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التفسير الجغرافى للتاريخ قديم قدم التاريخ نفسه ، ففى القرن الرابع قبل الميالد •

تكلم فيه بايجاز عن " األهوية والمياه واألمكان"ألف الحكيم أبوقراط كتاب عنوانه 

وكذلك يعد أبن خلدون أول . أثر البيئة الجغرافية فى تكوين السكان الطبيعى 

ثم جاء . فالسفة التاريخ وعلماء االجتماع الذين فسروا التاريخ تفسيراً جغرافياً 

فى تفسير التاريخ وتوسع    Montesquieu( 1755 – 1689)مونتسكيو 

أعتقد " بظواهره الحضارية من فن ودين وأخالق وسلوك تفسيراً جغرافياً ، فقال 

أن الفوارق فى الخلق والمزاج التى تؤثر أثراً عظيماً فى مصير الشعوب يرجع 

شطر كبير منها إلى المناخ، ففى المناطق الباردة مثالً يميل الناس إلى النشاط ، 

بيد أن مونتسكيو " . على حين أنهم يميلون فى المناطق االستوائية إلى الكسل 

يعود ويتراجع إلى مسافة بعيدة عن المبدأ الجغرافى فى تفسير التاريخ بغير أن 

 . يفقد ظالل هذا التفسير فقداً كامالً 
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. تأخذ بعض المدارس التاريخية فى تفسيرها للتاريخ بنظرية تفاضل األجناس  •

ويستخدم اصطالح الجنس للتعبير عن توافر صفات مميزة وموروثة فى جماعات 

التى نبحث عنها هنا إنما هى للجنس والصفات االفتراضية . معينة من البشرية 

الصفات النفسية والروحية والحضارية فى مجتمع من المجتمعات ووبعبارة أخرى 

تنادى تلك المدارس بتفوق جنس معين فى عقله وفكره وعقيدته وأن غيره من 

 . االجناس أقل منه فى تلك الصفات ، ويدرس التاريخ بمقتضاها 
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يشير هذا التفسير إلى أعتبار التاريخ مسرحاً لتحقيق إرادة هللا على االرض ، وهذا •

يعنى أن هلل تدخل فعلى فى تسيير حياة الناس ، وأن هللا لم يخلق العالم سدى ، 

وإنما لغاية وبالتالى فإنه حريص على أن يسير العالم فى مسيرته التاريخية نحو 

الزمن حاول االنسان فى المراحل األولى من فبمرور . الغالية التى وضعها هللا 

تفكيره وأطواره الحضارية ، أكتشاف القدرة الخالقة التى نظمت الكون ، على 

النحو الذى هو عليه ، وإظهار القدرة الخالقة التى تتحكم فيه ، من أجل تفسير 

 . الظواهر الطبيعية 

وينطوى تحت لواء التفسير الدينى للتاريخ ، مدرسة صغيرة محددة هى مدرسة  •

ويرجع أصول هذه المدرسة إلى أنصار األفالطونية . التفسير األخالقى للتاريخ 

وهذه المدرسة تفسر التاريخ على أنه . الجديدة ، وبعض المفكرين الالهوتيين 

 . دروس أخالقية ، وعلى الناس أن يتعظوا منها 
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وقد جاءت هذه المدرسة كرد فعل لجبروت الكنسية وتعاونها مع األقطاع والملكية  •

، ومن ثم فقد عرفت بعدائها السافر والشديد للمسيحية ولمدرسة التفسير الالهوتى 

للتاريخ ويرى فولتير أن التطور التاريخى هو نتيجة لتطور طباع الشعوب فى 

 .مراحل متعددة ، ونتيجة لتطور آرائهم وأفكارهم 

 – Edward Gibbon (1737ومن أعالم هذه المدرسة ادوارد جيبون     •
مؤلفه عن تدهور االمبراطورية الرومانية وأنتهى منه إلى أن طباع فى   (1794

الرومان القديمة والتى صنعت منهم اقوى أمة فى األرض قضت عليها المسيحية ، 

التى حولتهم إلى سلبيين مسالمين وقضت على الطموح القومى وهذا الرأى يتفق 

 . معه فولتير 
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 :إلىويقسم هيجل التاريخ  •

ما نسميه اليوم بالتاريخ المباشر ، أى ما يكتبه أهل وهو : تاريخ أصيل : أوالً   •

 . العصر عن عصرهم ، أو عن حوادث شاركوا فيها أو شهدوها بأنفسهم 

وهو ما كتبه المؤرخ عن غير عصره ، كما نكتب عن : تاريخ نظرى : وثانياً •

تاريخ األمويين والعباسيين مثالً ، ويقول هيجل أن المؤرخ فى هذه الحالة يتخطى 

عصره وزمانه إلى عصر وزمان آخرين فيجمع المادة المتيسرة له عن العصر 

 .نسقيبوبها وينسق بين تفاصيلها ثم يرويها فى ثم الذى يريد الكتابة عنه ، 
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 :  ويقسم هذا الطراز النظرى من التاريخ إلى أربعة أنواع •

هو رواية الحداث كما هى دون أن يتدخل المؤرخ فيها إال بالترتيب الزمنى : األول النوع •

، كما يحدث فى كتابة الحوليات أو الترتيب الموضوعى كما يحدث فى رواية تفاصيل 

 .حدث معين 

هو ما يسميه بالتاريخ العملى أو البراجماتى ، وفيه يهتم المؤرخ باستخالص : الثانى النوع •

المعانى والمغازى والحكم والعبر مما يكتب ، فهو بهذا يجعل للتاريخ قيمة عملية إذ أنه 

 .  يتيح للناس فرصة اإلفادة مما وقع فى فهم ما يقع ومعرفة طريقة التصرف فيه 

هو التاريخ النقدى وهذه الطريقة ال تعرض علينا التاريخ نفسه ، بل نقد هذا : الثالث النوع •

التاريخ ، لذا فربما كان من األوفق أن نسميها تأريخ التاريخ ، ألنها نقد للروايات 

 . ودراسة لحقيقتها وإمكانها فى العقل التاريخية، 

وهويكشف منذ البدايه عن طابعه الجزئى ، فه يتخذ لنفسه موقفاً مجرداً مثالً   : الرابع النوع •

ولقد نما هذا الشكل من تاريخ األفكار وتنوع ( تاريخ الفن ، تاريخ القانون ، تاريخ الدين ) 

وهذه األفرع من الحياة القومية ترتبط ارتباطا وثيقاً . فى عصرنا وأصبح أكثر زيوعاً 

 .  بالمركب الكامل لحوليات الشعب 
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ألمع رجال الفكر من   Saint-Simon ( 1760 – 1825 )يعتبر سان سيمون  •

الثورى فى فرنسا بل فى أوربا كلها ، وهو فى الحقيقة وسطاً بين علماء االجتماع 

وعلماء االقتصاد ، بالرغم من أنه أكد فى مؤلفاته بأن ميدانه ه ميدان علم الفيزياء 

كان يحسب أنه يستطيع بتحليل المجتمع تحليالً فيزيائياً أن يجعل فقد . االجتماعى 

ولكى يصل إلى ذلك عكف . من التاريخ علماً يقينياً كغيره من العلوم  الطبيعية 

وأهتدى إلى أن هذا . على دراسة تاريخ أوربا منذ سقوط األمبراطورية الرومانية 

ويسميهم ( من زراع وصناع ) التاريخ يلخص فى صراع متصل بين العاملين 

بالطبقة الثالثة والطبقتين الممتازتين تستفيدان من جهود العاملين ، وهما طبقة 

 . وطبقة رجال الدين واألكليروس ( الملوك ورجال األقطاع ) النبالء 


