
                               معضلة كتاب التاريخ يف مدارسنا

 الشقخ جعػر امفاجر

 

(1) 

وأكه بحاجة إىل , ادتػق ظؾقه إمجاالً أن ادـفج السبوي ادطّبق ذم مدارشـا هو مـفج قد ظػا ظؾقه الزمن

مرّكز ظذ كتاب , وهـاك اآلن اهتامم خاص تتواله جلـة من أهل االختصاص. إظادة كظر ودمديد

, يؽون ادعتؿد ذم كافة اددارس من رشؿقة وخاصة. يعؿب ظذ وضع كتاب, التاريخ اددرد

 .وذلك تـػقذًا ألحد بـود الطائف الشفر

حني أولت مادة التاريخ هذه العـاية اخلاصة من بني ادوارد , أن وثقؼة الطائف, ومن الغـي ظن البقان

التي اكعؼد . مسمول بدرجة ما ظن اكدالع احلرب األهؾقة (التاريخ)فؿعـى ذلك أن هذا , األخرى

 .مممتر الطائف لقعالج مال يؿؽن ظالجه من أشباهبا وآثارها

, بل إكـا كرجح ألشباب ال فائدة من ذكرها. قد ال يليت الؽتاب العتقد بؿستوى اآلمال ادعؾؼة ظؾقه

كي , أن لن خيتؾف كثرًا ظن ظرشات الؽتب التي تداولتفا أيدي ضالبـا خالل كصف الؼرن الػائت

لقشؿل الؽالم الػسة التي كشطت فقفا مدارس اإلرشالقات . ال كؼول خالل الؼركني الػائتني 

 شقاشقًا كان من أبرز أدواته –ومعؾوم أن هذه اإلرشالقات قد محؾت مرشوظًا ثؼافقًا . األجـبّقة

من , وبذلك أشست ألمور. يـاشب مزاجفا ومرامقفا, الذي لؼـته أجقاالً من الطالب (التاريخ)

أي مـذ أم . اآلخذ بعضفا بطرف بعض مـذ قرن وكصف الؼرن, ل الػتن الطائػقةكتائجفا مسؾس

 .م1840الػتن وضؾقعتفا فتـة 

(2) 

اقترص . هو حؽاية لتاريخ جمتزأ واكتؼائي, أن كتاب التاريخ اددرد ظـدكا, من ترديد ما هو معؾوم

تاركًا الباقي وهو األكز رقعة واألكثر , وظذ تاريخ فريق من صعبه. ظذ تاريخ جزء من أرضه

 .خارج اهتاممه, ظديداً 

مل يؽن ذلك االجتزاء مما يؽن كتامكه أو مما يؿؽن تسويػه دون فذلؽة وظذ هذا فؼقل كحن مضطرون 

فقه حروب وفتن وكزاظات من . اضطرارًا لتجاهل  قسم كبر من تاريخ الوضن ألكه تاريخ شقئ

خمتؾف األصؽال جرت غالبًا حتت ظـاوين ضائػقة ال صك أن اشتحضارها ودمديد ذكرها شقؽون 

 .إكه تاريخ جمتزأ هلو خر ألف تاريخ مرة من تاريخ يزرع الػتن. أداة حتريض وتعبئة لؾـػوس

(3) 

ومعؾوم ان حتديد السمال هو كصف الطريق إىل . أظتؼد أن كل ما قدمـا به حتى اآلن حيدد السمال

 .اجلواب الصحقح

 :وظؾقه كسلل

 يعـي بالرضورة مزّيف؟. فنما تاريخ جمتزأ. هل كحن حؼًا حمارصون بني خقارين ال ثالث هلام

 حترييض؟, وإما تاريخ ذير



ولـالحظ هـا أن السمال ال يـاقش صحة ادبدأ الؼائل برضورة أن يؽون التاريخ مادة إجيابقة ذم آثاره 

 .ادوضوظقة كام ذم األهداف ادتوّخاة مـه

أكـا لسـا  الوضن الوحقد الذي مر بؿثل التجارب ادرة التي مر هبا صعبـا ذم ادايض , ولـالحظ ثاكقاً 

ومع ذلك فنكـا مل كجد أحدًا يشطب قساًم من . دمارب فقفا احساب أهل الوضن. البعقد والؼريب

لن دمد كتابًا ذم تاريخ الواليات -  مثاًل -فلكت . بؿثل احلجة التي توّشل هبا كّتاب تارخيـا, تارخيه

أو آخر يتجاهل احلرب األهؾقة ادسامة حرب . ادتحدة يتجاهل احلرب األهؾقة األمريؽقة الشفرة

. إلخ إلخ.. أو مذابح اهلوجقـوت ذم فركسا. الوردتني ذم بريطاكقا

: إن توطقف التاريخ توطقػًا إجيابقًا حيتاج إىل ذضني

الزاءة يعـي أن يؽون كتاب التاريخ شؾقم الطوية حسن ادؼاصد بريئًا من األغراض :  الرشط األول

ومما ال صك فقه أن الذين كتبوا تارخيـا تؾك الؽتابة ادجتزأة كاكوا قادرين ظذ أن يوجففوا . الضقؼة

بحقث تتحول أمل األجداد وربام آثامفم إىل رداع يؿـع أبـاءهم من أن . كتابتفم وجفة العزة لألجقال

التاريخ مستؿر بـػسه . يؼػوا ذم مثل األخطاء التي وقػوا فقفا فؾم جيـوا غر الدماء والدموع واآلالم

وخر ألف مرة أن كؼدمه بصورة صحقحة وكام حدث مع العـاية بتبقان ما فقه . شواء كتؿـاه أم أظؾـّاه

. من دروس وظز

صحة ادـفج واحلؼقؼة أن تارخيـا الرشؿي يؼدم لـا دلقاًل شاضعًا ظذ رضورة ادـفج : الرشط الثاين

واحلؼقؼة أيضًا أن احلجة التي اشتخدمفا ممرخوكا االكتؼائقون إياهم هلي حجة ترتد ظؾقفم . السؾقم

ذلك أهنم حارصوا أكػسفم ذم التاريخ السقاد وهو بالػعل . لتدين ادـفج الؼارص الذي اشتخدموه

. تاريخ ذير

التي كان وقودها الـاس ادساكني العاجزين . إن تاريخ رجال اإلقطاع وأمرائه وحروهبم اآلثؿة

حركة , متجاهؾون كل التجاهل تاريخ الـاس يعـي مثاًل احلركة السؽاكقة احلالة االقتصادية اإلكتاج

إلخ .. األفؽار

ولو أهنم ظؿؾوا ظذ أشاس هذا ادـفج خلرجوا . أي ما كسؿقه التاريخ احلضاري. وهي هي التاريخ

وكؼول بادـاشبة إن ذم تارخيـا احلضاري ما كػتخر به . بتاريخ إكساكقال خيجؾون به وال خيشون خطره

وأشطع دلقل ظذ ذلك جبل ظامل ودوره الػؽري العادي وضرابؾس وإكجازاهتا الرائعة ظذ , ,حؼاً 

وهي حرية باهتامم أكثر . بروت وغرها, صور: أكثر من صعقد واحلركة الػؽرية ذم مدن الساحل

. من غرها

: خالصة الؼول

ولؽــا ال كرى أي دلقل , إكـا كرحب بؿحاولة وضع كتاب موّحد لتدريس مادة التاريخ ذم مدارشـا

حتى اآلن ظذ أن الؽتاب العتقد شقتخؾص من ادشؽالت ادزمـة لؾؽتب التارخيقة الرشؿقة ومع 

ذلك فنكـا شـتؼّبل ادحاولة ذط أن حتّرك حالة حوار حول ادوضوع يشارك به أهل االختصاص 

. ابتغاء الوصول ذم الـفاية إىل ما هو أكؿل موضوظقًا وصحقح مـفجقًا وأخالقي بالدرجة األوىل


