانية يف ا ،التخلف العلمي والفكري

يف عصر  اخصوص   ،وإن شهد العامل اإلسالمي يف العصر الوسيط بعض االجتاهات ،ا بصورة متكاملةالتاريخ
يف  ايف بعض البالد املتقدمة علمي   اخافت   اكما وجدت التفسريات الغيبية وجود   .ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية

  .إلسالمي املعاصريف العامل ا اا طاغي  ووجود   ،الغرب احلديثة واملعاصر

وإذا نظر بعض الفالسفة وعلماء االجتماع احملدثني إىل تاريخ التفكري البشري على أساس توايل وتتايل 
فإن ذلك ال  ،فالوضعاين العلمي ،فالبيولوجي ،فاألسطوري ،كالتفكري اخلرايف  ،صيغ التفكري يف أطوار متالحقة

 .االستثناء الذي ال جيب لقواعده العامة ينفي تواجد مرحلة سابقة يف أخرى الحقة من قبيل
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إذا جرى  ،فقد سادت التفسريات األخرى حىت مشارف العصور احلديثة ،أما عن التفسري الديين للتاريخ
بل  ،أي أن توايل وقائعه وأحداثه ليست نتاج فعاليات بشرية ،امسرحية إلهية يمثلها اإلنسانا اعتبار التاريخ

ليس للبشر أو  ،ا هي اليت ختلق وتوجه التاريخ حنو غاية مستهدفةا أن االعناية اإلهليةإذ   .نتيجة املشيئة اإلهلية
 .ابل جترى أحداثه ووقائعه وفق اسنة إهلية ،الصدف من دور يف صياغتها

كانت تلك األساطري   ،حيث سادت األسطورة كنمط يف تفكري البشر ،وقبل ظهور الكتابة التارخيية
كما    .ملا أعضل فهمه من مظاهر احلياة وظواهر الطبيعة عن وعي البشر ومفسرة   معربة   ،ا من الدينتنطلق أساس  

كان تسجيل   ،وبظهور الكتابة التارخيية يف أطوارها األوىل .كانت مبثابة تاريخ شفاهي ميتزج فيه اخليال باحلقيقة
 .ريهباألفعال اإلهلية اليت تتحكم يف أعمال اإلنسان وتقدر مص اأفعال البشر ممزوج  

عتقد اإذ  ورات البشر لوقائع وأحداث عصورهمتصو ففي احلضارة الصينية مل يكن مثة فصل بني الدين 
ا هي اليت تتحكم يف تشانج يتا اسيد السماواتوكانت روح ا .الصينيون بتجسيد اآلهلة يف أرواح الكائنات 

 .املمات العباد وتوجههم حنو مصائرهم منذ وجودهم وحىت الفعأأرواح البشر وختلق 

الربامهة برؤية تارخيية تتلق األخالقا فتحفل ديانة ااوا من اامليثولوجيا اكان التاريخ مزجي    ،ويف اهلند
فلم يكن إال امملكة  ،أما التاريخ العياين البشري .ابتجسيدات اآلهلة وتستهدف رعاية األخيار وتدمري األشرار

للخالص  اعلى اإلنسان اخلري الفرار من هذه اململكة طلب  لذلك وجب  .ا املعاكسة لروح اإللهلتحقيق الرغبات
 .اعن طريق العبادة املؤهلة لالحتاد بروح برامه  

 ،وهو املانح إلرادة البشر ،فاهلل خالق كل شئ ،بالعناية اإلهلية اا كان التاريخ منوط  ويف إيران االزرادشتية           
فالقدر اميارس سلطانه على البشر  ،خ إال صراع بني اخلري والشروما التاري .ومنتهى وحمرك العامل ومسريه بدء  

ومن مث تقتصر اإلدارة البشرية على التوجه للسعادة الروحية الكائنة يف حياة أخرى قادمة  .على السواء اواألشياء
 .حيدد اإلله مصري البشر فيها حسب فعل اخلري أو الشر

ا جيدد عهده إذ كان االرب ،طورة الدينية حلمتها وسداهافشكل األس ،أما عن تصور العربانيني للتاريخ 
بأخبار تارخيية عليها امليثولوجيا  –سفر امللوك  اخصوص   –وحتفل أسفار التوراة  .مع بين إسرائيل يف أطوار حياهتم

به شعحيث حرص ايهوها على سعادة ا ،وما حوته من وقائع التاريخ العياين امتزج فيه البشري باإلهلي .الدينية
  .املختارا
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وأن ما تعلق منها ببين إسرائيل كشعب كان  .وحسبنا أن ما  ورد فيها من تواريخ تتعلق باألنبياء والرسل
بقدر ما هي احنياز لشعب خمتار يستهدف خالصه بوعود  ،امشهود   اعياني   الذلك ال تعد تارخي   .من صنع اهلل

 .ى تسويفه ببعده عن شريعة الربوما ورد بصدد مفاسد الشعب وشروره وآثامه جر  .سعيدة

عن مفهومه لدى شعوب الشرق  اوبعيد   اوإذا ذهب بعض الدارسني إىل التاريخ يف التوراة كان مقتبس  
فإن اليهودية طورت هذا املفهوم ووجهته للتمييز بني  ،والبابليني والكنعانيني واملصريني ،األدىن القدمي كالسومرين

 .اليهود وبني األمم األخرى

 ،خلصومه الشعبه مسفه   افهو الذي يتدخل منحاز   .اكان اهلل علة ألحداث التارخيني مع    ،ا احلالني مع  ويف
اهلل من مث هو صانع  . بالنواميس اإلهليةللشرائع وإخالال   اوهو الذي يقوم شروره وخطاياه اليت جرى اعتبارها خرق  

وتلك رؤية منحازة ال  .األممي لغاية خالص شعبه املختاروهو الذي يوجه التاريخ  ،الزمان والفاعل فيه ويف املكان
 .ويرجون هلا ،يزال الكثريون من املؤرخني اليهود يؤمنون هبا

فتكشف  .وال خيتلف احلال عند اليونان يف التطور بالتاريخ من امليثولوجيا الدينية إىل التاريخ البشري
حبيث غدت الفعاليات البشرية  ،دخل يف نسخ أحداث التاريخا عن مراقبة اآلهلة للعامل والتاإللياذةا وااألوديسةا

حىت حررهم  ،اليت تواترت عند املؤرخني التالني ،ا باألساطري الدينيةكما عجت تواليف اهريودوت  .اثانوي   اأمر  
شأنه يف ذلك شأن كل  ،للدين يف مصنفاته التارخيية اا نفسه أوىل مكان  ثيكوديديسا منها وحىت اثيكوديديسا

إذ كانت االنتصارات يف احلروب  ،بدرجة أو بأخرى ،رخي اليونان الذين مل يعزلوا الدين عن التاريخ البشريمؤ 
 .كما كانت اهلزائم والكوارث نتيجة غضبها على البشر  ،منوطة باالمتثال ألوامر اآلهلة

رخني أساطري تشي فقد تضمنت تواريخ معظم املؤ  ،ا العملي للعقلية الرومانيةوبرغم الطابع االربامجايت
كما هو احلال عند   الكن آهلة الرومان مل تكن شخوص   .كامتداد للرؤية اليونانية  ،بتدخل اآلهلة يف شئون البشر

 .اليونان بل كانت قوى كامنة يف الطبيعة

واعترب  ،جناحات الرومان إىل أبطال متدينني –وهو مؤرخ روماين من أصل يوناين  –ا ومن رد ابوليبيوس
 ،ويقتضي اإلنصاف ذكر اآلهلة يف األحداث الثانوية العارضة ليس إال .هلة حارسة لروما وراعية لسكاهناغريه اآل

أما األحداث الكربى فقد جرى ردها إىل فعاليات بشرية ولكنها  .من لدن املؤرخني امقنع   واليت مل جتد تعليال  
 .مشفوعة برعاية اآلهلة

إذ تبلورت الرؤية املسيحية  ،عنه ال مندوحة   ااهلل يف التاريخ أمر  وبظهور املسيحية وانتشارها أضحى تدخل 
بل  .للتاريخ منذ خروج آدم من اجلنة وحىت عودته املستقبلية خلالص البشر من اخلطيئة حول املفهوم الديين القح
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وفق  –ته وكنيس ،باعتبار املسيح مركز الوجود ،احمض   اكانت الهوت    –حسب تلك الرؤية  –إن أحداث التاريخ 
 .مملكة اهللا اليت تعطي الصريورة التارخيية مغزاها وجدواهاهي ا –تعاليمه 

حسب خلق العامل  –حيث حقبة إىل ست حقب  ،ا بتلك الرؤية للتاريخوقد تأثر القديس اأوغسطني 
 .اال هناية هلا إال بعودة املسيح ااملخلصكلها مآسي وكوارث   –يف ستة أيام 

ا فهي مدينة اهللأما ا ،اليس إال تاريخ امدينة الشيطانا وتارخيه ؤسس على ااخلطيئةفالعامل منذ تكوينه م
عن السلطة الزمنية لذلك كان قدمه على أنه تاريخ للبشرية ليس  اا على تأسيسها بعيد  مملكة تعمل االكنيسة

 .خبيال حملق اممزوج   ،حمضا االهوت  

إذ انصب  ،رخي العصور الوسطى املسيحيةعلى أن هذا التصور ظل ينسخ مفهوم التاريخ عند مؤ 
أما التاريخ  .ا وغريهميخ الذي برع يف صياغته وتدوينه اأوزبيوسا واسقراطا واتيودوروثاهتمامهم على التار 

بل  ،حبال من األحوال اوهو ما ال يعد تارخي   ،فكان جمرد رصد خوارق  وكرامات القديسني ومعجزهتم ،البشري
ا  م الربابرة الوثنيني واملسلمني االكفرةا حلماية املسيحني من إغارات خصومهاإلهلية سالسل متصلة من االعناية

كما اقتصرت املرجعية على الكتاب املقدس الذي وجهت غيبياته أعمال البشر وحتكمت يف سباق الروايات 
 اني قساوسة ورهبان  وال غرو فقد كان جل املؤرخ ،سيحي حمض تنفيذ لرإرادة اإلهليةحيث غدا سلوك امل .التارخيية

ا األوربيني أما عن ااألبطال .عكسوا معتقداهتم الالهوتية على ما صنفوا من تواريخ اعكسوا معتقداهتم ورهبان  
كما هو حال اجوانفيلا املؤرخ   ،فقد حول املؤرخون بعضهم إىل قديسني ،الذين خاضوا غمار احلروب الصليبية

إذ صورا االنتصارات على املسلمني على أهنا من خوارق السيد وال عجب  .لويس التاسع بالقديس الذي نعت
وهو وحده القادر على  ،هو خالق أفعال العباد –يف التحليل األخري  –فاهلل  . على غضبهاملسيح واهلزائم دليال  

 .وحمكومة مبشيئتها ،وما يدور على وجه األرض من أحداث إمنا هي منوطة بالعناية اإلهلية .تغيريها

ت تلك الرؤية معتمدة عند املؤرخني األوربيني حىت القرن الثامن عشر يستوي يف ذلك الكاثوليك وقد ظل
ففي   ،ا ميثل املفهوم الكاثوليكي بامتيازهومفهوم التاريخ عند اجاك بوسوي .احملافظني والربوتستانت اإلصالحيني

فقد  ،أما موضوع التاريخ .ب عصور التاريخاعتمد رؤية الكتاب املقدس يف حتقي ،مقال يف التاريخ العاملياكتابه ا
إعالء كلمة اهلل أما وقائعه وأحداثه فليست ن أن غاية التاريخ النهائية هي م اانطالق   ،ااعتمد على االروحانيات

 .الكنيسةا أداة لتحقيقهااليت تعد ا ،غال نظام واحد متسلسل من املشيئات اإلهلية

ظلت فكرة التاريخ عندهم تتمحور حول كون  ،الكاثوليكيةالربوتسانتا على الكنيسة وبرغم ثورة ا
فقد  ،ا حبرية اإلنسان يف أفعالهلوثرا و ا كلفنوإذ اعرتف ا .لألخروية اوجتهيز   ااحلياة الدنيوية ليست إال إعداد  

 .أقرها يف إطار مسئولية اخلالق عما جيري على ظهر املعمور
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 –اهليوماين  –على الرغم من بعدها اإلنساين  ،لك الرؤيةومل  تسفر النهضة األوربية عن تغيري يذكر لت
مبا تضمنته من اتيولوجياا  ،حركة إحياء للكالسيكيات –يف الوقت ذاته  –العريض ال لشىء إال أهنا كانت 

 .الكنيسة( مل يقدم مفكرو النهضة ما من شأنه الثورة على الالهوتفربغم الثورة على )

وما ترتب على ذلك من ظهور رؤى وضعانية  ،نويريو القرن الثامن عشروبرغم قيام تلك الثورة بفضل ت
إذ وجد من املؤرخني األوربيني احملدثني من دافع عن تلك الرؤية  .امل ختتف الرؤية الالهوتية متام   ،عقالنية للتاريخ

ريات احلديثة ا حيث انتقد سائر التفسخكما هو حال رينولد نيبور اصاحب كتاب ا إميان وتاري  ،بأدلة عقلية
 .املغايرة للتصور املسيحي الكالسيكي

للبعد الروحاين يف احلراك  اا يقيم وزن  أشهر للتاريخ مثل اتوينيب ا ومنظر  فحال   ابل جند مؤرخ   ،للتاريخ
 ،قوة كامنة خارج التاريخ الروحاقوله بأن ا ،واألخطر .التارخيي حني قدم نظريته يف التفسري احلضاري للتاريخ

كما عزى   ،ا يف تلك الطاقة الروحيةالنمو ااملطرد بل عزى التحوالت الكربى إىل ، شخوص أبطالهتتجلى يف
ا وال غرو فقد تأثر بالفيلسوف ابرجسون .عصور االحنطاط إىل القصور يف هذا الزاد الروحي املؤثر والفعال

الطفرة البشرية إىل آفاق بعيدة يف ا عن دور األنبياء يف تبه اابن خلدونمبا ك –باعرتافه  –الروحاين كما تأثر 
 ..التقدم

ذلك أن اإلسالم قدم  .ورؤية اومنهج   احدث تطور نوعي يف الفكر التارخيي موضوع   ،بظهور اإلسالم
باعتبار اإلنسان خليقة اهلل على األرض  ،واألفعال البشرية يف عمران األرض ،للحياة الدنيوية ايقيم وزن   اتصور  

كما قدمت شريعته رؤية يف تنظيم العالقات اإلنسانية على مبادئ اإلخاء والعدل   .وأداته لتحقيق مشيئته
مبا ال يتسع  ،ناهيك عن تعاليمه ونظرته اجلمالية ،عن إطالق العنان للعقل للتفكري والنظر هذا فضال   .واملساواة

 .اجملال لعرضه ووصفه

أما املكان فهو  ،ضر باملاضي واملستقبلقدم اإلسالم مفهوم الزمان الذي يصل احلا ،ويف جمال التاريخ
 –وأي القوانني  –ميكن استخالص النواميس والسنن  .املعمور بأسره ويف عرض القرآن الكرمي ألساطري األولني

وغريها مما وقفنا عليه وحنيل إليه يف دراسة  –أي الصراع  –مثل قوانني احلتمية والدفع  ،احلاكمة للصريورة التارخيية
مبا يؤكد حقيقة الرؤية اإلسالمية اليت جتعل من  ،وقف غرينا على حقائق هامة يف ذات اإلطار كما  .سابقة

على أنه من اجملازفة القول بتقدمي  .ال غيبية ،باعتبار وقائعه وأحداثه نتيجة فعاليات بشرية ،اإلنسان صانع التاريخ
  –كتاب األخري   –يف التحليل األخري  –ه لكون –كما ذهب البعض   –القرآن الكرمي نظرية يف التاريخ وتفسريه 

الوقوف  – اعبث   –ولعل ذلك كان من أسباب اختالف الدارسني الذين حاولوا  .ال كتاب دراية ،كتاب هداية
حبيث ينتفي دور البشر  ،نقول بأن اهلل هو صانع التاريخ .على تلك النظريات اختالفا يصل إىل حد التناقص
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أن اإلنسان هو الذي  –آلية التأويل باملثل  امعتمد   – بينما أكد البعض اآلخر .مببدأ اجلربية األشعرية اأخذ   ،امتام  
أن تلك اإلشكالية واخلالف بصددها   ،وغىن عن القول .على قول املعتزلة مببدأ االختيار اتأسيس   ،يصنع التاريخ

 .ا سنعرض له يف موضعه من الدراسةوهو م ،كان من أسباب اختالف رؤي املؤرخني املسلمني القدامى

 –وهو الدكتور حممد رشاد خليل  –: معرض أمنوذج أحد الدراسيني احملدثني خبصوص االجتاه األول
آن حوى ويؤكد على أن القر  .فى ما عداه باعتباره بدعا وهرطقةا وينالذي يعول على مفهوم االعناية اإلهلية

وال  ،يرى أن اهلل سبحانه خلق الكون ونظمه ،وخبصوص التاريخ .بيةيف سائر العلوم النظرية والتجريالنظريات 
أي العامل  –ومن مث فالتاريخ  ،فأفعال العباد لذلك رهينة اإلدارة اإلهلية ،تنقطع مشيئته حلظة واحدة فيما جيري فيه

 .ركة التاريخلذلك ال مناص لدراسة من أن يعترب أثر املغيبات يف ح ،اال يقوم إال بعامل االغيب –املشهود 

فال يوجد مربر واحد عقلي تقوم به  ،يؤسس اهلل وحده األسباب ويدبر اخللق ،على ذلك اوتأسيس  
وعندنا أن تلك الرؤية  .ابل ينوط تلك  السباب باملالئكة والشياطني واجلن أحيان   .األسباب إال اهلل وحده
 .كما سنوضح فيما بعد  ،خلدون نفسه حىت ابن ،إذ أخذ هبا املؤرخون األشاعرة ،املعتسفة ليست جديدة

الذي أن العناية  ،ا فيمثله الدكتور راشد الرباويصناعة بشريةالقائل بأن التاريخ ا ،أما األمنوذج الثاين
ول عن ؤ مس –ومن مث اجملتمع  –إمنا هي عادلة وعاملة هبذا الفعل ليس إال فالفرد  ،اإلهلية ال توجه الفعل البشري

ويأيت العامل االقتصادي   .واحلدث التارخيي ما هو إال نتيجة تراكم وتفاعل ظروف موضوعية .مصريه نتيجة أفعاله
 ،وذلك لكونه أساس صياغة البناء الطبقي ،كأساس لتلك الظروف املوضوعية فيؤثر يف حركة التاريخ وصريورته

 .حيث حتدث احلركة التارخيية الصراع بني الطبقات

عن الفكر  فضال   ،الفكر املعتزيل القائل حبرية اإلرادة اإلنسانية أن هذا التصور مستمد من ،وعندنا
وحال القول بالفعاليات  .حال القول بالعناية اإلهلية اا ويف احلالني مع  املاركسي بصدد نظرية ااملادية التارخيية

مل  اكما أهنما مع    .تأويلال اإعتسف   اإال أهنما مع   ،رؤيتهما باآليات القرآنية انرى أن الدارسني وإن دعم   ،البشرية
إذ أن اإلشكالية مثار اخلالف هلا جذور عند املؤرخني املسلمني  ،جبديد بصدد حتديد رؤية اإلسالم للتاريخ ايأتي  

 .ا وغريهم جند ما يرجع رؤية التاريخ يف إطار الفعل البشريهمسكويبريوينا واالفعند ااملسعوديا وا .القدامى
 .ق الذي خيتص برصد موضوع الدراسة عن التفسري الديين للتاريخولن نعرض هلم يف هذا السيا

على أنه جيب التنويه إىل أن االجتاه السابق ساد إبان عصور التقدم العلمي والفكري يف التاريخ 
خرة اليت أطلق عليها ابن خلدون يف العصور اإلسالمية املتأ اا خصوص  بينما غلب االجتاه االتيولوجي ،اإلسالمي

كما مل خيل   ،إيان عصر االزدهار – اولو وجودا شاحب   – اعلى أن هذا االجتاه كان متواجد   .الحنطاطاعصور اا
 .لالجتاه العقالين اعصر االحنطاط من تواجد شاحب ايض  
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لذلك سنكتفي بضرب األمثلة  ،وال يتسع اجملال لرصد االجتاه التيولوجي طوال عصور التاريخ اإلسالمي
يف هذا  –ومن األمثلة الدالة  .ورؤاهم ومقاصدهم ،ومناهجهم ،ومنطلقات أصحابه ،هاليت توضح أسباب وجود

وذلك حتت تأثري مصادرات  ،عزوف معظم املؤرخني املسلمني عن التعرض لعصور ما قبل اإلسالم –الصدد 
 ،اا منها أيض  بلهاإلسالم جيب ما قا كذا األخذ مبقولة أن ااجلاهليافحوها نعت القرآن الكرمي هلا بنعت  ،الهواتيه

  .األوائل واألواخر –احنراف جل املؤرخني املسلمني 

ن كذا رؤية صدر اإلسالم م  صلى اهلل عليه وآله،ورية وتيولوجيا عن حياة الرسول يف ذكر روايات أسط
على مناقب رؤساء  .تعويل مؤرخي اخلوارج بوجه عام ،ا منها كذلكمنظور االصحابة العشرة املبشرين باجلنة

ا وإحلاح معظم مؤرخي الشيعة على افكرة املهدي املنتظر ،ذهب ومكانتهم الدينية يف التفسري تاريخ اخلوارجامل
عول إخوان الصفا ويف نفس السياق  .اوظلم   ابعد أن ملئت جور   الذي ترسله العناية اإلهلية كي ميأل األرض عدال  

ما نقله عنهم ابن خلدون فاشرتط االدعوة الدينية و وه ،ا يف قيام الدول وسقوطهاعلى الربط بني االدين وامللك
بل ذهب إىل أبعد من ذلك حني قال بأن التطور التارخيي منوط  .ا عريضة امللك عظيمة االستيالءلقيام الدول

وفق كرامات أقطاب  اا وأحيان  ة فقد فسروا التاريخ حسب مفهوم االعناية اإلهليةأما املؤرخون املتصوف .حبكم اهلل
 .يةالصوف

نتيجة تردي  ،مقرتنة باخلرافة والتنجيم ،غلبت الرؤية الدينية للتاريخ، وخالل العصور اإلسالمية املتأخرة
وما خلفه ذلك من يأس  ،وغزوات أجنبية يف الشرق والغرب ،أحوال العامل اإلسالمي يف ظل نظم عسكرية طاغية

وذيوع عن اجلمود الفكري  ة املتالحقة هذا فضال  يف إمكانية التغيري بعد التغيري بعد فشل الثورات االجتماعي
لذلك غصت كتب التاريخ باألساطري الدينية اليت  ،وحترمي معظم العلوم الدنيوية ،التقليد وتقشي الطرقية الصوفية

وظهور أمام الذي يأيت على رأس   ،ا عند الشيعةكعودة ااملهدي املنتظر  ،تتحدث عن خملص تبعثة العناية اإلهلية
علم إذ وجد من ألف يف االعرب ونفوذ القضاء والقدرا ومن صنف عن  ،وال غرو .ليجدد لألمة دينها كل قرن

 .األنبياء واألولياء وأخبار الكرماء

وجرى اعتبار  ،ا للحاضر واملاضي واملستقبلوغدت العناية اإلهلية تفسري   ،ا لدينلذلك صار التاريخ خادم  
ارث اليت بل اعتربوا الكو  .دف املؤرخون فيما كتبوا رضى اهلل وحسن الثوابواسته اا مقدور  احلياة الدنيوية قدر  

البعض إىل اإلخفاقات  اا ونظر  لزهد فيهااإلعراض عن الدنيا واا ودعوا إىل اإليها اغضب  حلت بالعامل اإلسالمي ا
بني حزب يف مواجهة الصليبني على أهنا من أحكام القدر وصور البعض اآلخر هذا الصراع على أنه حرب 

 .الشيطان
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للعجز عن استكناها  انظر   ،أن التفسري الديين للتاريخ ساد عصور التخلف احلضاريخالصة القول ا
متغافلني عن حقيقة كونه موجد األسباب والعلل  ،فمال املؤرخون إىل تفسريها بالعلة األوىل يف اهلل سبحانه ،اعلمي  
 .ه مبقداراكائنات ويف الطبيعة ويف البشر وكل شئ عنديف ال

 ،اول الرؤية الدينية للتاريخ عند اابن خلدونأشرنا يف ثنايا الدراسة إىل أننا سنتوقف وقفة متأنية لتنا
ولتضارب اآلراء بصدد ما قدمه  ،عتباره أشهر مؤرخ إسالمي قدر له أن ينظر التاريخ ويفلسفه من ناحيةاوذلك ب

 .ومن ناحية أخرى ،يف هذا الصدد

تعريف به والوقوف على مرجعيته بصدد ما قدم من رؤى للتاريخ تبدو متداخلة وحنن يف غىن عن ال
معظم نظرياته عن امجاعة إخوان  .واثبتنا نقلة ،ومتناقضة ال لشيء إال إننا عرضنا يف دراسة سابقة لتلك إشكالية

 .ا األمر الذي أحدث هزة كربى يف األوساط العلمية العربية والغربيةالصفا

فحوها أن التضارب يف تفسري ابن  –نزعم جدهتا  –هو إثبات حقيقة  – داستنا هذه يف –وما يعنينا 
 اأوهلا كونه مؤرخ   ،فقد دار خمياله داخل دوائر ثالث .خلدون للتاريخ راجع إىل طبيعة خمياله بصدد هذه القضية

التاريخ واستخالصه رؤية استقرائية من مبا يفيد معاركته دراسة  االعرب وديوان املبتدأ واخلربعنوانه ا اعام   اقدم تارخي  
إىل دور  از  ضعفها وسقوطها ارتكا وتتلخص تلك الرؤية يف تصوير قيام الدول وتوسعها مث .خالل أحداثه ووقائعه

 اا بيولوجي  كما قدم يف هذا الصدد رؤية أخرى ترى يف التاريخ وصريورته تصور    .العشبية القبليةا أو العنصريةا
وقوهتا وتوسعها متثل  ،فقيامها ميثل مرحلة امليالد والطفولة .ا مثل اإلنسانبأن للدول أعمار  حيث قال  ،اعضوي  

واهنيارها وسقوطها ميثل مرحلة اهلرم والشيخوخة اليت تفضي إىل املوت أما عن تأثره بالرؤية  ،مرحلة الشباب والفتوة
فقد حدا ببعض الدراسني إىل  ،عامل االقتصاديوأمهية ال ،واحلتمية ،ما تعلق بقوانني الصراع اخصوص   ،القرآنية

وألهنا ال تدخل يف إطار  ،لدراستنا القضية يف مؤلف سابق اونظر   .يف منهجه ورؤيته اتارخيي   امادي   ااعتباره مؤرخ  
 .حنيل إليها ملن شاء اإلطالع ،موضوع الدراسة

ثر ذلك يف أو  ،ومتكلم أشعري ،ة ابن خلدون كفقية مالكيوهو إثبات مرجعي ،مبوضوع حبثناوما يتعلق  
دون  ،وقد سبق بعض الدراسني يف احلكم بأن نظرية ابن خلدون هذه ذات أصول إسالمية .تصوره الديين للتاريخ

ويبدو أنه تأثر يف ذلك بتحليل أحد املستشرفني الذي أكد  .اإلشارة إىل تأثري املذهب األشعري يف صياغتها
 .اإلسالمية وحمورها حول املذهب األشعرياملرجعية 

ا علق بقضية ااجلربما ت اخصوص   ،فال مناص من التعريف مبوقف األشعرية من التاريخ ،ولذلك
 ؟ ا مقدرة من لدن العناية اإلهليةأم أهن ،ل هي نتاج إرادته واختيارهه ،ا أي مسئولية اإلنسان عن أفعالهوااالختيار
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تلك اليت ترى أن اهلل  ،اهذا السؤال فيما قدم من نظرية االكسب أجاب أبو احلسن األشعري عن
إذ يصبح الفعل  ،وهو سبحانه مريد لكل ما يصدر عنهم من خري وشر ،سبحانه وتعاىل خالق أفعال العباد

 –يف التحليل األخري  –وهو ما يعين  ،ويف نفس الوقت يعد هذا الفعل كسبا للعبد ،البشري من صنع اهلل وإبداعه
 .بقدر ما هو من صنع اهلل سبحانه ،أي أن التاريخ ليس حصاد أعمال البشر ،القضية لصاحل اجلرب حسم

راك ليس إال فمعرفة العقل وإذ قال األشعري بتأثري العقل يف التفكري ن فقد قصر فاعليته يف عملية اإلد
ا القاصر عن العقل األصويلتلك هي مهمة اا فهي احلقيقة الصادعة أما تعاليم االوحيا امظنة للخطأ احلسية

 .ذلك العقل الذي كان من وراء رؤية ابن خلدون الدينية للتاريخ ،التوصل للعلل والسباب

اجلزم بأن ومن مث ميكن  ،من هنا متحورت تلك الرؤية يف كون اهلل سبحانه هو الذي حيرك أفعال البشر
 ،فكرة تناقص كل نظرياته الوضعانيةى أن تلك العل ،العناية اإلهليةا يف تفسري التاريخابن خلدون قال بفكره ا

ويف هذا الصدد توصل ابن خلدون  .فكان عليه لذلك أن حياول رفع هذا التناقص بني آرائه وبني تعاليم اإلسالم
اليت حترك أفعال  –أي القوانني  –مفادة أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق السنن والنواميس  ،إىل حل لتلك اإلشكالية

ا وبالرغم اعرتافه را للبشعىن أن هذه األفعال أصلها من خلق اهلل يف ذات الوقت الذي تكون فيه ا كسب  مب ،البشر
إال أن العناية اإلهلية تتدخل لتغيري جمرى التاريخ وتوجهه حنو غايات ومقاصد  ،بدور ولو حمدد للفعاليات البشرية

  ،إهلية

فوجب  ،ن االجتماع البشري ضروري للبشرإامللك  ملا كانت حقيقةوهو ما عرب عنه ابن خلدون بقوله: ا
فإذا كانت هذه القوانني  ،أن يرجع ذلك إىل قوانني سياسية مفروضة يسلم هبا الكافة وينقادون إىل أحكامها

وإذا كانت مفروضة من اهلل بشارع يقررها  ،مفروضة من العقالء وأكابر الدولة وبصرهتا كانت سياسية عقلية
 ا.ية دينية نافعة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةوبشرعها كانت سياس

دون أن خيل بدور اإلنسان فالدين حافز على  –وهذا يعين قناعة ابن خلدون بدور الدين يف التاريخ 
ولعل هذا يفسر تراجع ابن خلدون عن العصبية باعتبارها التأثري الفاعل  –التطور باحلياة اإلنسانية حنو األفضل 

 ،واشرتاطه ضرورة اجلمع بينها وبني الدين إلحداث السريورة يف قيام الدول وسقوطها ،التاريخوالوحيد يف حتريك 
 ا.الدعوة الدينية تزيد الدولة يف أصلها قوة على قوة العصبيةيف املقدمة عنوانه: ا لذلك أفرد يف هذا املعىن فصال  

م وسقوط الدول اعريضة امللك قيا ،فسر ابن خلدون أحداث الفتوحات اإلسالمية ،يف ضوء تلك الرؤية
: اومن يقول ،باخلوارق واملعجزات كقوة إهلية تغري التاريخ وتوجهه اا اعرتفا يف ضوئها أيض  عظيمة االستيالء

فسميت لذلك  ،وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها ،بصدقهموقوع اخلوارق هلم شاهدة  –األنبياء  –عالماهتم 
إمنا مبا محلوه  ،فاألنبياء الذين حولوا جمرى التاريخ مل حيركوه بشخوصهم وليست من جنس مقدور العبادا ،معجزة
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، لرإسالم ـ ال تارخيا للعرب امن هنا فسر ابن خلدون التاريخ اإلسالمي باعتباره تارخي   .من رساالت إهلية للبشر
  ا.لى اجلملةفالعرب ال حيصل هلم امللك إال بعقيدة دينية من نبوة أو والية وأثر عظيما من الدين عا

نرى أن التفسري الديين للتاريخ كما عرب عنه خميال ابن خلدون كان نتيجة مذهبه  –وغريه  –لذلك 
علم من هنا عرف علم الكالم بأنه ا ،للعقالنية فقد قصرها على برهنة اإلميان األشعري الذي وإن افسح جماال  

  .اعقائد اإلميانية باألدلة العقليةيتضمن احلجاج عن ال

 قالنيته والنيل من رؤيته للتاريخلعل تشبثه هبذا املذهب كان من أسباب تشكيك بعض الدراسني يف عو 
من  ومن مث يف حتويل جمرى األحداث ،يف تغيري حياة اإلنسان اوحسبنا أنه أفرد للخرافات والشعوذات والسحر دور  

ا فرد مكان  أا وإذ عليه اعصر االحنطاطلعصره الذي أطلق  اس  كافكر ابن خلدون التارخيي كان انعهنا نرى أن 
وإمنا  –أي األحداث  –فاإلنسان عاجز عن معرفة مباديها وغاياهتا ا عن إدراك األسباب والعلل اللعقل وقاصر  

 .ايف الغالب احييط علم  

وتفويض ذلك  ،باألسباب اليت هي طبيعة ظاهرة ا كما أنه عاجز عن ا إدراك األسباب وكيفيات تأثريها
وجب أن نراجع كتابات ابن  ،لذلكا. ها ترتقي إليه وترجع إىل قدرتهوكل ،إذ ال فاعل غريه ،لقها احمليط هباإىل خا

أعطوه مكانه مبالغ يف  كي نكشف عن مبالغات الدارسني السابقني الذين  –ال انبهارية  –خلدون برؤية نقدية 
 .تقديرها

على الرغم من اكتشاف  ،املشتغلني بفلسفته خالصة القول أن التفسري الديين للتاريخ فرض نفسه على
 .وترسيخ النظريات العلمية والوضعانية يف العصر احلديث


