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 . التفسير اإلسالمي للتاريخ : 3

إن العرب قبل اإلسالم كانوا يفتقرون الى رصيد من الفكر التاريخي ، فيم ال يممكون     
رؤية شاممة لمتاريخ البشري ولم يتبمور لدييم الفكر التاريخي إال بعد ظيور رسالة اإلسالم 



 

 2 

، واكتمال نزول شرائع الدين وعقائده وخروج العرب المسممين من الجزيرة العربية لمتبشير 
 لدين .بيذا ا
إذ أن اإلسالم بعد دخولو عمى العرب حفز لدييم الوعي بالتاريخ واستخالص العبر     

منو ووضع فيمًا ومعتقدًا وأحكامًا بين يدييم أتاحت لمفكر اإلسالمي فيما بعد أن يفسر 
 مسار التاريخ تفسيرًا يستند الى األصول التي جاء بيا اإلسالم . 

وسيرتو  ن عند العرب جاءت لحفظ تاريخ الرسول الكريم وان الخطوة األولى لمتدوي    
، الى جانب ذلك نمت حركة التدوين عند العرب المسممين ألسباب أخرى غير حفظ 

السيرة النبوية منيا لتدوين حركة الفتوحات فضاًل عن توزيع العطاءات التي جاء قسمًا 
ين االنساب ، الى جانب منيا عمى أساس األنساب والسابقة في اإلسالم لذلك وجد تدو 

نشاء الدواوين .  ذلك تنظيم اإلدارة وا 
وقد لعب القرآن الكريم دورًا بارزًا وميمًا في عممية الفكر التاريخي من خالل اآليات     

التي تذكر قصص األمم السابقة والدعوى الستخالص العبر منيا وىي دعوة واضحة 
كر سير األفراد من أنبياء وصالحين وصريحة لربط المقدمات بالنتائج . فضاًل عن ذ

 والعاصين من الناس . 
كذلك ساىم القرآن الكريم في دفع المؤرخين العرب والمسممين الى االىتمام بمعرفة     

تاريخ األنبياء واألمم الماضية واالطالع عمى مصادر األديان األخرى السيما كتبيم 
 السماوية . 

ممين يستند الى أصول اإلسالم من كتاب وسنة ، وان التفسير التاريخي لدى المس    
ويرى إن تاريخ البشرية تاريخ واحد متصل يبدأ بخمق اإلنسان وينتيي بالحساب يوم 

القيامة ، ويمر بمراحل ومحطات منيا : إرسال الرسل أي ىو تاريخ شامل ألمم العالم 
تاريخ ينطمقون من بدا اجمع ، لذلك دأب كثير من المؤرخين المسممين األوائل في كتابة ال

 الخمق وخمق آدم ثم الرسل واألنبياء عمى وفق التتابع الزمني لرساالتيم . 
وان نظرة المسممين لمتاريخ تشير الى ان اليدف من الخمق لمعبادة اوال  كقولو تعالى     

: ) وما خمقت الجن واإلنس إال ليعبدون( ، واليدف الثاني من خمق االنسان الستخالفو 
 األرض وأعمارىا . في 
ويعتبر اخذ العبرة من التاريخ من أسس فيم المسممين لحركة التاريخ السيما دعوة     

القرآن الكريم الواضحة في قولو تعالى : )أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كانت 
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ا عاقبة الذين من قبميم كانوا ىم اشد منيم قوة وأثارًا في األرض فأخذىم اهلل بذنوبيم وم
 كان ليم من اهلل من واق( .   

    
  
 
 
 

 


