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عمل س�ابقًا أس�تاذًا مش�اركًا ف�ي التاريخ والحض�ارة في جامع�ة فيالدلفي�ا منذ عام 

2004، وص�در ل�ه م�ن الكتب "أه�ل القلم في دمش�ق في النص�ف األول من القرن 

الثامن عش�ر")2005(. و"فكرة التاريخ عند العرب في العصر العثماني" )2006(، 

و"الفكر السياس�ي اإلس�المي واإلصالح: التجربتان العثماني�ة واإليرانية")2008(، 

و"ثقاف�ة الترفي�ه والمدينة العربية ف�ي األزمنة الحديثة: دمش�ق العثمانية"، )2009(، 

و"أنس الطاعة: السياسة والسلطة والسلطان في اإلسالم"، )2012(.

تمهيد
ابتداء المدونات التاريخية العربية بس�رد اخبار الزمان األول أو نشأة 
الخلق وذرئهم، لم يكن بدعة إسالمية، بل هو تقليد لدى األمم السابقة: 
الف�رس والهن�د واليون�ان وغيرهم، وقد كان ُيش�كل جزءًا م�ن المعرفة 
التاريخية وبداية الوعي بالزمان اإلنس�اني، أو محاولة للبحث عن النص 
المؤس�س لب�دء الخليق�ة، وهو عند الع�رب وإن كان يحم�ل المضامين 
نفسها، إال أنه يشكل في جانب منه محاولة إلدراك العالقة والنسب بين 

أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وسلسلة األمم واألنبياء السابقين.
لكن هذا اإلصرار س�رعان ما تغير، مع تب�دِل مفهوم التاريخ وتحوله 
من "منقول ش�رعي" إلى رصد الحادثات ونقل أخبار الهيئة االجتماعية 
للش�عوب وتاري�خ المل�ل، وجعلها في بط�ن الزمان، ولي�س ذلك ألان 
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التاري�خ خ�اٍل م�ن األح�داث الت�ي تس�توجب التدوين 
والذك�ر أحيان�ًا. ب�ل ألن رغائ�ب المؤرخي�ن ل�م توافق 
الزم�ان، فعزف�ت عن تدوين�ه، وهي الت�ي انتهت ببعض 
مؤرخ�ي الحولي�ات للقول: "لم يقع م�ا يؤرخ" في تلك 

السنة.
في البدايات المؤسس�ة لتاريخ البدء الذي يركز على 
الوص�ل بي�ن ب�دء الك�ون وهب�وط آدام ل�أرض وبعث 
األنبياء وصواًل إلى النبي محمد صلى الله عليه وس�لم، 
نج�د إص�رارًا على تل�ك الصل�ة أو توكيده�ا، وذلك ما 
يشفُّ عنه الحوار بين آدم وجبريل عليهما السالم، الذي 
أورده إخبارّي مولع بذكر القصص واإلسرائيليات،  وهو 
وه�ب بن منّب�ه)ت: 114ه��/732م()1( حي�ن يقول:" 
فق�ال جبريل: ي�ا آدم، إن الله لم يخلق بش�رًا قبلك أنت 
أبو البش�ر، فاش�كر الله تعالى، قال: فرفع آدم بصره إلى 
الع�رش لم يحجب عنه العرش، فرأى في س�اق العرش 
مكتوب�ًا بالن�ور) ال إله إال الله محمد رس�ول الله( وكان 
ملم�ًا للقراءة، فقال: ي�ا جبريل، ألم تقل إني أبو البش�ر، 
وه�ذا محم�د مكتوب في س�اق العرش، فق�ال جبريل: 
صدق�ت ي�ا آدم صدقتك، ه�ذا محمد حبي�ب الله أكرم 
البش�ر على الله، خاتم األنبياء من ولدك، وبه تكنى يا أبا 

محمد، له غدًا المقام المحمود، وله الشفاعة والحوض 
والكوثر..")2(.

وإذ كان الزم�ان هن�ا يؤك�د المتصل مع زم�ن النبوة، 
إال أن�ه في مواضع أخرى كان مختلف التناول، ومختلفًا 
في المعنى، فهل ه�و التاريخ أو الدهر؟ وذلك ما يمكن 
اإلجاب�ة عن�ه ف�ي بح�ث المدون�ات التاريخي�ة العربي�ة 
اإلسالمية، في كيفية تعاملها مع الزمان المبتدأ، والزمان 
الناقل لأحداث والزمان المدرك، والزمان المستدعى، 
وه�و ما يمكننا فيم�ا بعد البحث عن الخب�ر الذي ينتهي 
بالمؤرخ المسلم ليقول إن زمن النبوة هو استمرار لزمن 

الخليقة وهو ما يسميه رضوان سليم بالزمن الديني)3(.
وم�ع أن دارس�ة رض�وان س�ليم ج�اءت لتجيب عن 
بع�ض م�ن األس�ئلة، إال أّن البح�ث في مفاهي�م الكتابة 
التاريخي�ة عند الع�رب يظل ممكن�ًا طالما بقي الس�ؤال 
عن التقليد والبدء والوعي الُمدرك عندهم يش�كل بداية 
تبل�ور االتجاه�ات والميول وظهور الم�دارس والوعي 
بالزمان، وهنا يبدو أن مؤرخي العرب استخدموا مفهوم 
الزمان والتاريخ دونم�ا فصل بينهما في البداية، ولكنهم 
ما لبثوا أن جعلوا التاريخ من أمور الزمان، الذي هو عند 

بعضهم مدة تشير إلى الوقت القصير أو الطويل.
وهن�ا نطال�ع ف�ي الزم�ان المكت�وب أخب�ارا طويل�ة 
وعه�ودا وأيام�ا وغ�زوات. لك�ن، ال نعرف لم�اذا ُيصر 
مؤرخ�و الع�رب، وهم عل�ى وعي لما أدرك�وه أو وصل 
إليه�م متص�اًل باإلس�ناد، وه�م العارفون برواي�ة القرآن 
ع�ن ب�دء الخليقة، على اللج�وء ألخبار الخل�ق والمبدأ 
وذرء البري�ة م�ن آدام إلى إبراهيم عليهما الس�الم، علمًا 

ابتداء المدونات التاريخية العربية بسرد 
اخبار الزمان األول أو نشأة الخلق وذرئهم، 
لم يكن بدعة إسالمية، بل هو تقليد لدى 

األمم السابقة
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ب�أن تلك الرواي�ات ال تخلو من إس�رائيليات، ونجد من 
يتحّفظ على قبول ما هو خارج دائرة الخطاب الرباني في 
الكت�اب الكريم وه�و ما يمثله نموذج إس�ماعيل بن كثير 
)ت: 774ه�/1372م( الذي نّبه في مقدمة كتابه البداية 
والنهاية على ذلك بقوله:" ولس�نا نذكر من اإلسرائيليات 
إال م�ا أذن الش�ارع ف�ي نقله مم�ا ال يخالف كت�اب الله، 
وس�نة رسوله، وهو القسم الذي ال يصدق وال يكذب...

وإنم�ا االعتماد على كتاب الله وس�نة رس�ول الله صلى 
الل�ه علي�ه وس�لم، ما ص�ح نقله أو حس�ن، وم�ا كان فيه 

ضعف نبينه...")4(.
وأي�ًا كان ن�ص ابن كثي�ر، وأي�ا كانت مرجعيت�ه، فإنه 
يحم�ل تنبيه�ًا ول�و أن�ه ج�اء متأخرًا ع�ن زم�ن التدوين، 
لمخاطر االعتماد على ما ال يوافق الكتاب/القرآن، وهو 
تنبيه س�نجده حاض�رًا ضمنيًا في وع�ي المؤرخين الذين 
س�بقوه والالحقين له، وهو ما قد يفتح الباب لالس�تقرار 
ف�ي تعري�ف التاري�خ عل�ى أن�ه إخب�ار ع�ن "الحادث�ات 
الماضيات"، كما يرى الكافيجي )ت: 879ه�/1474م( 
بأنه:"منقول عرفي كس�ائر المنقوالت الش�رعية والعرفية 
كاإليم�ان والصالة ونحوها")5( أو عل�م من األخبار التي 

الطوائ�ف  أح�وال  تتن�اول 
ورس�ومهم  وبلدانه�م 
وصنائعه�م)6(.   وعاداته�م 
وفي حدي�ث الكافيجي فإن 
التاري�خ علم منقول كس�ائر 
العل�وم الش�رعية، تقليل من 

شأن التاريخ وعلمّيته.

واس�تقر عند بع�ض المؤرخي�ن والعاملي�ن في حقل 
الخب�ر"  "بعل�م  التاري�خ  تس�مية  اإلس�المية  المع�ارف 
وهو م�ا ذهب إلي�ه محمد ب�ن موس�ى الخوارزمي )ت: 
بوصف�ه  التاري�خ  ق�دم  ال�ذي  232ه��/847م(  بع�د 
علم�ًا مس�تقاًل م�ن بين العل�وم الس�تة في مقالت�ه األولى 
الظاه�ري  ح�زم  اب�ن  وع�ّد  "األخب�ار")7(.  وس�ماه 
األندلسي)ت.456ه�/1063م( التاريخ علمًا باألخبار 
وجعله على مراتب: "إما على الممالك، أو على السنين، 
أو عل�ى الب�الد، أو عل�ى الطبق�ات، أو منث�ورًا")8(. وفي 
مقابل هذا التحديد، يبدو أن التاريخ وجد علميته بوصفه 
نق�اًل لأخب�ار، أو علمًا به�ا، أو إخب�ارًا عنه�ا، لكن هذا 
العل�م لم يتحدد الفصل بين�ه وبين الزمان الذي تجري به 
الوقائع، فظل هناك الت�زام عند الكتاب والمؤرخين على 
التدوين انطالقا من الزم�ان، وليس من الخبر، الذي ظل 
نقله مس�كونًا بهواجس المحدثين التي كانت ترى أن أي 
خب�ر  ق�د يدخله الص�دق أو الكذب، لكون�ه مجرد كالم 

منقول.
ومن يطال�ع المدونات واألص�ول التاريخية العربية، 
يج�د أن اإلص�رار عل�ى أن تك�ون بدايته�ا بكتاب�ة أول 
الزمان، وهو البدء والخليقة، 
لم يس�تمر في الكتابات التي 
تع�ّدت العص�ر المملوك�ي، 
فثم�ة قطيعة تح�دث مع بدء 
األزمن�ة الحديث�ة، ووص�ول 
وهن�ا  للمنطق�ة،  العثمانيي�ن 
يمك�ن البح�ث عن أس�باب 

يبدو أن مؤرخي العرب استخدموا مفهوم 
الزمان والتاريخ دونما فصل بينهما في 

البداية، ولكنهم ما لبثوا أن جعلوا التاريخ 
من أمور الزمان، الذي هو عند بعضهم مدة 

تشير إلى الوقت القصير أو الطويل.
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ال�تاثي�ر وال�تأث�ر بالكتاب�ة العالمية للتاري�خ)9(، أو بربط 
األم�ر بتح�ول الُملك إل�ى ديار غي�ر ديار الع�رب. فهل 
خ�روج الحك�م وانتقال�ه م�ن القاه�ر ة إلس�طنبول كان 
س�ببًا في تلك القطيعة أم ال؟ أم أّن لأمر أس�بابًا أخرى؟ 
تتعلق بتدوين الزمان الُمدرك أو الحاضر، وأحيانًا يكون 
الصم�ت أو الترف�ع ع�ن التدوين والتس�جيل ألس�باب 
متنوع�ة م�ن أهمه�ا أن الم�ؤرخ ي�رى أن ما ح�دث من 
"واقع�ات" هو ن�وع من المح�ن واأله�وال. وقد يكون 
مرد تلك القطيعة إلى تحول الوعي عند المؤرخ العربي، 
بالكتابة وهو ما جس�دته كتاب�ة الحوليات التي تجاوزت 
الزم�ن المقدس وحي�ز الحدث و التركي�ز على الحقب 
الطويلة وصرف النظر عن الحياة السياس�ية بالقدر الذي 
يسمح به تاريخ الجوانب االجتماعية، فصار المؤرخون 
من�ذ العص�ر المملوك�ي يب�دأون تاري�خ كل س�نة بذك�ر 
الخليفة أو سلطان الممالك وقضاة الشرع والمحتسب..

الخ، ث�م يبدأ عندهم تاريخ آخر ُيدونون فيه ما يعيش�ونه 
من أحداث ويذكرون تفاصيل حياة مجتمعهم، ووفيات 
كل سنة وأخبار السلع واألسواق واألخالق وأهل العلم 
والجوائ�ح والفس�اد وأخب�ار مجال�س العل�م وتعديات 

العسكر وظلم الوالة.

البدايات المؤسسة
م�ن  لنم�اذج  التاريخي�ة  المقدم�ات  فح�ص  عن�د 
المؤرخي�ن العرب، نجد أنهم يتعاملون مع التاريخ على 
أن�ه أحداث تج�ري ضمن م�دة أو زمن، وهذا ما يفس�ر 
إصراراهم على البدء بمقدمات عن شكل الكون وبداية 

الخلق، واإلجابة عن سؤال أول ما خلق الله؟ لكنهم في 
جمي�ع تجاربه�م ينتهون إلى كتابة تاريخ اإلس�الم الذي 
يب�دأ ب�والدة الرس�ول وبعث�ه، ثم يب�دأ التدوي�ن عندهم 
بالهج�رة النبوي�ة، وه�ي الزم�ن الفاص�ل والمثبت لكل 

تواريخ اإلسالم فيما بعد.
إذا ولجن�ا البداي�ات المؤسس�ة لتقلي�د الكتاب�ة م�ن 
منطلق تاريخ البدء وس�ؤال المص�ادر والمعلومات فإننا 
نج�د عل�ى خ�الف م�ا فع�ل رض�وان س�ليم، أن الوقفة 
األول�ى كان يج�ب أن تك�ون ليس مع محم�د بن جرير 
الطب�ري، بل م�ع وهب ب�ن منّبه الذم�اري اليمان�ي)10(، 
ال�ذي يلتق�ط التاريخ ويس�رده بعد أن يقارنه م�ع ما لديه 
م�ن كتب وصح�ف وألواح ويأتي به قص�ًا يطوعه كيفما 

يشاء واتفق.
يش�ير وه�ب ب�ن منّبه ف�ي كتاب�ه التيجان إل�ى أنه قرأ 
ثالث�ة وتس�عين كتابًا مما أن�زل الله عل�ى األنبياء، فوجد 
أن الكت�ب التي أنزله�ا على النبيين جميعه�م مئة وثالثة 
وس�تون كتابًا، وقد أنزل على آدم صحيفتين، واحدة في 
الجن�ة، وأخ�رى عل�ى جبل لبن�ان، وعلى ش�يث بن آدم 
خمس�ين صحيف�ة، وعلى اخن�وخ وهو إدري�س ثالثين 

وأيًا كان نص ابن كثير، وأيا كانت 
مرجعيته، فإنه يحمل تنبيهًا ولو أنه جاء 

متأخرًا عن زمن التدوين، لمخاطر االعتماد 
على ما ال يوافق الكتاب/القرآن، وهو تنبيه 
سنجده حاضرًا ضمنيًا في وعي المؤرخين 

الذين سبقوه والالحقين له.
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صحيفة، وعلى نوح صحيفتين، وعلى هود أربعًا، وعلى 
صالح صحيفتين، وعلى إبراهيم عش�رين صحيفة وعلى 

موسى خمسين صحيفة، وهي األلواح.)11(
إن معرفة وهب وس�رده لب�دء الخليقة قد جعلته يأخذ 
م�ن هذه المصادر، التي الهمته بتدوين بدء الخليقة حيث 
تبدأ بخلق الماء على الهواء، وخلق الهواء على الماء، ثم 
يضطرب فيها الم�اء ويهيج ويصطفق الزبد، ثم يرفع الله 
السماء وهي دخان، فهو يحاول أن يوافق بين ما قرأ واطلع 
علي�ه من صح�ف وما جاء ف�ي القرآن كقول�ه تعالى:)ُثمَّ 
ْرِض اِْئتَِيا  �َماء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َولِ�ْأَ اْس�َتَوى إَِلى السَّ

َطْوعًا َأْو َكْرهًا َقاَلَتا َأَتْيَنا َطائِِعين( )فّصلت/11(.
لكن مشكلة وهب بن منّبه التي الزمت رواياته كانت 
ف�ي كونه غير ثقة عن�د بعض المؤرخين، ألن�ه كان يأخذ 
من اإلسرائيليات كثيرًا، مما حال دون االعتماد عليه عند 
البع�ض، وإن كانت ُجل عمليات التدوين تنهج خطه في 

السرد عن قصة الخلق.)12(
وانطلق محمد بن جرير الطبري )ت:310ه�/922م(
)13( ف�ي كتاب�ه "تاري�خ الرس�ل والمل�وك" م�ن مص�ادر 

الزبي�ر  ب�ن  لع�روة  أبرزه�ا  عدي�دة  ورواي�ات  جم�ة 

الزه�ري  ش�هاب  ب�ن  ومحم�د  94ه��/712م(  )ت: 
)ت:124ه��/742م( وعم�ل إم�ام المحدثي�ن محم�د 
بن اس�حق في س�يرة الرس�ول واخباره ومغازيه، وقد بدأ 
تاريخه بالس�ؤال عن الزمان، حيث يحدده بأنه"س�اعات 
الليل والنهار، وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصير 
منها" ثّم ويش�رح الطبري تعامل الع�رب مع الزمان، بأنه 
تعيي�ن للوق�ت فالع�رب تق�ول:" أتيتك وزم�ن الحجاج 
أمي�ر- أي أن الحج�اج كان أمي�رًا- وتق�ول: اتيتك زمن 
الّص�رام، تعن�ي ب�ه وقت الص�رام - وص�رام النخلة أوان 
اجتن�اء ثمره�ا- والزم�ان عن�د الطب�ري وق�ت وتحديد 

لتاريخ.)14(
ويتاب�ع الطب�ري أم�ر الزم�ان وعم�ر الدنيا، مس�تداًل 
بجمل�ة أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وس�لم 
تش�ير إل�ى أن عمر الدنيا س�تة آالف عام، ث�م يذكر تقدير 
األم�م األخرى لعمر ها، مستش�هدًا بما أخبر عنه اليهود، 
وم�ا جاء عن�د المجوس، وما ع�ارض به اليون�ان اليهود 
بقول�ه:" وأم�ا اليونانية من النصارى فإنه�ا تزعم أن الذي 
ادعت�ه اليهود من ذلك باطل...".)15( وال يحس�م الطبري 
القول، ويش�كك بما رود إلي�ه أو نقله عن األمم األخرى 
ويت�رك األم�ر معلق�ًا، إذ اكتفى بع�رض اآلراء، مذكرا أن 
أهل األخبار  "بعد مختلفون في أمره..")16(. كما انه يبرر 
س�بب إيراده األقوال المختلف�ة واالحتجاج بما ورد عن 

الرسول صلى الله عليه وسلم.)17(

الزمان والوقت والتاريخ
تنق�ل بع�ض المدون�ات نص�وص األم�م األخ�رى، 

ومن يطالع المدونات واألصول التاريخية 
العربية، يجد أن اإلصرار على أن تكون 
بدايتها بكتابة أول الزمان، وهو البدء 

والخليقة، لم يستمر في الكتابات التي تعّدت 
العصر المملوكي.
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وتداوله�ا للتاري�خ بمع�اٍن عدة، وه�ي متصل�ة بالزمان، 
المعتزل�ي  المس�عودي  عل�ي  الحس�ن  أب�و  فيذك�ر 
الش�افعي)ت:346ه�/957م( في كتابه:" أخبار الزمان 
ومن أب�اده الحدث�ان وعجائ�ب البل�دان والغام�ر بالماء 
والعمران"الزم�ان بمعن�ى الُدني�ا، ويح�اول البح�ث عن 
توقي�ت للزمان ومدته وانقضائ�ه، وهو يجزم بأن األقوال 
الت�ي قيل�ت "إنما تس�مع وتذكر عل�ى ما يتعج�ب منه ال 
على جه�ة التصديق ب�ه.")18(. وهو يق�دم آراء أهل الهند 
ف�ي الزمان وتقديراتهم له، ويذك�ر أن تصورات اإلغريق 
ات�كأت عليها، وهو م�ا ظهر في نقل بطليموس من كتاب 

السند هند عندما ألف كتابه المجسطي.)19(
أن  ي�رى  طالي�س  أرس�طو  أن  المس�عودي  ويذك�ر 
"الزم�ان ال يبي�د وال ينف�د، وأن الطبيع�ة قديم�ة وأن ال 
أول له�ا وال آخ�ر.")20(، كم�ا أن أخبار الزم�ان تبدأ عنده 
بعم�ر الدني�ا وتنته�ي بأخبار مل�وك مصر بع�د الطوفان، 
وهي مليئة بالغرائبيات والعجائب واإلس�رائيليات، وقد 
اختص�ر "تاريخ الزمان" في كتابه "مروج الذهب ومعادن 
الجوه�ر" وضمنه أخباره، وهو في المروج أوس�ع عمال 
وأكث�ر تنوع�ا ونزوع�ًا للدق�ة، فيذك�ر مص�ادره ويمتدح 
الطبري ف�ي تاريخه ويراه بأنه :" الزاه�ي على المؤلفات 

والزائد على الكتب والمصنفات".)21(
ويبدأ كتاب المروج دون اإلش�ارة للزم�ان، بل يثبت 
تاري�خ المبدأ وش�أن الخليق�ة، وهو في ذلك يس�ير على 
نهج من س�بقه ومن أتى بعده، ومع أنه يحذر -كابن كثير 
فيم�ا بعد- م�ن االعتمادعلى غي�ر ما جاءت به الش�ريعة 
ونقله الخلف عن السلف)22( إال أنه يعود لأخذ بما ورد 

عن أه�ل الكتاب)23(، ويظهر ذلك ف�ي الحديث عن بني 
إسرائيل وملوكهم.

والمس�عودي بالرغم م�ن أنه يتن�اول التاريخ باعتباره 
أحداث�ا لزمان منقٍض، إال أن�ه ال يتعامل في كتابته لتاريخ 
الخل�ق والبدء واألنبياء والمل�وك القدامى على أنه خبر، 
بقدر ما تصدر األمور عنده باعتبارها قّصًا ألحداث زمان 

منقٍض وغير مدرك.
وأبو الحس�ن علي بن األثير )ت: 630ه�/1232م( 
يك�رر نهج الطب�ري ويمتدحه له، إلى حّد أن�ه لم يتجاوز 
ف�ي النق�ل م�ا انتهى إلي�ه الطب�ري، ولم يض�ف عما جاء 
م�ن أحداث بع�د زمانه، ويق�ول:" فلما فرغ�ت منه –أي 
تاريخه-أخ�ذت غيره م�ن التواريخ المش�هورة فطالعتها 
وأضف�ت منها إلى ما نقلته م�ن تاريخ الطبري ما ليس فيه 
ووضعت كل ش�يء موضعه إال فيما يتعلق بما جرى بين 
أصحاب رسول الله فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر 
شيئا إال ما فيه من زيادة بيان أو اسم انسان أو ما ال يطعن 
عل�ى أح�د منهم ف�ي نقل�ه")24(. وه�و ينقل ع�ن الطبري 
تعري�ف الزمان، ويحاول تحديد عمر الزمان، وَقدرِه عند 

اليهود والنصارى والفرس.

عند فحص المقدمات التاريخية لنماذج من 
المؤرخين العرب، نجد أنهم يتعاملون مع 

التاريخ على أنه أحداث تجري ضمن مدة أو 
زمن، وهذا ما يفسر إصراراهم على البدء 
بمقدمات عن شكل الكون وبداية الخلق، 

واإلجابة عن سؤال أول ما خلق اهلل؟ 
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وتكم�ن فرادة ابن األثي�ر في تطويره لمفه�وم الخبر، 
وخروج�ه عل�ى الص�ورة التقليدية ل�ه، فجعل�ه من جهة 
أول�ى تاما بذاته ولذاته، وم�ن ناحية ثانية متجاوزا الحول 
إلى رؤية أكثر ش�مواًل وتكاماًل بنيت على عوامل أعطت 
الخبر أس�بابه وجعلته يؤسس لنتائج تامة بذاتها، أو سببية 
لخبر آخ�ر أو لأثنين معًا، وهو حين يكتب تاريخ ما قبل 
اإلس�الم أو ب�دء الخل�ق ينطلق م�ن مفه�وم قرآني بحت 
وكذل�ك تاريخ األنبياء من خالل ربطهم بأحداث وآيات 
قرآني�ة، كم�ا كان الهتمامه بعل�م الرج�ال والحديث أثر 

على تصوره لأحداث وتدوينها.
أم�ا ش�مس الدي�ن المع�روف بس�بط اب�ن الج�وزي 
)654ه��/1256م( وه�و المتأخ�ر ع�ن الطب�ري بنحو 
ثالث�ة ق�رون، فيتفق م�ع الطبري ب�أن الزمان اس�م لقليل 
الوق�ت وكثي�ره، ويزي�د ذل�ك بق�ول أح�د أه�ل اللغ�ة 
وهو إلس�ماعيل ب�ن حم�اد المع�روف بالجوهري )ت: 
393ه/1002م( في كتابه الصح�اح بالقول:"إن الزمان 
عب�ارة عن ح�ركات الفل�ك")25(، وُيفّصل اب�ن الجوزي 
ف�ي األي�ام وخل�ق الس�ماوات واألرض والمخلوقات، 
وكل ذل�ك عن�ده ين�درج تح�ت الزم�ان ال�ذي ه�و أيام 

وش�هور وسنوات،)26( ويعّدد ش�هور العرب وأيامهم)27( 
مثلما يذكر أيام الروم وأس�ماء الش�هور عندهم، وكذلك 
الفرس والقبط الذين يعتبرون يوم التاس�ع والعشرين من 
آب أول أيام الس�نة وأول الشهور عندهم"توت")28( وهو 
أيلول بالسريانية وآخر شهورها "مسري" وهو آب، و"فيه 

يتكامل النيل")29(.
أم�ا التاريخ عند الطبري، فهو لمل�وك كل زمان، وقد 
أوضح ذلك ف�ي خطبة كتابه بالقول:"وأنا ذاكر في كتابي 
ه�ذا من مل�وك كل زمان من ل�دن ابتداء ربناج�ّل جالله 
خل�ق خلق�ه إلى ح�ال فنائهم م�ن انتهى إلين�ا خبره ممن 
ابت�دأه الل�ه تعالى بآالئه ونعمه،من رس�ول له مرس�ل،أو 

ملك مسلط،أوخليفة مستخلف". 
وه�و يوض�ح مقص�د كتابه،بأنه لم يدون�ه لالحتجاج 
على أس�ئلة ابتداء الخلق وفناء ما ه�و كائن وكيف يكون 
فن�اؤه، مس�تبعدًا بذلك اإلجابة عن األس�ئلة التي طرحها 
الفالس�فة، ويقتصر بالتش�ديد على ذلك بالق�ول:"إذا لم 
نقص�د بكتابنا هذا قص�د االحتجاج لذلك ب�ل لما ذكرنا 
من تاريخ الملوك الماضيين وجمل من أخبارهم وأزمان 
الرسل واألنبياء وتقاديرأعمارهم وأيام الخلفاء السالفين 
وبعض س�يرهم ومبالغ والياته�م والكائن الذي كان من 

األحداث في إعصارهم".)30(
وبه�ذا المدخل يدور تاريخ الطب�ري حول األحداث 
ونهاي�ة  أوخليف�ة  ومل�ك  ونب�ي  رس�ول  كل  مب�دأ  ف�ي 
حكم�ه، وال يص�در التاري�خ عنده ع�ن تأويل أو تفس�ير 
ل�ه،أي أن�ه س�رد وقائع وأح�داث.  أم�ا مطهر ب�ن طاهر 
المقدس�ي)ت:355ه/965م( فنجد عنده نزعة عقالنية 

يشير وهب بن منّبه في كتابه التيجان إلى 
أنه قرأ ثالثة وتسعين كتابًا مما أنزل اهلل 
على األنبياء، فوجد أن الكتب التي أنزلها 
على النبيين جميعهم مئة وثالثة وستون 

كتابًا
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فيه�ا تجاه�ٌل ألمر الزم�ان، إذ حصر موضوع�ه في البدء 
والخلق، وأقوال األمم وآراء أهل الكتاب وتوسع بشكل 
أكب�ر من الطب�ري بذكر كالم الفالس�فة، والمقدس�ي ذو 
معارف عامة كثيرة، وخطبته التي بدأ بها الكتاب واضحة، 
ويبي�ن بها تصدي بع�ض العوام لمس�ائل ال يفقهون بها، 
ويأخذ على الناس تصديقهم فيقول: وإن من عظيم اآلفة 
على عوام األم�ة تصديهم لمناظرة من ناظرهم بما تخيل 
في أوهامهم وانتصب في نفوسهم من غير ارتياض بطرق 
ك بأدب الجدل  العلم وال معرفة بأوضاع القول وال تحكُّ
وال بصي�رة بحقائق الكالم، ث�م القاؤهم بأيدهم عند أول 
صاّك�ة تصك أفهامه�م وقارعة تقرع أس�ماعهم ضرعين 
خاشعين مس�تجدين مس�تقلين إلى ما الح لهم بال إجالة 

رّوية..".)31(
ويبدأ المقدس�ي تاريخيه بفصل عنوانه:" تثبيت النظر 
وتهذي�ب الج�دل" م�ع إف�راده مس�احة جي�دة للحديث 
ع�ن العقل والح�واس والمحس�وس وفح�ش الخطابة، 
والقي�اس المح�ض والحدود، وصف�ات الخالق وإثبات 

الرسالة وإنجاب النبوة وغيرها من الموضوعات.
ويب�دو أن أب�ا الريح�ان محم�د ب�ن أحم�د البيرون�ي 
)ت: 440ه��/1048م( قد اس�توعب الفرق بين الزمان 
والتاري�خ بوض�ع الح�دث م�ن لواح�ق الزم�ان، والخبر 

والنظر عنده من آيات الوجود، وهو  زمان فلسفي مرتبط 
بالمعدوم والموجود بحس�ب ن�ص البيروني الذي يقول 
في�ه: إنّم�ا َصَدَق َق�ول القائِ�ل " لَيَس الَخَب�ر كالَعيان ألن 
العي�اَن هو إدراُك عيِن الناظِر عي�َن المنظوِر إليه في زماِن 
وج�وِده وفي م�كاِن حصولِه...وتَن�اوِل اَلخَب�ر إياها وما 
َقبلِه�ا من ماض�ي ااْلزمنة وبَعَده�ا من ُمْقَتبِله�ا حتى َيُعَم 
الَخَب�ر لِذلك المُوجود والَمْع�دُوم معا . والِكتابة نَوع ِمن 

انْواعه يَكاد أْن يَكون أْشَرَف ِمن َغيره...".)32(
ويفت�رض البيرون�ي العق�ل معيارا لق�ول الخبر ، فهو 
بعيد عن قبول الغرائب، لكنه غير قادر على التحرر منها، 
عل�ى الرغ�م م�ن قول�ه:" إن الخَبر ع�ن الَش�يء الُممِكن 
الوُج�ود في الَعادة اَلجاريِة يُقاب�ل الِصدق والَكِذَب على 
ُص�ورة واِح�دة وكاِلهما الحِق�ان بِهِ من ِجه�ة الُمخبِرين 

لَتفاوت الِهَمم وِغلبة الِهراش والنِزاع على االُمم..".)33(
وف�ي أم�ر الزم�ان والتاري�خ، يض�ع البيرون�ي عنوانًا 
مس�تقاًل في كتابه وهو " في ذكر المدة والزمان باإلطالق 
وخل�ق العال�م وفنائ�ه"، ويحيلن�ا إلى مصطل�ح آخر غير 
الوقت والزم�ان ومختلف عنهما وه�و "الدهر" فالزمان 
عن�ده مدة مح�ددة، أحد األش�ياء الخمس�ة القديمة التي 
عّده�ا م�ن أولي�ات الب�دء والِق�دم، وذلك كم�ا نقل عن 
اليون�ان، واألش�ياء الخمس�ة القديم�ة، ه�ي: الب�ارئ ثم 
النف�س الكلي�ة ث�م الهيول�ي)34( ث�م الم�كان ث�م الزم�ان 
المطلق�ان..")35(. ويف�رق بي�ن الزم�ان والم�دة، بوق�وع 
العدد على إحداهما دون اآلخر بس�بب ما يلحق العدد به 
م�ن التناهي. ويحدد فوارق المصطلحين عند الفالس�فة 
فالزم�ان "مدٌة لها أول وآخر، وأم�ا الدهر مدٌة لما ال أول 

ويذكر المسعودي أن أرسطو طاليس يرى 
أن "الزمان ال يبيد وال ينفد، وأن الطبيعة 

قديمة وأن ال أول لها وال آخر.
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له وال آخر.")36(. وهناك من قال عنهم البيروني أصحاب 
النظر ممن يضعون الزمان والدهر في معنى واحد، ولكنه 
يس�تدرك أن البحث ف�ي هذا األمر أعيا الفالس�فة بقوله: 
وه�ذا بحث يدق جدًا ويغمض ولوال أنه كذلك لما صار 

فيه المختلفون في غاية التباعد..".)37(
عش�ر  الثان�ي  الهج�ري،  الس�ادس  الق�رن  وف�ي 
المي�الدي، يس�تعيد مؤرخ دمش�ق الش�هير بابن عس�اكر 
)ت:571ه��/1175م( قوة االس�ناد، ومرجعيته لرواية 
الخبر، والذي ال يختلف عن غيره ممن سبقوه في التعامل 
مع الزمان، الذي تعامل معه ابن عساكر بمفهوم الوقت:" 

الذي تحدث فيه حوادث مشهورة وعامه..".)38(
أما س�بط بن الجوزي )ت: 654ه/1256م�( والذي 
اش�تهر بأنه غزير المعارف ويكتب بأفق أوس�ع من غيره، 
وبمعرفة موس�وعية)39(. فله كتاب حمّل عنوانًا دااًل على 
مبتغاه وهو "مرآة الزمان" ويحدد عنوان الفصل األول ب�" 
معرف�ة التاري�خ" ويقول: قرأت على ش�يخنا العالمة أبي 
الُيمن زين بن الحس�ين الكندي اللغوي رحمه الله تعالى 
بدمش�ق في شهور سنة أربع وستمائة كتاب" المعّرب في 
ال�كالم األعجمي" تأليف ش�يخنا أبي منص�ور موهوب 
بن احم�د بن محمد الخضر المع�روف بابن الجواليقي، 
وق�رأت علي�ه الكتاب جميعه وق�رأه على مصنف�ه، قال: 
يقال: أن التاريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي محض، 
وإّن المسلمين أخذوه عن أهل الكتاب وتاريخ المسلمين 
أرخ من س�نة الهجرة، ويعود بنا ابن الجوزي ألهل اللغة 
الذي�ن ع�ّدوا التاريخ تعريف�ًا للوق�ت، و"التوريخ" مثله، 
وه�ذا رأي الجوه�ري في الصح�اح، ويس�تند أيضًا إلى 

رأي أب�ي الفرج قدامه بن جعفر الكاتب في كتابه الخراج 
فيقول: إن تاريخ كل شيء آخره، فيؤرخون بالوقت الذي 

فيه حوادثه مشهورة.)40(
ويالح�ظ أن اب�ن الجوزي يرب�ط التاري�خ بالمواقيت 
ثم يذه�ب لذكر ابت�داء التاريخ عند األمم الس�الفة، وأنه 
عن�د المس�لمين ب�دأ بزمن عم�ر بن الخط�اب حين حدد 
الهج�رة بداية له، وهو يرى أن التاري�خ ُيبين كذب الرواة 
م�ن صدقه�م، وي�روي عن حف�ص بن غي�اث قول�ه:إذا 
اتهمتم الش�يخ فحاسبوه بالس�نين، احسبوا ِسنَّه وسّن من 
كتب عنه، وقال حماد بن زياد: لم ُيس�تعن على الكذابين 
بمث�ل التاريخ")41(. وفي ذلك تضعي�ف للتاريخ وعلمّيته 

وللمشتغلين به.

تدرج في غياب تاريخ بدء الخليقة
ب�دأت ف�ي مع الق�رن الثام�ن الهجري/ الرابع عش�ر 
الميالدي)42( مدونات التاريخ تتحرر قلياًل من تقليد البدء 
ف�ي أمر تاريخ الخلق وأولياته، وال نعرف إن كان التحلل 
من ترس�يمات الكتابة التاريخية التي اعتادت البدء بسرد 
تاريخ الخلق س�ببه إدراك المؤرخ العربي لوجوب كتاب 

والمسعودي بالرغم من أنه يتناول التاريخ 
باعتباره أحداثا لزمان منقٍض، إال أنه ال 
يتعامل في كتابته لتاريخ الخلق والبدء 
واألنبياء والملوك القدامى على أنه خبر، 
بقدر ما تصدر األمور عنده باعتبارها قّصًا 

ألحداث زمان منقٍض وغير مدرك.
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التاريخ بس�ياقة وزمان�ه وحوادثه، أي أن نق�ل الحوادث 
صار مقترنًا بالحادثات وتعيينها الزماني.

فال يحضر تاريخ البدء وأول الزمان عند شمس الدين 
الذهب�ي)ت: 748ه�/1347م( الذي رتب تأريخه على 
حوادث الس�نيين مقررا مسبقا أنه يبدأ باألخبار والوفيات 
والحوادث الش�هيرة فيقول:"..وبعد فهذا تاريخ مختصر 
عل�ى الس�نوات أذكر فيه م�ا قدر لي من أش�هر الحوادث 
والوفي�ات مم�ا يتعي�ن على الذك�ي حفظ�ه ويتحتم على 
العال�م إحض�اره...")43(.  كما أن الذهب�ي يرتب تاريخه 
حس�ب الس�نين، فالس�نة األولى من تاريخه ه�ي األولى 
م�ن الهج�رة : "..فيها هاجر النب�ي إلى المدين�ة. فقدمها 
ي�وم االثني�ن ضحى، الثنتي عش�رة خلت من ش�هر ربيع 
األول، فن�زل به�ا وبن�ى مس�جدها وأقام به�ا ثالثا.وفيها 
توف�ي: البراء ب�ن معرور أحد النقب�اء وأول من بايع النبي 
ليلة العقبة. وأبو أمامة أسعد بن زرارة بالذبحة. وكان من 

س�ادة األنصار ومن رؤسائهم األبرار، ومن بني مالك بن 
النجار." وفي الس�نة الثانية للهجرة "كانت غزوة بدر يوم 
الجمعة س�ابع عشر من رمضان. فاستشهد من المسلمين 
أربعة عش�ر، وقتل م�ن الكف�ار س�بعون...")44(. وهكذا 

يدور تاريخه على ما هو منقول وثابت عند من سبقوه.
وس�ار ابن كثير )ت:774ه�/1372م( على نهج من 
س�بقه، وهو عالمي التصور)45(مع رفض�ه لقبول األخبار 
الت�ي ال يقرها الش�رع، مبتدئا بذكر مب�دأ المخلوقات من 
خل�ق الع�رش والكرس�ي والس�موات  "واألرضي�ن وما 
فيهما وما بينهن وما جرى من ذلك إلى أيام بني إس�رائيل 
وأي�ام الجاهلي�ة حت�ى تنتهي النب�وة إلى أي�ام نبينا محمد 

صوالت الله وسالمه عليه..".)46(
ويفي�ض ابن كثير  في اس�تخدام القص القرآني، وهو 
يعتب�ر أن ما دونه باالعتم�اد على القرآن هو ما يمكن نقله 
ألنه يحمل الفائ�دة، لذلك، ترك ما ال فائد فيه، والذي ال 
فائ�دة فيه عنده ه�و" مما قد يتزاحم عل�ى علمه ويتراجم 
ف�ي فهمه طوائف من علماء أهل الكتاب مما ال فائدة فيه 

لكثير من الناس..".)47(
ومع كل ما أوردناه، فإن الكتابة التاريخية، ظلت وفيه 
عند الع�رب لصفة التتابع والمتصل م�ن األزمان، إذ ثمة 
إص�رار على ترات�ب الزم�ن، لتنتهي كل األزمنة الس�ابقة 
من�ذ ب�دء الخل�ق، إلى زم�ن اإلس�الم والنب�وة. وبالرغم 
من تقدم الكتابة التاريخية في القرون الس�ادس والس�ابع 
والثامن الهجرية، حيث بدت عالئم التوسع والتحرر من 
مفه�وم الزمان التقلي�دي واضحة، وصارت أق�ل التزامًا 
عند المؤرخين، لكن أي عملية كتابية تاريخية ظلت وفية 

أما التاريخ عند الطبري، فهو لملوك كل 
زمان، وقد أوضح ذلك في خطبة كتابه 

بالقول:"وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك 
كل زمان من لدن ابتداء ربناجّل جالله 

خلق خلقه إلى حال فنائهم من انتهى إلينا 
خبره ممن ابتدأه اهلل تعالى بآالئه ونعمه،من 

رسول له مرسل،أو ملك مسلط،أوخليفة 
مستخلف". 
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لت�راث الطبري المؤس�س لكتابة بدء الخل�ق والمعمورة 
وأخب�ار األنبي�اء والملوك، وظ�ل الزمان معرف�ًا بالوقت 

الذي تنضبط به األحوال.
أم�ا ابن خل�دون )ت:808ه��/1406م( ال�ذي عّد 
مج�ددًا في الكتاب�ة التاريخية فقد أخذ أخب�ار بدء الخلق 
والزم�ان م�ن خ�ارج الدائ�رة العربي�ة، وكان واضحًا في 
طلب التيقن والتثبت من الروايات على أس�اس المطابقة 
فيق�ول: "أم�ا األخبار ع�ن الواقعات، فال ب�ّد في صدقها 
وصحتها من اعتبار المطابقة..".)48( وهو يضيف ما يؤكد 
خروج�ه على أبناء جلدته من المؤرخي�ن العرب بقوله : 
اعل�م أنه قد تبين في كتب الحكم�اء الناظرين في أحوال 
العال�م أن ش�كل األرض ك�روي وأنه�ا محفوف�ة بعنصر 
الم�اء كأنه�ا عنب�ة طافي�ة عليه فانحس�ر الم�اء عن بعض 
جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها 
بالنوع البشري الذي له الخالفة على سائرها. وقد يتوهم 
م�ن ذلك أن الماء تح�ت األرض، وليس بصحيح، وإنما 
التح�ت الطبيع�ي قلب األرض ووس�ط كرته�ا الذي هو 
مركزه�ا، وال�كل يطلبه بم�ا فيه من الثقل، وم�ا عدا ذلك 

من جوانبها...".)49(
وهو في ذلك يشير إلى ما أورده بطليموس والشريف 
اإلدريس�ي عن ش�كل األرض وعمارة الدنيا، بقوله:"ثم 
إن المخبري�ن ع�ن ه�ذا المعم�ور وح�دوده وم�ا فيه من 
األمص�ار والم�دن والجب�ال والبح�ار واألنه�ار والقفار 
والرمال مث�ل: بطليموس في كتاب الجغرافيا، وصاحب 
كتاب روجار من بعده، قسموا هذا المعمور بسبعة أقسام 
يس�مونها األقالي�م الس�بعة بح�دود وهمية بين المش�رق 

والمغرب متساوية في العرض مختلفة في الطول..".)50(
وتعتم�د رواية ابن خلدون عن البدء والخلق وش�كل 
األرض مص�ادر جغرافي�ة بالدرج�ة األول�ى، وال تذهب 
وراء اإلس�رائيليات، وه�و يختص�ر التفصي�ل ف�ي ه�ذا 
األم�ر ويحي�ل قارئه إلى مص�ادر وكت�ب الجغرافيين من 
العرب وغيره�م، بقوله:"..وقد ذكر ذلك كله بطليموس 
ف�ي كتابه، والش�ريف في كتاب "روج�ار"، وصوروا في 
الجغرافي�ا جمي�ع ما ف�ي المعمور م�ن الجب�ال والبحار 
واألودية، واستوفوا من ذلك ما ال حاجة لنا به لطوله.")51(
عش�ر  الخام�س  الهج�ري/  التاس�ع  الق�رن  وش�هد 
المي�الدي تح�واًل حقيقي�ًا في مفه�وم التاري�خ من حيث 
التن�اول واالختصاص في الموضوعات وفي العالقة مع 
الزم�ان، حيث قّلت العناية بالزمان األول أو المقدس في 
كتابة التاري�خ وفي اختيار موضوعاته، وذلك في االتجاه 
إلى ما ذهب إليه الكافيجي)ت:879ه�/1474م( بالميل 
في اختصاص التاريخ إلى ش�يء من االجتماع اإلنس�اني 
"كظه�ور مل�ة"، فإن ف�ي تعريف الس�خاوي الذي ش�هد 
النهاي�ات الوس�يطة لحركة التاريخ اإلس�المي والعربي، 
تأكي�دًا على تغيير ف�ي االختص�اص والموضوعات، مع 
التوكي�د على الزمان وصلت�ه العتيدة مع التاريخ الذي هو 

حوادث وأخبار.

وقال حماد بن زياد: لم ُيستعن على الكذابين 
بمثل التاريخ" . وفي ذلك تضعيف للتاريخ 

وعلمّيته وللمشتغلين به.
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وإذ أك�ّد الس�خاوي ف�ي مرافعت�ه ع�ن عل�م التاريخ، 
ارتباط�ه بالزمان، باعتباره:" اإلع�الم بالوقت" أو "تعيين 
لزم�ان")52( إال أنه أيضا أخ�ذ يميل إلى أن التاريخ يقترب 
م�ن الحرك�ة االجتماعي�ة لأمم بش�كل أكبر م�ن مجرد 
اإلخب�ار ع�ن وق�ت أو تحدي�د م�دة، وف�ي ذل�ك تحرير 
للتاريخ من كونه مجرد علم منقول كسائر علوم الشريعة. 
لك�ن الس�خاوي بع�د أن يؤك�د صل�ة الوق�ت بالتاريخ، 
ُيلح�ق بتعري�ف التاريخ اصطالحًا يجعل�ه قاباًل لإلضافة 
واالتس�اع ف�ي االختص�اص بقول�ه:" وف�ي اإلصط�الح 
تعري�ف للوقت الذي تضبط به األح�وال من مولد الرواة 
واألئم�ة... ويلتح�ق به ما يتف�ق من الح�وادث والوقائع 
الجليل�ة م�ن ظهور مل�ة وتجدي�د فرض وخليف�ة ووزير 

وملحمة وحرب".)53(
فه�و وإن مّث�ل ب�دء مرحل�ة االنتق�ال بي�ن العص�ور 
الوس�طى والحديث�ة، وش�هد انتق�ال اختص�اص التاريخ 
م�ن مج�رد تاري�خ يالح�وادث الماضي�ة وأخب�ار األمم، 
إال أن�ه ال ُيف�وت الفرص�ة لكي يدخل التاري�خ في حركة 
المجتمع�ات، بإخب�اره ع�ن األجيال والمل�ل، لكن هذه 
المسحة االجتماعية لم تفصل التاريخ عنده تمام الفصل 
ع�ن التاريخ المقدس، فهو يؤكد عل�ى أن التاريخ:" ربما 
يتوس�ع فيه لبدء الخل�ق وقصص األنبي�اء وغير ذلك من 

أمور األمم الماضية.")54(. لكن في مرحلة تالية من القرن 
الثان�ي عش�ر للهج�رة / الثم�ن عش�ر الميالدي س�يتأكد 
الفص�ل أكث�ر وضوح�ا ف�ي الزم�ن العثماني بي�ن تاريخ 
الب�دء والخلق والتاريخ الراه�ن أو حوادث المجتمعات 
والس�نين الفواج�ع وخير م�ا يعبر عن ذل�ك المؤرخ عبد 

الرحمن الجبرتي.

القطيعة مع الزمن المقدس 
ق�د تك�ون الكتاب�ة التاريخي�ة ف�ي العص�ر العثمان�ي 
1561-1918  بمجاله�ا العرب�ي قد تحررت من النظرة 
للتاري�خ على أنه مجرد عظة، أو س�رد منق�ول، أو تثبيت 
للح�وادث الجس�ام. ذل�ك أن مفاهي�م األم�ة والرس�الة 
ق�د تحقق�ت مس�بقًا، وعب�رت عنه�ا مدون�ات مختلف�ة 
واتجاه�ات تأريخي�ة، ويب�دو أن نهاية ال�دور العربي في 
الحك�م وانتق�ال الُمل�ك لالتراك قد أّثرا بش�كل مباش�ر 
ف�ي تلك المرحلة، فنم�ت الكتابة ع�ن التاريخ المحلي، 
لكنه�ا ف�ي ذات الس�ياق ألمح�ت إل�ى تجاه�ل المؤرخ 
أحيان�ا للزم�ان، وأظهرت مق�درة عالية في ت�رك األخبار 
وع�دم تدوينها، بالرغم من اإلصرار عل�ى أهمية التاريخ 

ووجوب العناية به.
التاري�خ العائ�دة  وف�ي مقدم�ة الفح�ص لمدون�ات 
للزم�ن العثمان�ي، يمك�ن الب�دء بإش�ارة مفاهيمي�ة لعلم 
التاري�خ، إذ إن�ه وعل�ى م�ا يب�دو ق�د تحرر م�ن الماضي 
الس�حيق أو الزمان األول، فنجد حضورا جديدا للتاريخ 
المرتب�ط بالوق�ت المعاصر لتاري�خ كاتب�ه، فالالفت في 
ه�ذا العص�ر تراج�ع تدوي�ن التاري�خ المق�دس أو  ب�دء 

بدأت في مع القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميالدي  مدونات التاريخ تتحرر قلياًل 
من تقليد البدء في أمر تاريخ الخلق وأولياته
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الخل�ق وبع�ث االنبي�اء والرس�ل إلى مس�توى ث�اٍن، بعد 
االهتم�ام بتاري�خ الحاضر واح�وال الطوائ�ف والتراجم 
واليومي�ات، كم�ا دخل ف�ي موضوعه كعلم إل�ى جانب 
أحوال األنبياء، االهتمام باألش�خاص العاديين والسفراء 
والعلم�اء والحكم�اء والمجاذيب وش�يوخ الطرق، وهو 
م�ا عب�ر عن�ه أحمد ب�ن مصطف�ى الش�هير بط�اش كبري 
زاده)ت:968ه��/1561م( ف�ي مفهوم�ه للتاري�خ)55(، 
وفي فائدة العلم بالتاريخ التي جعل على رأسها " حصول 

ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن".)56(
أم�ا مصطفى جلبي بن عبد الله القس�طنطيني الش�هير 
بحاج�ي خليف�ة )ت: 1067ه��/1656م( فق�دم فهم�ًا 
للتاري�خ واتصال�ه بالزم�ان، ال يختلف عن س�ابقه احمد 
ط�اش كب�ري زاده، ويحيلن�ا ف�ي تعريف�ه للتاري�خ إل�ى 
كت�اب مفت�اح الس�عادة، ويعبر بش�كل صريح ع�ن فهمه 
للتاري�خ وارتباط�ه بالزم�ان، إذ يق�ول في مصنفه كش�ف 
الظنون:"التاري�خ في اللغ�ة تعريف الوق�ت مطلقا يقال: 
أرخ�ت الكتاب تاريخ�ًا، وورخت�ه توريخًا...وهو تعيين 
وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقا ُيعنى، سواء كان 
ماضيا أو مس�تقباًل، وقيل تعريف الوقت بإسناده إلى أول 
حدوث أمر ش�ائع من ظهور ملة أو دولة أو أمر هائل من 
اآلثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه، جعل 
ذل�ك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث واألمور 
التي يجب ضبط أوقاتها في مس�تأنف السنين، وقيل عدد 
األي�ام والليال�ي بالنظ�ر إلى ما مضى من الس�نة والش�هر 
وإل�ى ما بق�ى. وعلم التاريخ هو معرف�ة أحوال الطوائف 
وبلدانه�م ورس�ومهم وعاداته�م وصنائ�ع اش�خاصهم 

وأنس�ابهم ووفياته�م إلى غي�ر ذلك. وموضوع�ه أحوال 
األش�خاص الماضي�ة م�ن األنبي�اء واألولي�اء والعلم�اء 
والحكم�اء والملوك والش�عراء وغيره�م. والغرض منه 
الوق�وف على األح�وال الماضي�ة. وفائدته العب�رة بتلك 
األحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف 
على تقلبات الزم�ن ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار 
ويس�تجلب نظائره�ا م�ن المناف�ع. وهذا العل�م كما قيل 
عم�ر آخر للناظري�ن واالنتفاع في مص�ره بمنافع تحصل 

للمسافرين كذا في مفتاح السعادة ".)57(
ع�ام  العربي�ة  المنطق�ة  العثمانيي�ن  دخ�ول  وم�ع 
منح�ًى  التاري�خ  كتاب�ة  أخ�ذت  922ه��/1516م، 
جدي�دًا)58( ، إذ ب�دا جلي�ًا التح�رر من الماض�ي، والعناية 
بتدوي�ن الحاضروالمباش�ر م�ن األحداث، وص�ار هناك 
قطيع�ة م�ع الماضي،  وذلك ما تكش�فه الص�ورة األولى 
في تاريخ الوصول العثماني لبالد الش�ام، والتي تأتي من 
م�ؤرخ قلما اهت�م الباحثون به، وهو الدمش�قي احمد بن 
محمد بن عمر األنصاري الشهير بابن الحمصي)841-
أربع�ة  م�ن  واح�د  وه�و  934ه��/1437-1527م( 
العثمان�ي  الدخ�ول  ح�دث  بتدوي�ن  اهتم�وا  مؤرخي�ن 
للمنطق�ة العربي�ة وبخاصة ف�ي بالد الش�ام ومصر، وهم 

الكتابة التاريخية، ظلت وفيه عند العرب 
لصفة التتابع والمتصل من األزمان، إذ 

ثمة إصرار على تراتب الزمن، لتنتهي كل 
األزمنة السابقة منذ بدء الخلق، إلى زمن 

اإلسالم والنبوة. 
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محمد بن طولون الصالحي )ت: 953ه�/ 1546م()59( 
ومحم�د بن إي�اس )ت: 930ه��/ 1523م( وابن زنبل 

الرمال )ت: بعد 1552م( في مصر.
يقدم ابن الحمصي تاريخًا منضبطًا بأحداث الس�نين، 
ولك�ن م�ا يميزه ع�ن ابن زنب�ل أن�ه يمتلك وعي�ا للكتابة 
التاريخي�ة ولمفهومها، وذلك حس�ب ما ظهر في مقدمته 
التأريخي�ة. بقول�ه" وبع�د فِعل�م التاريخ جلي�ل المقدار، 
عظيم األخطار..")60(، وهذه النماذج كلها تكتب التاريخ 
م�ن حي�ث بداي�ة عمله�ا بالكتاب�ة، وال تع�ود للماض�ي 
السحيق في كتابة التاريخ او أنها ال تشدد على صلة وصل 

بين تاريخ آل عثمان ومن سبقهم من األمم االخرى.
ع�ام  المتوف�ى  النهراول�ي"  الدي�ن  "قط�ب  وي�دون 
990ه��/1582 في كتاب�ه "البرق اليمان�ي" تاريخ بالد 
اليم�ن في القرن العاش�ر الهج�ري)61(، وفيه يب�دو واعيًا 
لحدث وصول البرتغال للهند، ومع أنه كان يكتب تاريخ 
اليم�ن إال أن�ه كان يعي معن�ى وصول البرتغ�ال للمنطقة 
العربي�ة، إذ يق�ول:  "وق�ع ف�ي أول الق�رن العاش�ر، م�ن 
الحوادث الفوادح النوادر، دخول )الفرتقال( اللعين، من 
طائف�ة الفرن�ج المالعين لديار الهن�د وكانت طائفة منهم 

يركبون من زقاق س�بته في البحر ويلج�ون في الظلمات 
ويم�رون بموض�ع قريب من جب�ال الُقمر وه�ي مادة في 
أص�ل بح�ر النيل ويصل�ون للمش�رق ويم�رون بموضع 
قريب من الساحلفي مضيق.. في مكان تتكسر فيه السفن 

وال ينجو منهم أحد..")62(. 
ومع أن الصف�ات الموضوعية لنص النهروالي تحيله 
إل�ى مجرد خب�ر تاريخي، إال أن الس�ؤال الذي ُيطرح هو  
قصد النهروالي البدء بزمانه، وبالحدث الجلل الذي مثله 
وصول البرتغال للمنطقة، وهل عنده وعي تاريخي لذلك 
الح�دث؟ وه�ل يمكن تلم�س إدراك الزم�ان بحاضريته 
بدون العودة للزمن المقدس من نظام الس�رد نفسه الذي 
اتبعه أسالفه؟ وهل نتج عن الحدث وعُي بزمنية اللحظة 
الت�ي كانت تمر بها األم�ة؟. أم  التدوين بتلك البداية مّثل 
ش�كاًل من أش�كال ذلك الوعي، الذي يحيلنا في األزمنة 
الحديثة إلى س�عي وقصد في الحفاظ على أخبار الزمان 
الذي عاش�ه المؤرخون حتى ل�و كان من نوع "الحوادث 

الفوادح النوادر" كما عبر النهروالي مسبقًا؟
وف�ي الق�رن الثان�ي عش�ر الهج�ري/ الثام�ن عش�ر 
ع�ام  م�ن  وابت�داءًا  الدمش�قي  بري�ك  يق�دم  المي�الدي 
1133ه��/1720م ق�ام الخ��وري ميخ�ائي��ل بري��ك 
بتدوي�ن  1195ه��/1782م(،  بع�د  )ت:  الدمش��قي 
أح�داث وأخب�ار دمش�ق وتأريخه�ا، منطلق�ا م�ن وعي�ه 
بالزم�ان وارتب�اط اح�داث زمان�ه بظه�ور حك�م عائلي، 
وبالرغ�م من اس�لوب البس�يط ولغت�ه الت�ي ال تخلو من 
ركاك�ة ف�ي التعبي�ر)63(. إال انه عب�ر عن نظ�رة للزمان بما 
هو حدث سياس�ي، إذ أخب�ر  أن دافعه لكتابة هذا التاريخ 

أما ابن خلدون )ت:808هـ/1406م( الذي عّد 
مجددًا في الكتابة التاريخية فقد أخذ أخبار 
بدء الخلق والزمان من خارج الدائرة العربية، 
وكان واضحًا في طلب التيقن والتثبت من 

الروايات على أساس المطابقة 
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أس�باب ثالثة أولها: بداية وعية لأحداث التي ش�اهدها 
وتحقق من ثبوتها، وثانيها: ألجل أن هذا الزمان ظهر فيه 
طائف�ة من بيت العظم وص�اروا حكامًا لدمش�ق، وأخيرًا 
ألنه ف�ي عصره ظهر "الن�زاع بين النص�ارى على مذهب 

الكاثوليكية وابتدأ ينمو كسنبل الحنطة".)64(

الزمن وإسقاط الحوادث
يغي�ب الزم�ان بالمعن�ى الناق�ل لأح�داث في بعض 
المدونات التاريخية التي تعود للعصر العثماني، وأحيانًا 
تس�قط األحداث من تواريخ الحوليات، وذلك نجده في 
عدة نم�اذج منها الجبرت�ي في مقدمته لكت�اب "عجائب 
اآلثار")65(. ومحمد خليل المرادي في "سلك الدرر")66(. 
وابن الحمصي ف�ي "حوادث األق�ران")67( وغيرهم)68(، 
حي�ث تقدموا للكتاب�ة بوع�ي وإدراك يتج�اوز تعريفات 
مؤرخي العصور الوس�طى وفهمهم التي جعلت التاريخ 
إخبارًا عن الماضي وبحثًا في أحوال الزمان وحسب.)69(
لك�ن في العناية بالتاري�خ، كان الفتًا في أعمال بعض 
المؤرخي�ن، تخلّي�ًا ع�ن الكتاب�ة والتدوي�ن ف�ي بع�ض 

الش�هور والس�نين، وذلك نجده عن ابن كّن�ان الصالحي 
)ت:1153ه��/1740م(  إذ أن�ه يم�ر على ش�هور عدة 
في س�نة 1111ه�/1699 وهي من أهم س�نوات تاريخ 
الدول�ة العثمانية التي وقعت به�ا الدولة العثمانية معدهة 
كارلوفت�س الت�ي وقعته�ا الع�ام 1699م، وتنازل�ت فيها 
ألول م�رة ع�ن أراٍض تابع�ة لها ل�دول أوروبي�ة، ويقول 
ف�ي بعض الش�هور:" لم يقع فيه ما ي�ؤرخ"، هذا الصمت 
ال يحيلن�ا إال إلى تأوي�ل واحد، وهو ابتع�اد المؤرخ عن 
إكراه�ات الزم�ان، وتج�اوزه، فاكتفى في بعض الس�نين 
بالع�زوف ع�ن تفصي�ل أحداثه�ا، باعتبار م�ا حصل فيها 
م�ن عس�ف وجور، س�ببًا لذل�ك التجاهل كم�ا يقول في 
أحداث س�نة 1209ه�/ 1794م:" لم يقع بها ش�يء من 
الحوادث الخارجية س�وى جور األمراء وتتابع مظالمهم 
واتخد مراد بك الجيزة س�كنا وزاد في عمارته واس�تولى 
على غال�ب بالد الجي�زة بعضها بالثم�ن القليل وبعضها 
غصب�ا وبعضها معاوض�ه واتخذ صالح آغا أيض�ًا له دارًا 
بجانب�ه وعمره�ا وس�كنها بحريمه ليكون قريب�ا من مراد 

بك..".)70(
وتب�دو انطالق�ة الجبرت�ي ف�ي الكتاب�ة التاريخي�ة من 

وشهد القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميالدي تحواًل حقيقيًا في مفهوم 

التاريخ من حيث التناول واالختصاص في 
الموضوعات وفي العالقة مع الزمان، حيث 
قّلت العناية بالزمان األول أو المقدس في 

كتابة التاريخ وفي اختيار موضوعاته

قد تكون الكتابة التاريخية في العصر 
العثماني 1561-1918  بمجالها العربي قد 
تحررت من النظرة للتاريخ على أنه مجرد 
عظة، أو سرد منقول، أو تثبيت للحوادث 

الجسام. 
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إحساس بأزمة زمانه ووعيه بها، والتي جعلته يكره أحيانًا 
الكتابه عنها، إذ ال يفوت الجبرتي بعد عام من هذا التاريخ 
1209ه�/1794م أن يشدد عن أن األخبار التي تستحق 
التقيي�د وُيعتنى بها، لم تحدث، غير أنه ال ينس�ى أن ُيذّكر 
بالظلم وجور األمراء)71(، ولعل ذلك ما ألجأه إلى التعبير 
عن حوادث سنتي 1211 –1212ه�/1796-1797م 
بتجاه�ل ضب�ط حوادثه�ا؛ ألنها ف�ي وعي�ة ال تحمل من 
الح�وادث منا يس�تحق الذك�ر، وهما العام�ان الممهدان 

لوصول الحملة الفرنسية لمصر.
يق�ول الجبرتي في كتابته عن حوادث "س�نتي إحدى 
عش�رة واثنت�ي عش�رة ومائتين وألف": لم يق�ع فيهما من 
الح�وداث الت�ي تتش�وف له�ا النف�وس، أو تش�تاق إليها 
الخواط�ر فتقي�د ف�ي بط�ون الطروس س�وى م�ا تقدمت 
اإلشارة إليه من أس�باب نزول النوازل وموجبات ترادف 
الب�الء المتراس�ل ووقوع اإلن�ذارات الفلكي�ة، واآليات 
المخوف�ة الس�ماوية وكلها أس�باب عادي�ة وعالمات...

فم�ن أعظم ذلك حصول الخس�وف الكل�ي في منتصف 
ش�هر الحجة ختام سنة اثنتي عشرة بطالع مشرق الجوزاء 
المنس�وب إليه إقلي�م مصر وحضر طائفة الفرنس�يس إثر 
ذلك في أوائل الس�نة التالية كما سيأتي خبر ذلك مفصال 

إن شاء الله تعالى".)72(

أما السنة التالية التي شهدت وصول الحملة الفرنسية 
لمص�ر، فقد عّدها الجبرتي س�نة جدي�رة بالتاريخ،وترك 
الصمت وعاد للتدوين ألنها كما يقول:"وهي أول س�ني 
المالحم العظيمة والحوادث الجس�يمة والوقائع النازلة 
والن�وازل الهائل�ة وتضاع�ف الش�رور وت�رادف األم�ور 
وتوال�ي المح�ن واخت�الل الزم�ن وانع�كاس المطب�وع 
وانق�الب الموضوع وتتابع األه�وال واختالف األحوال 
وفس�اد التدبير وحصول التدمي�ر وعموم الخراب وتواتر 
األس�باب وم�ا كان رب�ك مهل�ك الق�رى بظل�م وأهله�ا 
مصلح�ون ...بمص�ر حصل بها اللغط الكثي�ر من الناس 
وتحدثوا بذلك فيما بينهم وكثرت المقاالت واألراجيف 

)73(."...
والمق�االت  الزم�ن  "اخت�الل  الجبرت�ي  مقول�ة  إن 
واالراجي�ف" تعك�س فضية اس�تقبال حلم�ة نابليون في  
الفكر التاريخي العربي)74(، وما عبر عنه النهراولي سابقًا 
ف�ي وصف وص�ول البرتغ�ال للمنطق�ة مع مطل�ع القرن 
الس�ادس عش�ر واصف�ًا الح�دث ال�ذي عاص�ره بأنه من 
ن�وع "الح�وادث الفوادح الن�وادر"، يعبران ع�ن موقفين 
يش�يران  إل�ى أن الم�ؤرخ العربي ف�ي العص�ور الحديثة 
ظل أس�ير األح�داث واأله�وال، والكتابة عم�ا كان يراه 

ومع أن الصفات الموضوعية لنص 
النهروالي تحيله إلى مجرد خبر تاريخي، إال 
أن السؤال الذي ُيطرح هو  قصد النهروالي 

البدء بزمانه

يغيب الزمان بالمعنى الناقل لألحداث في 
بعض المدونات التاريخية التي تعود للعصر 

العثماني، وأحيانًا تسقط األحداث من 
تواريخ الحوليات
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مستحقا للتدوين من أخبار زمانه، وهذا ال يشير إلى تبّدل 
ف�ي دوافع بالكتاب�ة التاريخية، بقدر ما يلم�ح إلى انتقائية 
األحداث وفق ما سماه الجبرتي "الحوداث التي تتشوف 
له�ا النف�وس، أو تش�تاق إليه�ا الخواطر فتقي�د في بطون 
الط�روس"،  فالجبرتي كان واعيًا بأنه يكتب المحن التي 
أدركها، أي المعاصرة له، وهو ما استدعى االنتقاء، لكنه 

لم يعتذر عن سوابق سمعها، من أفواه من التقاهم.)75(
س�طر الجبرت�ي تاري�خ زمان�ه ال�ذي وعاه، وأس�قط 
م�ا أراد واس�تطرد بالوص�ف لم�ا وج�د أنه يقاب�ل هواه، 
قائاًل:" أمور ش�هدناها ثم نسيناها وتذكرناها، ومنها أمور 
تعقلناها وقيداناها وس�طرناها")76( لكن الجبرتي لم يبرر 
صمته واختصاره للس�نوات المهمة التي س�بقت وصول 
الفرنس�ين لمصر، وهو في إصراره على تفسير األحداث 
األرضي�ة بربطه�ا بإن�ذارات فلكي�ة، ُيخ�رج التاريخ من 
واقعيت�ه وعلميته التي كان يس�عى مؤرخ�و تلك العصور 
الحديث�ة إل�ى إثباتها أو تأكيدها، ف�كان يتلمس طريقًا في 
التعليل والتفس�ير للمالحم العظيمة والمحن بش�يء من 
الخي�ال والغي�ب، الذي جع�ل الحاض�ر الثقي�ل بأهواله 
واختالل زمانه، هو نوعًا من الحساب والجزاء السماوي 
ل�كل ما هو أرض�ي نتيجة لغي�اب العدل وانتش�ار الظلم 

والفساد.

الخالصة
ل�م تقصد الدراس�ة تقص�ي كل المدون�ات التاريخية 
العربي�ة في زم�ن يمتد لقرون، بل كان له�ا أن تبحث عن 
س�ؤال الزمان والتاريخ فقط، وكيف ح�دث االنتقال في 

الكتاب�ة، من البدء بكتابة تاريخ الخل�ق، إلى البدء بتاريخ 
الحاض�ر ومن ث�م االنتق�ال إلى أح�داث الحي�اة اليومية 
والمحن وظهور المملل وانتقال الممالك، وبحس�ب ما 
جاء من قراءة لعدد من المدونات التاريخية التي اعتمدتها 
الدراس�ة نموذج�ا للفحص، فقد وجدن�ا أن البدايات في 
التدوين تشير إلى وجود تاريخ جاهز للدنيا، عند المؤرخ 
المس�لم، وهو منقول عن أخبار األم�م األخرى، وهو ما 
أمك�ن التحص�ل عليه من خ�الل إطالع الم�ؤرخ العربي 
على مص�ادر أممية س�ابقة من هندي�ة وفارس�ية ويونانية 
أو كت�ب مقدس�ة وألواح وصحف ش�كلت ف�ي مجلمها 

المعرفة التاريخة لهم.
لكن هذا التاريخ الجاهز الذي ُيقدم الزمان في س�ياقه 
األس�طوري، والمل�يء بالغيبي�ات واإلس�رائيليات، كان 
يش�هد حالة م�ن النضوب مع تق�دم الزم�ان وصوال إلى 
غياب�ه، إذ ب�دت المدون�ات التاريخي�ة جاهزة م�ع مرور 
الوق�ت للتخلي عنه لصال�ح االبتداء بالزم�ان المثبت أو 
ال�ذي يعيه كاتب�ه، لك�ن كتابة التاري�خ الت�ي فصلت بين 
الزم�ان واألح�داث واألخب�ار الن�وادر والمح�ن، ظلت 
قادرة على أن تسقط األحداث من الزمان، كما أنها ظلت 
في كثي�ر من المناس�بات تجد باألحداث الجس�ام س�ببًا 

للتدوين، أو بداية له.

وتبدو انطالقة الجبرتي في الكتابة 
التاريخية من إحساس بأزمة زمانه ووعيه 
بها، والتي جعلته يكره أحيانًا الكتابه عنها
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وإذ كان�ت األمثلة ممكنة لتجس�يد التخل�ي عن البدء 
بس�ؤال الخلق، فلنا أن ننظر ف�ي تاريخين، تَقّدم الحديث 

عنهم�ا وهم�ا تاري�خ الجبرت�ي، وتاريخ اب�ن الحمصي، 
والّلذي�ن يب�دأ كل منهما تاريخ�ه بما وع�اه وأدركه، فقد 
ب�دأ اب�ن الحمصي تاريخه المس�مى "ح�وداث الزمان"، 
بمقدم�ة مقتضب�ه بي�ن فيه�ا ِعظ�م عل�م التاري�خ وجالل 
قدره بين العلوم، وكان مدخل الحديث عنده أخبار س�نة 
851ه�/1447م وفيها يبدأ بالقول:" اس�تهلت وسلطان 
مصر والش�ام والحجاز: السلطان الملك الظاهر جقمق، 
كان كثير المحبة ألهل العلم والقرآن والصلحاء والفقراء 

والنساخ..".)77(
وب�دأ الجبرتي تاريخ�ه، مبينًا أنه كان س�ود أوراقًا في 
حوادث القرن الثاني عشر وما يليه من أوائل القرن الثالث 
عشر الهجري بقوله:"جمعت فيها بعض الوقائع اجمالية 
وأخ�رى محقق�ة تفصيلية وغالبها مح�ن أدركناها وأمور 

ش�اهدناها..")78( وبع�د أن يش�رح حال التاري�خ ويحدد 
صف�ات الحاكم العادل، ويس�رد الخلفاء والدول وملوك 
مصر، يبدأ التاريخ عنده باحداث سنة 1106ه�/1694م 
ومفتتح الحديث عن�ده يبدأ بقوله:" وقصر مّد النيل تلك 
الس�نة وهبط بسرعة فش�رقت األراضي ووقع غالء وفناء 
وفي ش�هر ذو الحجة س�افر أناس من مكة لدار الس�لطنة 

وشكوا من ظلم الشريف..".)79(
تل�ك البدايات توحي بأن ثمة فراقًا حصل بين الزمان 
المق�دس أو زمن البدء والمدونات التاريخيه، إذ صارت 
أح�وال الناس وأخب�ار المجتمع هي التي تق�ود المؤرخ 
للكتاب�ة عن ح�وداث زمانه، وص�ارت المدونات ترصد 
حرك�ة المجتم�ع يومي�ًا وش�هريًا وس�نويًا، وتتعام�ل مع 
األح�داث ف�ي المجتم�ع وحدة واح�دة، كما ف�ي تاريخ 
اليومي�ات وأخب�ار الحولي�ات، ولك�ن الربط بي�ن الزمن 
األرض�ي المعب�ر عن�ه بالح�وادث، والدهر ال�ذي يقلب 
الن�اس وتصيبه�م نوائب�ة وس�هامه مس�بوقا باإلن�ذارات 
الس�ماوية م�ن ظواهر فلكي�ة، كان يحمل دالل�ة على أن 
ش�يئا ما ال يحدث بدون تدخل من مملكة الس�ماء، وهو 
تبرير لجأ إليه المؤرخون بش�كل يجع�ل وجود الغيبيات 
والظواه�ر الفلكي�ة مالذًا م�ن أجل اس�تخدامها في تبرير  

وتفسير الحوادث واألهوال.

سطر الجبرتي تاريخ زمانه الذي وعاه، 
وأسقط ما أراد واستطرد بالوصف لما وجد 

أنه يقابل هواه
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