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ما أسهمت به المدرسة المادية االقتصادية فى تفسير التاريخ فهو التفسير الذى •

وجدير بالذكر أنه لم يكن أول من تنبه . وضعه الفيلسوف األلمانى كارل ماركس 

إلى أن التاريخ ال يسيره العقل المطلق وحده وال يصنعه عظماء الرجال بعبقرياتهم 

، وإنما تصنعه عملية تطور اجتماعى داخلى فى كيان كل أمة وصراع طبقات 

والذى فعله ماركس أنه نص على العامل . للوصول إلى الحكم والسلطة 

االقتصادى االجتماعى فى تحريك التاريخ نصاً شديداً وصاغ نظرية متكاملة 

 . األطراف 
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المدرسة المادية ترى ان التاريخ يسير وفق الجدلية المادية وأن تاريخ المجتمع  •

هو تاريخ صراعات شاملة بين أسس قديمة وظواهر جديدة للتنظيم االجتماعى ، 

أو بعبارة أخرى صراع طبقات تفوز فيه الطبقة التى تسيطر على الوسائل الجديدة 

وخالصة . لإلنتاج والعالقات االقتصادية المنبثقة عنه بالنفوذ والسلطان والحكم 

النظرية الخاصة بالتصور المادى للتاريخ هى أن طرائق انتاج حاجات الحياة 

 . المدنية تكيف المجرى االجتماعى والسياسى والروحى للحياة بصفة عامة 

وال يعنى هذا أن أصحاب هذا التفسير ينكر دور الفكر أو الدين أو الوطنية فى  •

توجيه  التاريخ ، فهم يعترفون بدورها وفعاليتها ، لكنهم يرون أنها ناتجة عن 

وهكذا يجعل التفسير المادى . األوضاع المادية تأثيرها على العقل اإلنسانى 

أى . للتاريخ العوامل الفكرية والروحية والوطنية تابعة للعوامل االقتصادية دائماً 

 .  أنه يجعل حركة التاريخ كلها قائمة على التفسير المادى  وحده 
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ولقد انتقد كثير من المؤرخين الماركسية ونظريتها فى الثورة الشاملة والعنف •

الثورى ، ألنه فى كثير من المجتمعات نجحت فكرة االصالح التدريجى الهادى ، 

أو االصالح النقابى ، ووفرت على هذه المجتمعات الكثير من دمار الثورة 

وخرابها ، بل أن هذا النقد جاء من جانب الماركسيين أنفسم فيما يعرف بالماركسية 

كما انتقد آخرون فكرة سيطرة العامل المادى أو االقتصادى فى التاريخ ، . الجديدة 

ويقولون أن العامل السياسى هو األقوى واألرسخ ، وأنه إذا كان العامل السياسى 

 .راسخاً وقوياً ، فإن االقتصاد فيه يكون راسخاً وقوياً وليس العكس 

ومع اعترافنا بأهمية العوامل المادية فى حركة التاريخ لكننا ال نستطيع أن نضع •

تلك العوامل فى المرتبة األولى دائماً ، ألن العوامل اآلخرى تؤثر بدورها فى 

حركة التاريخ ، وقد كان لبعضها دور حاسم خالل مراحل معينة من تاريخ 

فخالل العصور الوسطى كان رجال الدين والمفكرين هم الذين يحركون . البشرية 

وفتحوا له . التاريخ ، وهم الذين خرجوا بالغرب من مجاهل العصور الوسطى 

 .أفاق النهضة والتقدم العلمى 
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يرى بعض المؤرخين أن الحضارات التى نشأت فى بيئات مختلفة من العالم هى  •

فقد ذكر المفكر الروسى نيقوالى . التى لعبت دوراً فعاالً فى تفسير التاريخ 

 1869فى كتاب ألفه عام   Nikolai Dailebisky(  1885 – 1812)دانيلفزكى 

فحواه أن مجموع التاريخ االنسانى مكون من نماذج أو مجاميع ثقافية مختلفة ، 

وكل مجموعة من هذه المجاميع . لكل منها خصائصها ودورها فى تقدم االنسانية 

فالمجموعة الثقافية . تركز على فكرة مسيطرة ونشرت أنشطتها فى تطورها 

اليونانية ركزت على اإلدراك الحسى وتعبير الجمال ، والجرمانية اللمانية ركزت 

على القانون والنظام السياسى ، والصينية كانت مقيدة بالنفعية وهو مذهب يقول 

بأن تحقيق أعظم الخير ألكبر عدد من الناس يجب أن يكون هدف السلوك 

 .  البشرى
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  Arnold Taynbee(  1975 – 1889) أما المؤرخ اإلنجليزى أرنولد توينبى •
. فقد تبين له أن تاريخ األمم إنما هو استجابة لتحدى الظروف التى وجدت فيها 

ويرى توينبى أن أى مخلوق حى يجد نفسه بمجرد خلقه أمام عوامل تعمل على 

ومن هنا فإن الحياة فى ذاتها تحد للكائن الحى ومواجهته . فنائه والقضاء عليه 

لظروفه ومحاولته التغلب عليها واالستمرار فى عالم األحياء هى استجابة لذلك 

 Challenge andوم هنا تنبه توينبى إلى حقيقة التحدى واالستجابة . التحدى 
Response   التى تعتبر مفتاح نظرته العامة للتاريخ . 

وفيما يخص إنهيار الحضارة فتتركز نظرية توينبى على التحدى واالستجابة •

فاستمرار التحدى وتكراره فى حضارة إما أن ينتهى باستجابة على التحدى ، 

وتقدم الحضارة فى طريق التقدم ، وإما أن تخفق هذه الحضارة فى الرد على ذلك 

التحدى وفى خلق االستجابة إزاء هذه التحديات وهذه السلسلة المتكررة من 

االستجابات المخفقة إزاء هذه التحديات هى فى الحقيقة المصدر األساسى لتدهور 

 .الحضارات 
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ولقد أدى اإلعتزاز بالقومية بين الدول األوروبية المختلفة فى القرن التاسع عشر •

. إلى فتح أبواب دور الحفظ القومية فيها والسماح للمؤرخين القوميين باستخدامها 

وكان لنمو القومية تأثير متعدد الجوانب على الكتابة التاريخية كما أنه جاء نعمة 

ويبدو الجانب الطيب لهذا التأثير فى تيسير إعداد مجموعات من المصادر . ونقمة 

التى لم يكن من الممكن توفيرها لوال ذلك الدافع   القومى ، يضاف إلى ذلك ما 

صاحب عملية جمع المصادر من تدريب كثير من المؤرخين على أعمال جمع 

 . ونشر المصادر التاريخية 
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 : الذورى للحضارت 
وهناك فئة أخرى من المؤرخين ترى أن مجرى التاريخ يسير وفق نظام خاص •

والتاريخ فى نظرهم يمر أثناء سيره بسلسلة من . واتجاه معين ال يحيد عنه 

وأقدم هؤالء المؤرخين . المراحل والتغيرات يأتى بعضها فى أعقاب بعض آخر 

العالمة ابن خلدون الذى رأى أن تاريخ الدول يمر بثالث مراحل هى مرحلة 

البداوة التى تقتصر على الضروري إلشباع االحتياجات ، ثم مرحلة الُملك وفيها 

يتحول المجتمع من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف ، ثم مرحلة 

والتاريخ إجماالً فى رأى أبن خلدون . الحضارة التى ُتسمى مرحلة الترف والنعيم 

وتتشابه هذه الدول . ما هو إال سلسلة من الدول كل منها تسير فى حلقات متتابعة 

 . فى مراحلها المختلفة وأعمارها ، وتقوم الواحدة على أنقاض اآلخرى 



 الخاتمة

ومهما يكن من أمر فأن المدارس التاريخية التى أشرنا لها فى مجال تفسير  •

التاريخ ، تتناول األحداث التاريخية من خالل اهتمامات خاصة فى النواحى 

السياسية واالقتصادية والدينية والقومية ، وفى مثل هذه الحالة ترفض تلك 

أما . المدارس قبول األراء المعارضة ، وذلك على حساب الحقيقة التاريخية 

الوجهة األخرى المقابلة لتلك المدارس فى دراسة التاريخ ، فهى أن نبدأ دراستنا 

. ألحداث التاريخ بعيداً عن أى اتجاه معين أو نظرية سابقة أو فلسفة مفروضة 

فالتاريخ علم والعلم من خصائصه البعد عن التحيز ، وأن نحاول استعادة الماضى 

بدراسة ما لدينا من أصول ومواد تاريخية ، ثم نكون أراءنا ونضع نتائجها بعد 

 . الدراسة والتحليل 


