
 هل التاريخ علم

عندما طغت النزعة اآللية يف تفسري األشياء بعد التقدم الكبري أصبحت التجربة اآللية هي 
 وحدها املؤدية إىل اليقني، فما ابل الروح واحلياة؟

 :انعكس هذا على فريقني

 :أسس للبحث التارخيي وهي 3ساوى بني التاريخ والعلوم الطبيعية وحدد -1

 .التارخيية اليت يراد دراستهاحصر الفرتة -أ

 .اعتماد املنهج التجرييب االستقرائي عن طريق حشد مادة اترخيية-ب

 .الوصول إىل أحكام كلية-ج

 :اما النزعة األخرى فتمثلها عدة مدارس

اليت تقول أنه ال أمل يرجى من وراء التحليل الفكري املفصل لتعليل : املدرسة الرومانتكية-
 .التطور تدرجيي ال شعوري أحداث التاريخ، ألن

 .طائفة من الشعراء قالت إن احلي ال ميكن أن يقاس بشئ خارجه، وإمنا هو مقياس نفسه-

 .املذهب احليوي اجلديد برجسون امتياز الكائن احلي على اآللة ألن ماضيه يؤثر على حاضره-

ه يف التاريخ فال أاثرت مسألة فلسفية مهمة وهي أن املؤرخ منغمر بنفس: املدرسة التارخيية-
يستطيع أن يقف خارجه أو أن ينظر إليه حبياد وهذا ما يستلزم عدم القدرة على اخلروج بقوانني 

 .صادقة

 11نشأة وتطور فلسفة التاريخ يف أوراب حىت القرن 

 :عوامل النشأة



 وهي فرتة التوسع 1541إىل  1541فرتة النهضة األورروبية اليت امتدت لثالثة قرون بني عامي 
الغريب واليت شهدت اتصاال واسعا بني احلضارات املختلفة كان هلا أثر على الفكر األوريب من 
 .حيث اندفاع العلماء إىل الكتابة يف اتريخ وآداب الشعوب والبلدان املكتشفة أو املستعمرة

 .فكتب بطرس مارتري عشرات السنني يف العامل اجلديد

ابلشعوب األخرى والتعرف على توارخيها فهناك عامالن   إضافة إىل التوسع اجلغرايف واالتصاالت
 :ارخيي ومهالكبري على تطور الفكر والوعي التكان هلما األثر ا

 .ظهور الفلسفة الطبيعية الناقدة اليت زعزعت الكثري من ثوابت الفكر الالهويت:األول

ابلتفسري الالهويت للعامل، التقدم العلمي يف تفسري الظواهر الطبيعية،والذي مل يعد يقتنع :والثاين
وقد اختذت هذه النهضة العلمية شكلها الفلسفي جبهود بيكون فرنسيس، رينيه ديكارت، جون 

 لوك؛

 .اوضح بيكون ضرورة اتباع طريقة االستقراء

 .فسر ديكارت حركة الكون تفسريا آليا

 .حاول لوك أن يبين املعرفة واحلقيقة على اخلربة البشرية

املعنيون ابلتاريخ فنقلوا إليه مناهج العلوم اجلديدة مثل فيكو، فولتري، كوندرسيه وظهر املفكرون 
مع ما توفر بني أيديهم من اتريخ الشعوب، ليحدثوا نقلة نوعية يف التاريخ من اتريخ سردي إىل 

 .اتريخ حتليلي من اتريخ جمزأ إىل اتريخ عاملي

 :ابإلضافة إىل بعض األمور مثل

 .تطور تطورا منتظما وفق قواننياجملتمع البشري ي-1

 .كل شيئ يف التاريخ هو نتاج عالقة حمددة بني السبب واألثر-2



 .الرتكيز على األفكار والتتاريخ الفكري-3

، كما اهتموا ابلتاريخ العاملي مثل أعمال العقالنيون أن التقدم يف حركة التاريخ أمر حتمي واعتقد
 .فولتري وهريدر

لسفة التاريخ وظهرت مقوالهتا األساسية؛ فمقولة الكلية أصبحت متثل يف هذه األجواء طهرت ف
 .اهتمام املؤرخ وهو ينظر إىل اتريخ احلضارات بوصفها وحدة متكاملة

ومقولة العلية أخذت شكلها مع مونتسكيو يف كتابه أحباث يف أسباب عظمة الرومان الذي 
 .1535صدر سنة 

؛ إذ  بطابع جديد أسبغته عليها املدرسة العقالنية وكذلك ظهرت الغائية أو عادت إىل الظهور
كانت الغائية مع الرتاث اليهودي و املسيحي مبعىن وجود هدف يتحرك مسار التاريخ ابجتاهه، 
مث أعيد فهمها وفق الرؤية العلمانية القائلة أبن اإلنسان هو حمور الكون وأصبح التاريخ لديهم 

 .نسان على األرضعبارة عن تقدم حنو هدف كمال وضعية اإل

 عامل آخر يف نشأة فلسفة التاريخ

هناك عامل حفز يف الفكر هذا النوع من الوعي ابلتاريخ ذلك كان املخاطر اخلارجية الكربى اليت 
أن عهود النكبات يف التاريخ اإلنساين كانت دائما حمفزة  فقد الحظ نيقوال بردائيف ،هتدد املصري

على التفكري يف املاضي ويف املصري، وبلغت احلضارة اإلسالمية مرحلة تدهورها فأهلم ذلك ابن 
 .خلدون أن يضع أول نظرية يف فلسفة التاريخ

 هو الذي وكان ختوف اشبنجلر وتوينيب على مصري احلضارة الغربية بعد احلرب العاملية األوىل
 .شكل نظريتهما يف فلسفة التاريخ

 من هو أب فلسفة التاريخ



ال خيتلف املؤرخون يف أن فولتري هو أول من استخدم اصطالح فلسفة التاريخ، ولكن ال يعين 
هذا أن هذا املوضوع مل يكن قد طرق الفكر من قبل بل إن ظهور هذه التسمية قد جاء بعد 

 .ظهور املسمى

بوصفه له إنتاج قيم يف الفلسفة التارخيية، وقال آخرون مونتسكيو أو جان  منهم من قال فيكو
 .بودان أو ابن خلدون

 رواد فلسفة التاريخ

الرواد هم املسهمون األوائل يف هذا الفن وقد ابتدأ ظهورهم يف عصر النهضة، مث تطورت 
 :االسهامات يف عصر التنويروهو كاآليت

لسوفا وال مؤرخا وإمنا كان سياسيا وعسكراي، حيث نظر مل يكن في 1425مكيافللي نيقوال -1
، ويف هذا ال حمل لالعتبارات إىل التاريخ يف إطار السياسة اليت هتدف إىل السلطة ومتسك بقوة

 .األخالقية وهكذا الغاية تربر الوسيلة

النزاع هو تقوم رؤيته إىل التاريخ على أصالة النزاع يف طبع اإلنسان، وأن املظهر األساسي هلذا 
الصراع األزيل بني عامة الشعب من جهة وبني العظماء واألقوايء، والسبب وراء هذا هو إرادة 

 .القوة والشهوة عند األقوايء واألمن واالستقرار عند الغالبية

يركز على سياسة الدولة إال أنه يضع قوانني حتدد رؤيته يف تفسري وابلرغم من أن مكيافللي 
، وأن انتصار القادة خيضع لثورات الكربى منشؤها االستضعاف واالستعباداألحداث الكربى، فا

غالبا إىل حسن الطالع والكفاءة الشخصية، أم احملور الذي تدور عليه فلسفته يف السياسة املدنية 
 .فهو أن حتافظ الدولة على سلطاهنا

 :منها له يف فلسفة التاريخ رؤى جديدة، 1411جان بودان -2



الفصل بني ما هو إهلي وما هو طبيعي يف الكون والتاريخ ينشأ من ابتداع إهلي ذهب إىل -
 .على الصعيد األرضي وتكون هنايته

هو أول من قال ابلنظرية البيئية يف التاريخ فآمن بتأثري البيئة على النشاط اإلنساين وابلتايل على -
 .التاريخ كله

فالحظ أن تطور القانون املدين يكشف وجها هو أول من قال بوجود قانون شامل يف التاريخ، -
 .من النظام يف التاريخ

هو من قال إن التاريخ مسرية عامة ابجتاه التقدم مع أنه تقدم إمجايل تتخلله حقب من -
 .االحنطاط والرتاجع

يف نظرته إىل التاريخ مل يتجاوز هوبز حدود السياسة املدنية وملا كان ، 1151هوبز توماس -3
ا هو موجود هو مادة، وكل ما يتغري هو حركة وأن املبدأ األول واألساس والنهائي يرى أن كل م

 .لكل شيء هو املادة واحلركة، فإن كل نظرية عنده هي نظرية أجسام

ولقد نظر إىل اإلنسان على أساس أنه كائن شرير فاسد تدفعه املصلحة الذاتية وتتحكم فيه 
 .الغرائز األولية من أاننية وجشع

ستفاد العلماء من وجهة نظره على عكس ما أراده هو؛ فهو يرى أنه ليس إبمكاننا معرفة ولقد ا
جناه أبنفسنا، ومبا أننا أنتجنا كل املوضوعات الرايضية موضوع ما إال ابلقدر الذي فيه حنن أنت

فه فبوسعنا معرفتها حىت النهاية، ولذا فالرايضة هي على سبيل االمتياز أداة كل تقييم للعامل بوص
 .طبيعة

فالحظ فيكو أن هذا اإلنتاج ال ميكن تطبيقه على العامل بوصفه طبيعة إذ إن البشر مل يصنعوا 
 .الطبيعة بل التاريخ



كما استفاد منها ماركس عندما رأى أن معرفة التاريخ أسهل من معرفة الطبيعة إذ إن اتريخ 
 .مل نصنع الثاينالبشر يتميز عن اتريخ الطبيعة يف كوننا صنعنا األول لكننا 

، أبو فلسفة التاريخ حبسب الكثري من فالسفة أوراب يرى فيكو أن 1555فيكو جامباتيستا 
 :للتاريخ حركة دائرية حلزونية تتمثل يف أدوار ثالثة متعاقبة، وهو يف جتدد دائم وهذه األدوار هي

 .والذي ظهر يف العهد البدائي ومييزه حكم الظالم واخلوف :دور اآلهلة-أ

 .الذي حكمه رجال أشداء وهو عهد األرستقراطية: دور األبطال-ب

 .الذي اعرتف الناس فيه أبهنم متساوون يف الطبيعة وهو عهد الدميقراطية:دور اإلنسان-ج

عناية عامة وتظهر يف القوانني الطبيعية : وأعطاها معنيني إىل جانب هذا آمن فيكو ابلعناية اإلهلية
 .، أما العناية اخلاصة فتكون فيما يقود الناس إىل منط احلياة األكملويف عملية التاريخ املنظمة

 :مقوالت فلسفة التاريخ

الكلية ومفادها النظرة إىل التاريخ على أساس أنه يؤلف وحدة، وأنه مسرية متصلة : 1
تتجاوز حدود الزمان واملكان، والظواهر التارخيية ليست مستقلة عن بعضها البعض، وإمنا تؤلف 
بينها وحدة عضوية، لذا فإن نقطة البدء يف فلسفة التاريخ تكامل بني األجزاء وترابط بني 
الوقائع، ليتشكل من ذلك كله ما يسمى ابلتاريخ العاملي أو الكلي وليس التاريخ اجملزء جملتمعات 

 .(1)منفصلة يف مراحل اترخيية معينة

 :ام، واآلخر تفصيليأحدمها ع: وهلذه النظرة الكلية إىل التاريخ مستواين

يتمثل املستوى األول ابلنظرة إىل احلضارات البشرية كوحدات كاملة، أو بتعبري حاج محد 
ليس مثة حضارات سادت مث ابدت بل أساس مجايل تتولد عنه مبادئ صياغة هندسية تنجز 
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ذلك  أعظم اآلاثر مث تفرغ محولتها يف تواصل اترخيي إىل غريها وهكذا كانت قوى احلضارات يف
 .(2)احلوض التارخيي

أما املستوى الثاين فيذهب إىل جدل احلضارات فيقرأ اتريخ احلضارات عن طريق تفاعلها 
بعضها ببعض من خالل عزل وقائع معينة مرتبطة فيها احلضارات ارتباطا، مث عن طريق استقصاء 

القتصادية واالجتماعية، البنية الداخلية بني كياانهتا، والرتابط بني خمتلف املؤسسات السياسية وا
وإبظهار دور مالمح البيئة اإلنسانية، فهذا املستوى من الفلسفة هو الذي سيقدم النتائج اليت 

 .(3)متثل األسس العلمية لوحدة التاريخ وترابط أبعاده الثالثة، املاضي واحلاضر واملستقبل

ة بني احلوادث التارخيية، العلية املقولة اليت تعكس البنية الداخلية والتفاعالت الالزم: 2
واكتشاف العلية يف احلدث حيتاج إىل كشف العوامل املسببة كلها مبا يكفل التوازن يف عرض 

، وموضوع العلية يف فلسفة التاريخ خيتلف عنه يف البحث التارخيي العادي؛ فبينما (4)احلقائق
ا واحدة واحدة يتجه فيلسوف يلجأ املؤرخ إىل التعرف على أسباب احلوادث التارخيية اليت مير هب

التاريخ إىل اختزال العلل اجلزئية للحوادث الفردية بعلة واحدة، أو علتني يفسر يف ضوئها التاريخ 
العاملي، ويستبدل الكلية ابلفردية ويتجاوز مقوليت الزمان واملكان إىل ما وراء الزمان واملكان وحيل 

تشكيل وقائع التاريخ ليؤلف منها صورة الوحدة حمل الكثرة، وهذا ما يقتضي منه إعادة 
 .(5)عقلية

الغائية وهي املقولة املكملة ملقولة العلية يف إعطاء تصور عن مسرية التاريخ وترابط أبعاده : 3
والغائية هي املقصد اخلفي الذي يتجه صوبه التاريخ، والذي ( املاضي واحلاضر واملستقبل)الثالثة

  .ييتحقق تدرجييا عرب الزمن التارخي
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 السننية واحلركية التارخيية

إن عالقة السنن ابحلركية التارخيية عالقة تلفت نظر املهتم بتداخل األنساق املعرفية والعوامل 
املختلفة، إىل اتساع مفهوم السنن اتساعا جيعله يتجاوز العقم الشكلي القانوين، لتصنع اتريخ 

كتشاف السنن يفتح أمامه أبواب االبداع، ذاكرة اإلنسان، ألن القبض على احلقيقة يغريه وأمل ا 
فتتنامى الفهوم وترتاكم التقديرات، وتتعدد اإلمكاانت، فال تنقبض كفاءات العقل، وال تتدافع 

 .مدارك اإلنسان لتتصارع، إمنا لتتكامل وتتظافر

رمبا يشري عنوان املبحث إىل أن السنة وعي وفعاليتها حركية اترخيية ولكن هلذا التسطيح 
حماذير أخذ به البعض وغفل عنه اآلخر، وقبل هذا وذاك جيدر بنا توجيه البوصلة إىل التأسيس 

 ! املفاهيمي، رمبا جند إجابة هناك

 :مدخل مفاهيمي

، وتعين كذلك الصورة وما أقبل السرية، حسنة كانت أو قبيحةو  الطريقة تعين السنة يف اللغة:أوال
 .(6)عليك من الوجه

والسّنة هي العادة اليت تتضمن أن يفعل يف الثاين مثل ما فعل بنظريه األول ، : )  الزبيدي وقال
 .(7)( وهلذا أمر هللا تعاىل ابالعتبار 

، والسنن فيه لغات، (8)َسَنن الطريق، وُسنِنه، وِسَنِنه، ثالث لغات: صاحب خمتار الصحاحوقال 
والسنن وأسنان : وقال ابن تيمية، (9)أجودها بفتحتني، والثانية بضمتني، والثالثة وزان ُرطب

 .(10)املشط وحنو ذلك بلفظ السنة
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 :وخالصة معاين هذه الوجوه

 .مطلق الطريقة خريا كانت أم شرا: أوهلا

 .الطريقة احملمودة: اثنيها

 جراين الشيء واطراده يف سهولة ويسر: اثلثها

 .العادة يف األشياء املتماثلة، وهذا اجتاه ابن تيمية: رابعها

كانت السنة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين : السنة يف اصطالحات العلماء :اثنيا
ومن تبعهم، كما هي عند الفقهاء وأرابب األصول ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  ورمبا ما صدر عن 

القرآن الكرمي، أصحابه، أما عند أرابب التفسري فقد عرفت على أهنا لفظ خاص تردد يف 
َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا يف : وفسرت حبسب موقعها من اآلايت، ففي قوله تعاىل

ِبيَ  السنن مجع سنة وهي : قالوا 731آل عمران  اْْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 
العمل على مثاهلا، واملعىن قد مضت من  السرية من العمل أو اخللق الذي يالزم املرء صدور

 .(11)قبلكم أحوال األمم جارية على طريقة واحدة، هي عادة هللا يف اخللق

ُ : ويف قوله تعاىل َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن الهِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواَّلله يُرِيُد اَّللهُ لِيُ بَ يِ 
اهلداية إىل أصول ما صلح به حال األمم اليت سبقتنا، : قال املفسرون 62النساء  َعِليٌم َحِكيمٌ 

 .(12)من كليات الشرائع، ومقاصدها
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َها َوِإًذا اَل يَ ْلبَ ثُوَن ِخاَلَفَك : ويف قوله تعاىل َوِإْن َكاُدوا لََيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْْلَْرِض لُِيْخرُِجوَك ِمن ْ
أن ذلك كائن ال حمالة ألننا أجريناه على األمم : قال الطاهر بن عاشور، 12اإلسراء  ِإاله َقِلياًل 

يعين كل قوم أخرجوا نبيهم من : وقال الفخر الرازي. (13)السالفة وألن عادتنا ال تتحول
وأن ما أجرى هللا تعاىل به العادة مل يتهيأ ألحد أن يقلب تلك ...ظهرانيهم فسنة هللا أن يهلكهم

 .(14)العادة

اخلطة املوضوعة تقديراً  القَدَر هو: م يف إطار التفرقة بني القدر والسنةوقال بعضه
العالقة بينهما  ، و الستيعاب اخلطة وتنفيذ مراحلها املستلزمات األخرى أما السنة فهي، وحبساب

فالفكرة توضع أواًل ويتم  ،والتصميم( الفكرة)املشروع أو  –كالعالقة بني املصطلحني العلميني 
ذي خيرج مث يوضع التصميم املالئم للفكرة لكي يتم إجيادها فعالً، فالتصميم ال ،إجراء حساابهتا

إذ إلغاؤها إلغاء لصاحبها  ال ميكن أن تلغى أو تبدل أو حتولالفكرة ، و إىل حيز الوجود هو السنة
لذا ال ميكن إلغاء أو  ،ينقصعلمه وال والذات املقدسة ال يزيد -إال إذا كان لديه خري منها  -

 . (15)تبديل السنة، إذ هو حمال كاستحالة وجود شريك

اإلشكال يف هذا التصور أن صاحبه وقع يف تناقض فمرة السنة هي التصميم، ومرة 
أخرى القدر هو التصميم، ورغم أمهية هذه التحديدات اليت حاول الكثري من العلماء القيام هبا، 

كان فيها نوع من الغبش؛ فهذا حاج محد ينادي مبعجم قرآين لتحديد   إال أن رؤاهم
املصطلحات، يف إطار تفرقته بني اللغة القرآنية واللغة البشرية، واملنطق نفسه عند سبيط النيلي، 
وكذا دمحم أركون الذي دعا إىل اكتشاف األلسنيات اخلاصة ابلقرآن الكرمي، وسنشري إىل هذه 

 .املوايل إبذن هللا تعاىلالطروحات يف املبحث 
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 سنة هللا وصناعة التاريخ: الفرع اْلول

وإذا كانتتتتت الدراستتتتات الستتتتننية إمنتتتتا ظهتتتترت حتتتتديثا، انستتتتجاما وتناغمتتتتا متتتتع تطتتتتور العقليتتتتة 
اإلسالمية فقد كان ذلك مع مدرسة اإلصالح احلديثة حسب ما أشار إليته صتائب عبتد احلميتد، 

 :ت السننيةواملهم يف هذا أن هناك اجتاهني للدراسا

تركتتز جهتتده علتتى الكشتتف عتتن منتتاذج متتن هتتذه الستتنن وهتتو امتتتداد  :االمت  داد البي  ات التطبيق  ي
 .ملدرسة األفغاين

أتصتتيل هتتذا العلتم واخلتتروج بنظتترايت حمتتددة متن ختتالل رؤيتتة تقتتوم : االمت داد التنظ  ريل التأص  يلي
هتتذه القتتوانني و  الثابتتتة، علتتى أن التتتاريخ علتتم تتتتم دراستتته وفتتق قواعتتد منهجيتتة تتختتذ صتتفة القتتوانني

تتمثل يف السنن اليت أشتار إليهتا القترآن، وهتي مطتردة تتحقتق آاثرهتا كلمتا حتققتت أستباهبا وإال ال 
تستتمى ستتنة، وهتتذه الستتنن هتتي متتن القضتتااي التتيت ميكتتن ل نستتان اكتشتتافها كمتتا ميكنتته استتتغالهلا 

بتتني املقدمتة والنتيجتتة، وعلتتى ألهنتتا الوستيلة التتيت تكشتف عتتن الترتابط بتتني األحتداث،  واستتثمارها،
 .نطاق أوسع بني املراحل واألطوار اليت متر هبا أمة ما

وهتتذا يعتتين االعتقتتاد برتتتتب النتتتائج علتتى أستتباهبا ومقتتدماهتا، األمتتر التتذي يعطتتي التتتاريخ 
معنتتاه العلمتتي وجيعلتته موضتتوعا متتدركا ولتتيس لغتتزا حمتتريا، وأختتريا فتتإن هتتذا املتتنهج هتتو التتذي يعطتتي 

 .(16)يح للتاريخ اإلنساينالتفسري الصح

لقتتد أدرك األفغتتاين ودمحم عبتتده أهنمتتا أمتتام علتتم جديتتد مكتمتتل  البي  ات التطبيق  يالمت  داد ا: أوال
 :املعامل متيزه ثالثية متكاملة ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

 .إن هللا تعاىل جعل لسريورة التاريخ وتغيري احلياة االجتماعية قوانني وسننا-7
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السنن اثبتتة ال تتغتري وال ختتلتف ابختتالف األمتم كستنة هللا يف اخللتق واالجيتاد وتقتدير إن هذه -6
 .األرزاق، وحتديد اآلجال

أي عللهتتتا  ؛إن هتتذه القتتوانني عامتتتة تتحقتتق أحكامهتتا وتظهتتتر نتائجهتتا كلمتتا تتتتوفرت شتتروطها-3
 .(17)فهي قوانني قابلة للتعميم يف كل مكان وزمان

اليت تفعل فاملراد من هذا العلم سرب التاريخ يف دراسة أتملية، لغرض اكتشاف تلك السنن 
ويف نشتتوء األمتتم وارتقائهتتا ويف احنطاطهتتا وهالكهتتا، ومتتدى عالقتتة تلتتك  ،فعلهتتا يف حركتتة التتتاريخ

 .السنن بكل تلك املتغريات

يخ جيتري وفتق أنستاق يتضمن التنبيه إىل أن التار  ،فالتوصيف القرآين للتاريخ على أنه سنن
أو أنتتته ذلتتتك املستتتري  ،متشتتتاهبة، فكأنتتته الطريتتتق املعبتتتدة املمتتتتدة ابنتظتتتام أو املتتتاء املعبتتتوب املتواصتتتل

 .املستمر الذي حتوطه مجلة من القوانني اهلادية واملتحكمة بوجهته

وهذا املعىن ابلذات يكفي لوحده يف ترسيم التصور اإلسالمي لدور اإلنسان يف احلياة 
خ، على حنو مغاير ملا تطرحه بعض املدارس الكالمية من معىن املشيئة الذي يسلب والتاري

سواء وفق التصور اجلربي احملض أو وفق التصور األشعري، فهذا املعىن  ،اإلنسان فاعليته وإرادته
مؤكدة قانوان  ،تتحدث عن حضارات سابقة ،املتضمن يف التعبري ابلسنن تؤكده آايت قرآنية كثرية

 .(18)ا حمددا وهو مسؤولية اجملتمع عن املصري الذي يلحقه خريا كان أو شرااترخيي

وميكن متابعة التحديث الذي أحدثه سيد قطب على آراء هذا االجتاه، ليزداد عمقا 
 .وتنظريا انقدا غري انقل للرؤى واالجتاهات األخرى يف فلسفة التاريخ
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لتفسري هلذه احلوادث واهتداء إىل يرى سيد قطب أن التاريخ ليس هو احلوادث، إمنا هو ا
الروابط الظاهرة واخلفية اليت جتمع بني شتاهتا وجتعل منها وحدة متماسكة احللقات، متصلة 

 .(19)اجلزئيات ممتدة مع الزمن والبيئة امتداد الكائن احلي يف الزمان واملكان

لبشري، ويكون التفسري التارخيي وفق أصول منهج متكامل يف التعامل مع التاريخ ا
واالنتقال هبذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب، إىل حماولة استخالص القوانني اليت 

من حيث هي سنن ونواميس ختضع هلا احلركة التارخيية يف ...التارخيية-حتكم الظواهر االجتماعية
 .(20)سريها وتطورها وانتقاهلا من حال إىل حال

ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا يف اْْلَْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َقْد َخَلْت : ففي قوله تعاىل 
ِبيَ  القرآن الكرمي يرد املسلمني هنا يف معركة يرى سيد قطب أن  741آل عمران  َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 

أحد إىل سنن هللا يف األرض، يردهم إىل األصول اليت جتري وفقها األمور، فهم ليسوا بدعا يف 
ياة؛ فالنواميس اليت حتكم احلياة جارية ال تتخلف، واألمور ال متضي جزافا، إمنا هي تتبع هذه احل

النواميس، فإذا هم درسوها وأدركوا مغازيها تكشفت هلم احلكمة من وراء االحداث، وتبينت هلم 
 .االهداف من وراء الوقائع، واطمأنوا إىل ثبات النظام الذي تتبعه األحداث

عاقبة املكذبني على مدار : يشري إليها السياق هنا ويوجه أبصارهم إليها هيوالسنن اليت 
التاريخ، مداولة األايم بني الناس، االبتالء لتمحيص السرائر وامتحان قوة الصرب على الشدائد، 

 .(21)استحقاق النصر للصابرين واحملق للمكذبني

تشري إىل عاقبة الظلم، وسنن هذه املعاين تتكرر كثريا مع تكرار اآلايت القرآنية اليت 
قاعدة وسنة، ال فلتة والمصادفة، :" اهلالك أو عاقبة االستقامة، ليتحقق من ذلك ما مفاده
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ألوهية هللا وحده، وإقامة منهج قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة املسلمة يف األرض لتقرير 
ن التثبيت والنصر للعصبة كا،  دّو هلا موقف املشاقة هلل ورسولهمث وقف منها ع ،هللا وحده
تقامت العصبة املسلمة على ما اس. ، وكان الرعب واهلزمية للذين يشاقون هللا ورسوله املسلمة

 .(22) "، وهي تقطع الطريقالطريق، واطمأنت إىل رهبا، وتوكلت عليه وحده

كذلك يشري هذا التصور القطيب إىل ذلتك التتالزم بتني العمتل واجلتزاء يف حيتاة النتاس رغتم 
تلك األماين اليت ال تستقيم مع عدل هللا ، وال تتفق مع سنته ، وال تتمشى مع التصتور الصتحيح 

كليتتة متتن كليتتات التصتتور اإلستتالمي ، تنبتتع متتن فكرتتته الكليتتة عتتن الكتتون   هتتي ...للعمتتل واجلتتزاء
 .(23)إن اجلزاء من جنس العمل ، ووفق هذا العمل: واإلنسان  واحلياة

هتو تصتور تتوفيقي متن ستيد قطتب؛ وزع فيته األدوار يف الفعتل التتارخيي بتني اإلرادة اإلهليتة 
إن العقليتة املستلمة لتجمتع بتني االعتقتاد ابلغيتب :"املباشرة وبني نظام السنن التارخيية املطردة فقتال

ه إال هللا وبتتتني االعتقتتتاد ابلستتتنن التتتيت ال تتبتتتدل، والتتتيت ميكتتتن معرفتتتة املكنتتتون التتتذي ال يعلتتتم مفاحتتتت
مشتيئة هللا  -يف عمومهتا  -وإىل جانتب هتذه الستنن الثابتتة  ...اجلوانب الالزمة منهتا حليتاة النتاس

ذ هتذه الستنن يف  وهناك قتدر هللا التذي يُنفت ،ها هذه السنن وإن كانت من عملهاالطليقة؛ ال تقيد
فهي ليست آلية حبتة ، فالقتدر هتو املستيطر علتى كتل حركتة فيهتا؛ وإن جترت  ،اكل مرة تنفذ فيه

  .(24)وفق السنة اليت أودعها هللا إايها
إن التصور اإلسالمي يتسم ابلتوازن املطلق بني تقرير الفاعلية املطلقة لقدر هللا وحتقق هذا 

 .القدر يف احلياة اإلنسانية، من خالل نشاط اإلنسان وفاعليته وعمله

 :االمتداد التنظريل التأصيلي :اثنيا
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مع عبد الكرمي زيدان؛ حيث يقدم زيدان أمنوذجا يقرتب من أمنوذج سيد قطب كيف ال ومها متن 
 :توجه واحد ونسق واحد، حيث طرح زيدان دراسته للسنن وفق الرؤية التالية

وحتوادث ال  يطرح زيدان نظرته للستنن علتى أستاس أن متا يقتع يف العتامل والكتون متن أمتور: 7
يقع صدفة وال خبط عشواء، فما يقع وحيدث إمنا وفق قانون عام دقيق ال خيرج عتن أحكامته 

 .(25)شيء

هلتتتذا القتتتانون العتتتام وجهتتتني؛ وجتتته أول هتتتو التتتذي ختضتتتع لتتته مجيتتتع الكائنتتتات يف وجودهتتتا : 6
املتتتادي وال خيتلتتتف يف وجتتتوده أهتتتل العلتتتم، ووجتتته اثن هتتتو التتتذي يتعلتتتق  ضتتتوع البشتتتر لتتته يف 

رفاهتم وأفعتتتتاهلم وستتتتلوكهم ومتتتتا يكونتتتتون عليتتتته متتتتن أحتتتتوال ومتتتتا يرتتتتتتب علتتتتى ذلتتتتك متتتتن تصتتتت
 .(26)نتائج

 .سنة هللا هي القانون العام يف وجهيه:3

 .الثبات واالطراد والعموم: طبيعة السنن:4

استقراء ملختلف السنن يف القرآن الكرمي وردهتا إىل ستنة واحتدة وهتي ستنة هللا يف األستباب :5
 .واملسببات

 .األسباب واملسببات من فعل هللا تعاىل:2

النظتتترة التوفيقيتتتة بتتتني الستتتنن اإلهليتتتة الثابتتتتة واإلرادة اإلهليتتتة متتتع الفعتتتل البشتتتري يف صتتتناعة :1
 .(27)التاريخ

 :اثلثا جهود عماد الدين خليل
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أنيت اآلن لنظريتتة عمتتاد التتدين خليتتل املتعلقتتة ابلستتنن؛ حيتتث ذكتتر أن القتترآن الكتترمي قتتدم 
للمعطيات التارخيية، وحدثنا عن املاضي يف جل مساحاهتا، لكي متا يلبتث أن خيترج  مناذج عديدة

بنتتتا إىل تبيتتتان احلكمتتتة متتتن وراء هتتتذه العتتتروض، وإىل بلتتتورة عتتتدد متتتن املبتتتادئ األساستتتية يف حركتتتة 
 .(28)التاريخ البشري

وقبتتل ذكتتر خصتتائص هتتذه املبتتادئ التتيت شاهتتا ستتننا، أشتتار إىل أمتتر يف غايتتة األمهيتتة، إذا 
ظران إىل ظاهر كالمه، أما ما يشري إليه األمر من خالل الكلية يف نصوص كتاابته، فلرمبا قلنتا إن ن

تلتتك اإلشتتارة غتتري متترادة لعمتتاد التتدين خليتتل، ومتتا أقصتتده أنتته ذكتتر أن تلتتك املبتتادئ األساستتية يف 
 ، ويف مواضتع أخترى(29)من صتميم التكتوين احلتدثي هلتذه العتروض مستمدةحركة التاريخ البشري 

من كتاابتته ذكتر أهنتا  موجتودة أساستا يف صتميم الرتكيتب الكتوين ويف قلتب العالقتات املتبادلتة بتني 
 ". موجودة يف"و" مستمدة من"، وشتان بني قوله (30)اإلنسان والعامل

فإذا تعلق األمر ابالستمداد، ظهر أن التاريخ بسننه أو الزمان بسننه ولتيس الستنة بزماهنتا، 
لزم أن يكون معيار طلبها قدميا وحديثا ليس هو وجودهتا يف التتاريخ أو يف وإذا كان األمر كذلك 

الزمان، وإمنتا يف إجيادهتا منته، وهنتا اإلشتكال احلقيقتي، فإجيتاد الستنة متن اتريتخ معتني يتعلتق ببتذل 
 ! للجهد على قدر الطاقة يف إخراج السنة من اترخيها، وهذا البذل هو االجتهاد

د متترة إلشتتكالنا ستتالف التتذكر، حيتتث ذكتتر عمتتاد التتدين منضتتي متتع خليتتل لنعتتود متترة بعتت
ثباهتتا ونفوذهتا وعتدم تبتدهلا أو حتوهلتا، وإمنتا قتام القترآن -خليل  أهم خصائص هذه الستنن وهتي أ

إن حكمهتتتا يف التتتتاريخ أشتتتتبه  -ب. ابلكشتتتف عنهتتتا وأتكيتتتد وجودهتتتا وثقلهتتتا يف حركتتتة التتتتاريخ
احهتتا الشتتاملة لكتتي تضتتم أكتترب قتتدر متتن مرونتهتتا وانفت-ج. ابجلتتزاء التتذي هتتو متتن جتتنس العمتتل

 .الوقائع وتالمس أكرب عدد من التفاصيل واجلزئيات
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 والسؤال املطروح ما قصد خليل من قوله مرونة السنن وانفتاحها؟

؟ ومعىن هذا هتي متجتذرة يف التارخييتة بتدال متن أن (31)فهل هي مأرخنة كما يقول أركون
 .ا على عكس ما يتوهم الوعي املثايلتبقى معلقة يف الفراغ، لتكون هلا اترخييته

وإذا كانتتت كتتذلك فهتتي مرنتتة موصتتولة ابلزمتتان أميتتا وصتتل؛ فهتتي تقتتيم يف الزمتتان كمتتا يقتتيم 
املعتىن يف اللفتظ، فليستتت الستنن هتي التتيت ختترتق التتاريخ، وإمنتتا التتاريخ هتو التتذي خيرتقهتا انفتتذا يف  

قرآنيتتتة التتيت حتتتتدثت عتتن عتتتدم حتتتتول كتتل دالالهتتتتا وقوانينهتتا، لكتتتن هتتذا التصتتتور تعانتتده اآلايت ال
 وتبدل السنن، فما مراد هللا تعاىل بذلك؟

يكمتتل خليتتتل بستتتط نظريتتتته حتتتول الستتتنن عنتتتدما يستتتتعني ابلقتتترآن الكتتترمي ليتتتدلل علتتتى أن 
القتترآن الكتترمي ال يؤكتتد ثبتتات هتتذه الستتنن ودميومتهتتا فحستتب، ولكنتته حيوهلتتا يف الوقتتت نفستته إىل 

عتتتة املدركتتتة امللتزمتتتة أن تتجتتتاوز مواقتتتع اخلطتتتأ التتتيت قتتتادت دافتتتع حركتتتي دينتتتامي يفتتترض علتتتى اجلما
اجلماعتتتات البشتتترية الستتتابقة إىل التتتدمار، أن حتستتتن التعامتتتل متتتع قتتتوى الكتتتون والطبيعتتتة مستتتتمدة 
التعاليم والقيم من حركة التاريخ نفسه، وهكذا يتجاوز التاريخ يف القرآن أطره النظرية أو القصصية 

وحبتتتث وجهتتتد وإبتتتداع جتتتتيء دائمتتتا خلدمتتتة املعاصتتترة وللستتتري حنتتتو  الفنيتتتة أو األكادمييتتتة إىل حركتتتة
 .(32)املستقبل بفهم أعمق وإملام أكرب بسنن التاريخ

وألهنا اثبتة فهي ماضية إزاء اجلماعات البشرية اليت تتنكب عتن الطريتق، بغتض النظتر عتن 
مقتاييس الكتم  حجم هذه اجلماعة وعن مدى دورها احلضاري ومقدار منجزاهتا املادية واألدبيتة يف

 .(33)ومعايري املساحات واألحجام
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وألن أي حتتتتدث اترخيتتتتي إمنتتتتا جيتتتتيء تعبتتتتريا عتتتتن إرادة هللا التتتتيت تصتتتتوغه متتتتن ختتتتالل إرادة 
، (34)اإلنسان، فال ميكن دراسة اتريخ الكون واتريتخ األحيتاء واتريتخ البشترية إال متن هتذا املنطلتق

أن فهتتم اإلرادة اإلهليتتة ضتتمن حكمتتة وكأننتتا نلتقتتي حبتتاج محتتد يشتترح لنتتا هتتذا التصتتور، عنتتدما قتترر 
اخللتتق فهمتتا يعزهلتتا عتتن التشتتيؤ يف قتتوانني الوجتتود واحلركتتة الوظيفيتتة، إمنتتا هتتو إستتقاط لعامتتل التتزمن 

لميتة واملنهجية مع الذي شيَّأ هللا به اخللق وأحاط به التاريخ، فتسقط عالقتة اإلنستان التارخييتة والع
الكون ومع نفسه، فال يعود قادرا ال على اكتشاف الكون الفسيح من حولته، وال علتى اكتشتاف 

 .(35)قوانينه الطبيعية واالجتماعية إلجناز حضارة علمية تدعو إىل احلق والسالم، والتزكية والعمران

ا حكمتتة اخللتتق إن املتتنهج القتترآين بختتذ بغائيتتة مزدوجتتة أساستتهمث يؤكتتد حتتاج محتتد علتتى 
ومنهجية التشيؤ معا، ومبا أن حكمة اخللق مهيمنة على منهجية التشتيؤ وعاملتة متن خالهلتا، فتإن 
توجهاهتا الغائية ال تظهر كما كان يف جتارب األنبياء السابقني  رق القوانني اليت حتكم الواقع، أو 

وانني التشتتتيؤ التتتيت حتكتتتم اإلنستتتان كعصتتتى موستتتى أو ملتتتك ستتتليمان، ولكتتتن تظهتتتر متتتن ختتتالل قتتت
 .(36)نفسها

وهذا ما أكده خليل عندما ذكر أن الفعل اإلهي غتري املباشتر يف التتاريخ جيتيء عتن طريتق 
احلرية اإلنسانية ذاهتا، والتيت هتي يف متداها البعيتد جتزء متن إرادة هللا يف خلتق األفعتال واألحتداث، 

الفردي واجلماعي ولكتي يشتكل  مث قرر أن هللا تعاىل منح احلرية ل نسان ابتداء لكي يصنع اترخيه
 .(37)مصريمها معا اعتمادا على ما ركب يف وجوده من قوى اإلرادة واالنفعال واحلس واحلركة

ففي الفعل اإلهلي عن طريق اإلنسان، ميارس اإلنسان حريته الكاملة يف حدود قدراته 
تيجة التارخيية اليت ترتبها وخرباته وإمكاانته الذاتية واملؤثرات البيئية اليت تعمل عملها فيه، والن
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املشيئة اإلهلية على التجربة الفردية أو اجلماعية، إمنا جتيء منبثقة عن طبيعة التجربة، متشكلة 
بشكلها، حاملة بصماهتا، مستمدة غذاءها ودماءها من عجينتها وشرايينها، وهذا هو العدل 

 .(38)مبفهومه الدقيق الكامل

عامل معها هي ذات عمق كوين وهلا امتدادها النهتائي إن كل ظاهرة أو مسألة أو قضية يت
إىل حكمتة هللا تعتاىل يف خلقتته، والتيت تشتتكِّل النتتائج، لتيس ارتباطتتا مبقتدمات واقعيتتة ولكتن تقتتديرا 
ابحلكمة ملا ميكن أن تكون عليه النتتائج عقتال، وملتا جيتب أن تكتون عليته النتتائج وحيتا، ولتيس يف 

 .الواقعهذا استالب ال للعقل وال حلركة 

 :رابعا املفهوم اإلجرائي للسنة اإلهلية

الطريق  ة املس  تمدة م  ن ص  ميم التك  وين احل  دثي، واملس  تحقة "الس  نة يف ه  ذا الكت  اب 
إلتي   ان اْلفع   ال اقتض   اها، واملتبع   ة لتحقي   ق التفاع   ل التك   املي املس   تمر ب   ي هللا واإلنس   ان 

 ."والواقع

 او غاايهتت الستنةمبين على مبدأين جيدر بنا حتليلهمتا إبترازاً حلقيقتة  السنةإن هذا التصور عن 
 :وهذا حتليل لكل مبدأ منهما

منتزعتتة متتن  قتتواننيفهتتي ، طريقتتة مستتتمدة متتن صتتميم احلتتدث التتتارخيي الستتنة: املب  دأ اْلول
وليستت وجتودات  وليستت متعاليتة علتى التتاريخ، ستنن وقتوانني اترخييتة، مبعىن هتيجتارب التاريخ، 
 . ينظر إليها بنزعة األسطرةخارجية مستقلة؛ 

استتتحقاق التوجتته الكتشتتاف : هتتذا املعتتىن للستتنة جيمتتع بتتني استتتحقاقني اثنتتني: املب  دأ الث  ات
 .االسنة واستحقاق العمل مبوجبه
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قتتتتانون جيمتتتتع بتتتتني اإلرادة اإلهليتتتتة واإلرادة  ابوصتتتتفه الستتتتنةإن : الستتتتنةغايتتتتة  :املب    دأ الث    ات
تفاعتل منضتبط بتني التوحي اإلهلتي وعقتل اإلنستان املستلم و الواقتع ، و وتوافتقاإلنسانية يف انسجام 

 :مهادف إىل حتقيقهما و هتغايتني  ان هلاإلنساين، ال بد من أن تكو 

يقتوم  املستتمرالتكتاملي  التفاعتلإن حتقيتق : املستتمرالتكتاملي  التفاعتلالتوصل إىل حتقيتق  (1
حيتتث ال يستتتلب هللا تعتتاىل إبرادتتته إرادة  ،اإلنستتاينوالواقتتع  اإلنستتانو  هللا تعتتاىلعلتتى عالقتتة بتتني 

 .اإلنسان وال يستلب كذلك حركية الواقع
فإذا أدرك : فهم وتغيري الواقع اإلنساين ألجل الرتقي املعريف والروحي والسلوكي والعمراين (     2

 على ذلك الناقد أو املؤرخ ما يف الواقع من متغريات، أمكنه أن يتوصل إىل حسن تنزيل مراد هللا
 .الواقع، وأن حيقق الرقي والسعادة للبشرية إن هي أخذت بتلك القوانني

 املنهجية القرآنية وتطبيقاهتا التارخيية

إذا جئنا ملطلح املنهجية القرآنية جند حاج محد يركز يف مفهومه للمنهجية على أهنا انظم 
على أن كل فكر تتعدد  مقنن إلنتاج األفكار ذات النسق الواحد، مشددا يف الوقت نفسه

مقوالته وتتضارب إمنا هو فكر غري منهجي ولو التزم يف إنتاجه الذهين إبطار مرجعي أرقى منه، 
وخيلص إىل أن القرآن الكرمي حيمل ضمن وحدته الكتابية العضوية منهجية كاملة غري أن اجلهد 

صد املوقوفة على أحكام البشري املبذول يف التفسري انطالقا من النصوص اجملزأة وتبعا للمقا
)بعينها ال مينح املفسرين صفة املنهجية

39
). 

من حالة التوليد الذايت للمفاهيم القائمة على  املؤرخ الناقدخُترج عقل  القرآنية املنهجيةو 
التأمالت، وحتمله على اكتشاف إطار مرجعي ميثل خالصة لقوانني وسنن مت رصدها 

اعد، ليصبح الناظم لتلك النظرايت إطارا مرجعيا يضبط ومالحظتها، مث حتولت إىل نظرايت وقو 
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)حركتها
40

إىل خطرات أتملية تصلح  اكتشاف هذه املنهجية يتحول الفكر التارخيي، فدون هذه (
للمواعظ و اجملادلة احلسنة، و ميكن أن تؤدي هذه اخلطرات إىل حلول جزئية، و لكن بذل 

هو بال شك أطول اجلهود اليت تفاجئ العقل التائه غري املتحقق من  قرآنية الوسع دون منهجية
)وجهته

41
). 

، فإهنا تتضمن ابلضرورة التارخيي حتدد القواعد العامة لطريقة التفكري القرآنية و إذا كانت املنهجية
التصور والتخطيط املسبق والرؤية التأسيسية للعناصر، كما ينبثق عنها مناهج تفصيلية حتدد طريق 
الوصول إىل أهداف حمددة من خالل إجراءات عملية و أخرى تنفيذية، و ال يُتصور عمل أو 

)تنفيذ أمر من األمور ال يسبقه تصور و تفكري مسبق
42

).  

 

 اْلبعاد التارخيية للمنهجية القرآنية: املطلب اْلول

ول هتو انطلقنا يف حبثنا من خالل هذا الفصل أن قسمناه إىل حماور؛ حيث كان احملور األ
احملتتور التأسيستتي، مث كتتان التفصتتيلي وأختتريا هتتو احملتتور التتتوظيفي لتكتتون الدراستتة التارخييتتة ابلقتترآن 
توظيفتتا، أي إن منطلقهتتا هتتو القتترآن الكتتترمي، ومتتن مثتتة ميكتتن وصتتتفها أبهنتتا عمليتتة ممارستتة اترخييتتتة 

هي النص والعقل منهجية تنطلق من القرآن الكرمي كمستند هلا، معتمدة على أركان جدلية ثالثية 
والتتتاريخ، ذات طبيعتتة تفاعليتتتة غائيتتة، وستتتيلتها املنهجيتتة القرآنيتتتة، ليكتتون غرضتتتها تلبيتتة حاجتتتات 

 .وحل مشكالت الواقع اإلنساين، وبوصلتها يف كل هذا اكتشاف السنن الرابنية
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واإلشتتكال األول املطتتروح هتتو إشتتكال اترخييتتة اللغتتة؛ فهتتل ميكتتن للغتتة القرآنيتتة أن حتتتتوي 
اريخ وتسكنه العبارة؟ أو التاريخ هو الذي حيتويها؟وال تعجب لرأينا هذا يف زمان اللغة القرآنية، الت

إذا كان البعض يقول إن الفلسفة خترتق الزمان أو املكان، وها هو طه عبد الرمحن يؤكد أن القتول 
إىل نتجيتتة  الفلستتفي موصتتول ابلزمتتان أميتتا وصتتل ألنتته يقتتيم فيتته كمتتا يقتتيم املعتتىن يف اللفتتظ، ليصتتل

مفادهتتتا أنتتته الختتتروج للمتفلستتتف العتتتريب متتتن التقليتتتد إال إذا محتتتل مفهومتتته أثتتترا متتتن ماضتتتيه ومحتتتل 
)تعريفه عينا من حاضره ومحل دليله أفقا من مستقبله

43
). 

هتتتذا ابلنستتتبة للقتتتول الفلستتتفي، أمتتتا القتتتول القتتترآين فستتتؤالنا عتتتن إمكانيتتتة استتتتيعاب الفتتترق 
 تبيتتتان الداللتتتة وتنظتتتيم اإلشتتتارة، وبتتتني حركتتتة التتتتاريخ يف دفتتتع التتتزمين التتتتارخيي بتتتني حركتتتة اللغتتتة يف

  -كمتتا قتتال اآللوستتي-األحتتداث حيتتث ال قصتتد لغتتوي خلفهتتا إال علمتتا، حيتتث لتته تعتتاىل شتتأنه 
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كلمتتات غيبيتتة وهتتي ألفتتاجم حكميتتة جمتتردة عتتن املتتواد مطلقتتا نستتبية كانتتت أو خياليتتة أو روحانيتتة، 
 الوضتتع الغيتتيب العلمتتي ال يف الزمتتان إذ ال زمتتان، وتلتتك الكلمتتات أزليتتة مرتتبتتة متتن غتتري تعاقتتب يف

والتعاقتتب بتتني األشتتياء عتتن توابتتع كوهنتتا زمانيتتة يقربتته متتن بعتتض الوجتتوه وقتتوع البصتتر علتتى ستتطور 
الصفحة املشتملة على كلمتات مرتبتة يف الوضتع الكتتايب دفعتة فهتي متع كوهنتا مرتتبتة ال تعاقتب يف 

)كما هي مكشوفة له يف ما ال يزال  ظهورها فجميع معلومات هللا مكشوفة له أزال
44

). 

ال يتتتتأخر اجلتتتواب ليكتتتون القتتترآن بستتتوره وآايتتتته وكلماتتتته حيتتتتوي التتتتاريخ وال حيتويتتته، إذا  
فتالقرآن الكترمي مطتتروح أمتا البشتترية مجعتاء متن حيتتث هتو البتتديل املنهجتي الوحيتد التتذي لته القتتدرة 
على صنع التاريخ وإخراج البشرية من كل مآزقها، فإذا كانت البحتوث التارخييتة والتيت قامتت علتى 

فيات التفكري الوضعي واملادي منه ابلذات استخلصت قوانني التشيؤ التوظيفي يف جمتال احلركتة خل
التارخييتتتة فقتتتط علتتتى مستتتتوى الوقتتتائع وتسلستتتل األحتتتداث، فتتتإن القتتترآن الكتتترمي ومتتتن ختتتالل كليتتتة 
القتتراءة ينتتتج منهجتتا جتتدليا بتتني القتترآن والعقتتل املؤيتتد يستتتطيع اإلنستتان عتتربه أن يستتتعيد ويهتتيمن 

بعتتاد التتتاريخ اإلنستتاين والكتتوين، فتتالقرآن ومتتن ختتالل منهجيتتته الضتتابطة يتتورث العقتتل نقتتدا علتتى أ
اترخييتا منهجيتا ال تتنتاقض فيته احلقتائق ابلتتتأويالت املختلفتة علتى مستتوى قتوانني تشتكيل الظتتاهرة 

يتة متا التارخيية، واألنساق املختلفة لتطور اجملتمعات، ألنه سيمده ابألدوات والوستائل واألطتر املعرف
 .يفتح آفاقا للتحليل واالستنباط
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صحيح أن هناك تفاوات وفرقا بني ما يقوم به املؤرخ الناقد من فهم وبني ما يطرحه القرآن 
الكرمي، ليتولد االنكسار، وهذا األخري له قرائن؛ انطالقا من كثافة املعىن داخل النص، وكثافة 

قال اللغة يف حقل استقبال الفهم، إىل شك العبارة يف تركيب النص، شاها القرآن الكرمي زيغا 
، ابإلضافة إىل الفارق التارخيي بني الفهم واإلميان بعد مرحلة "فأما الذين يف قلوهبم:" تعاىل

الصحابة الكرام حيث كان التلقي ممارسة وحماكاة خللق النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن اكتشاف املنهجية 
 . القرآنية هو ما حيل كل هذه اإلشكاليات

ىل حدود كبرية بضوابط املنهجية العلمية حىت يف البحث اإلنسان أصبح مقيدا إرغم أن 
أراد املصلح االنطالق حنو الدين من خالل احلقائق العلمية إلثبات عدم ، فإذا عن بدائل هلا

املنعكسات األخالقية للمنهجية العلمية  عاندته ،تعارض املقولة الدينية مع االكتشافات العلمية
والبحث عما ميكن  ،العصر تتقوم ملكاته على النقد والتحليلألن إنسان هذا  ،القلب مبحاصرهتا
 .التحقق منه



إىل السنة النبوية و الذي نتخذه هو رجوع إىل النص القرآين  التارخيي التجديد يف املنهجو 
حيث حتولت عالقة العبودية اإلنسانية ابهلل إىل عالقة ، ألبس عليهما فة وحتليل وتفكيك مااملشر 

ا وجعله مطلقا ال متناهي هللا اإلنسان قدرات الوعي شعا وبصرا وفؤاداسرتقاق، وقد ملك 
، ولكن هناك غييب جربي ملطلق اإلنسان وحريته وحتولت فلسفة الدين إىل استالب، القدرات

جهد مدفوع حنو التاريخ، يتعاطى مع األشكال اإلنتاجية لوعي اجلماعة املؤسسة دون الذوابن 
تعبري عن نفسه بطريقة تسمح له ابلبقاء حيا على مستوى الذاكرة  ال -ذلك اجلهد-فيه، مث يعيد

 . كتاريخ

ومن هذه اجلهود املدفوعة، ذلك اجلهد املتميز حلاج محد الذي قرر أن التاريخ من منظور 
إسالمي يعتمد على الربط بني خمتلف الظواهر التارخيية املقرتنة احلدوث يف جمرى الزمن ويتوقف 

عرب هذه القرائن منعكسات الغائية اخللقية، ويف هذا اجملال يعطيه القرآن لدى نتائجها ليدرك 
الكرمي كثريا من املؤشرات اليت إن اعتمد عليها تكّون له وعي اترخيي قرآين بسري احلركة التارخيية؛ 
فمن املؤشرات الظواهر املتعاكسة يف قانون الطبيعة كاآلايت الدالة على نتاج متعدد ومتنوع وال 

لقوم يعقلون ...... ويف األرض قطع: ه من تفاعل عنصرين أحاديني خمتلفني يف سورة الرعدمتنا
واملاء واحد، ويف هذا ال يعطينا القرآن القوانني العلمية التطبيقية ( قطع متجاورات)فالرتبة واحدة 

اإلحالة  وال النظرايت فهذا عمل العلماء، وإمنا يعطينا مؤشرات منهجية على كونية اخللق لنتجاوز
)الفلسفية لقوانني الطبيعة

45
). 

وقد عاب حاج محد على الطبقة املثقفة اليت تسعى للحصول على الدرجات العليا يف 
الدراسات واملعارف املرتبطة بعلم من األعالم، دون أن تلتفت هذه الطبقة إىل البحث يف جتربة 

الهوت الذي استحوذ على من جتارب األنبياء، وما ذلك على حسب رأيه إال ألننا خنشى ال
منهجية اخللق وأسقط عليها أتويالته اخلرافية عوضا عن اسرتجاع هذه التجارب املهمة يف اتريخ 
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البشرية اسرتجاعا نقداي وحتليليا كما فعل القرآن الكرمي، الذي جردها من متعلقات اخلرافة 
هتا وإطار أترخيي واألسطورية والتزييف، وذلك ألن لكل نبوة فلسفة أو حكمة قائمة بذا

)وموضوعي حيتويها
46

). 

 :ومنطلق حاج محد يف هذه النظرة التارخيية إىل ثالثية هامة هي

القرآن ال يعمل يف حياة البشر بطريقة سحرية فجائية تستلب عقل اإلنسان و  -1
 .تستلب واقعه

 ، واآلن هو يف(47)النظام الفكري اإلنساين مر مبرحليت اإلحيائية والثنائية التقابلية -2
 .املرحلة الثالثة وهي املرحلة املنهجية

 .تُرِك التحول يف اخلصائص العقلية إىل خربات اإلنسان ويف أي فرتة من الفرتات -3
ميكن القول أن خربات اإلنسان -وبعده يف عهد النيب –ففي فرتة التحتول األوىل      

املسلم مل تكن تسمح له إبدراك االرتباطات والعالقات بني الظواهر أو األشياء، ذلك أن إدراك 
مثل هذه االرتباطات والعالقات يتطلب مالحظة منتظمة متواصلة وهذه بدورها تتطلب قدرا من 

 .(48)ته املتقلبةاالستقراء الذي مل يكن متوفرا ل نسان املسلم يف بداو 

فاإلنسان حني يصنع الصنم مل يكن يعتقد أنه يصنع ربه ولكنه كان يعتقد أنه حيدث 
الصورة اجملسدة ل له يف عامل املادة ليصبح من املمكن خماطبته، ألن العقل كان إحيائيا يفرتض 
، وجود احلياة واإلرادة يف كل جسم مادي ويظن أن روح هللا يسيطر على كل مظهر طبيعي
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وابلتايل كان ينظر إىل اإلله يف غيبه كقوة هائلة تفرض جربوهتا على هذه الكائنات الصغرى 
 .(49)املركبة على طبيعة إليهة أقل

أو القرآن الكرمي التغيري الفجائي أو اآلين للحالة العقلية  ومل يكن من مهمة الرسول 
جديد حيكم العقل املسلم، ويوجهه العربية أو التحول ابملسلم من منهج معني للتفكري إىل منهج 

يف فرتة وجيزة من الزمن، فيصبح بذلك إنساان ذا خصائص عقلية جديدة مغايرة متاما للخصائص 
عدة مفاهيم وأمور مطلقة دون أن يقيدها  العقلية اليت كانت سائدة، لذلك ترك الرسول 

من حالة عقلية تفهم القرآن  مبا كانت عليه أمته و العامل أمجع بتعريف أو مفهوم معني لعلمه 
 .و السنة مبا ينسجم و طبيعتها و خصائصها

النظرية نفسها طبقها حاج محد على جتارب بعض األنبياء مع أقوامهم وهذه التجربة  
اإلسرائيلية على حمك النقد القرآين كما فهمه حاج محد، عندما قرر أنه ال بد أن ينتقل هللا ببين 

ة اإلحيائية اليت تنظر إىل روحية التعدد إىل مفهوم إمياين أكثر تطورا وإىل إسرائيل من هذه املفهومي
بوحدة الظواهر يف اجتاهها  إىل هللا وإذعاهنا له، مل تكن عملية االنتقال سهلة وقد وعي 

استهلكت فرتة طويلة من الزمن عمد هللا خالهلا إىل تسخري الظواهر الطبيعية بشكل مباشر  
اس املاء عن الصخر، وألن عالقات التسخري جاءت مباشرة كذلك الردع كانفالق البحر وانبج

َأَخْذاَن َوِإْذ : قال تعاىل...نتق اجلبل، إنزال الصاعقة: بنفس مستوى التسخري مباشرا وواضحا
ٍة َواذُْكُروا َما ِفيِه  َناُكْم ِبُقوه البقرة  َلَعلهُكْم تَ ت هُقونَ ِميثَاَقُكْم َورَفَ ْعَنا فَ ْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آتَ ي ْ

23. 

اإلنسان مفهوميته اإلحيائية ويرده إىل تعلق  جتاوز هللا سنن الطبيعة ابلفعل املباشر فيها ليسلب
مصريها ابهلل انفيا بذلك كل أشكال التعددية، جتاوز سنن الطبيعة والفعل فيها على حنو 

 .(50)خارق
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ملا يطلبه اإلحساس املادي يف تيقنه ابهلل قد جاءت تلك الظواهر املرئية كحد أقصى  
الواحد وهيمنته الكونية كمقدمة لاللتزام مبنهجيته الكونية، تلك املنهجية اليت كانت تتطلب تلك 
النقلة احلضارية من عامل العقلية اإلحيائية البدائية إىل عامل العقلية األكثر تطورا يف فهمها لظواهر 

 .فهمها لعامل الغيب فهما جديدااحلركة والتاريخ فهما جديدا ول
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