
  



 :للكتاب الفنية ملعلوماتا
 .نقدية دراسة ..اهلجري األول القرن أحداث  يف للتاريخ املادي التفسري الكتاب: عنوان

 .القرى أم جبامعة الشريعة بكلية التاريخ أستاذ ،الغيث حممد بن خالد .د املؤلف: اسم
 .الكويت والتوزيع، للنشر طروس مركز الطباعة: دار
 .م2021-هـ1442 عام ،األوَل  بعةالط   :واترخيها الطبعة رقم

 .صفحة (95) صفحاته عددو  ،وسط غالف يف يقع الكتاب: حجم
 :وهدفه البحث  مشكلة

 ،للتــاريخ املــادي التفســري نظريــةب البــاح ن بعــ  ظــن    حســن إشــكالية البحــث هــ ا يعــاج
 وهــ  خاصـة مــنه  األول والرعيـ  الصــاح السـل  علــ  تنزيلهـا مث ،حبتــة علميـة نظريــة واعتبارهـا
 والعقـد ابألمراض مليًئا معلوًل  اترخيًا لنا دفيول   ؛األول القرن يف عاش  ممن  بعده   ومن  الصحابة
 .احلسية جوانبه يف ًهامشو   اترخيًاو  ،املعنوية

 دراسـته يف املـادي التفسـري أقح  ملن والتقومي النقد :هو البحث هدف  أن  يظهر  هنا  ومن
ــاريخ ــرن لتـ ــوان والصـــحابة األول القـ ــيه  هللا رضـ ــة حبســـن علـ ــه نيـ ــو ،منـ ــا وهـ ــا يبـــن مـ ــدود لنـ  حـ
 .النقدي املنهج يتناول حيث ومنهجه أيًضا البحث
 الكتاب: مميزات

 أمور: بعدة الكتاب  ميتاز
ــة -1 ــوعية املناقشــــ ــية املوضــــ ــة للقضــــ  ذات  أو اليمــــــن ذات  جنــــــو  أو ميــــــ  دون التارخييــــ
 .الشمال
 املخــال  قــول يعــرض وإمنــا ،يعتــدي ول جيــر  فــال ،كتابــه  يف للمؤلــ  اهلــاد  سالــنفَ  -2
 .به املساس دون

 .وتوثيقه ابلنص املناو  شبهة إبيراد العناية -3
 حاله. أو عياملد   شخصية يف الولوغ دون الدعوى مبناقشة العناية -4



 وإيــراد ،هــافي الســنة أهــ  مــ ه  أتصــي و ،ةدَ منتقَــ  قضــية كــ     يف احلــ  ببيــان العنايــة -5
 .عليها اعتمدوا اليت النصوص
 األصــول أتصــي  احتمــ  وإن   هحقــ   النقــد واســتيفا  الطــر  قــوة مــع العــرض يف اإلجيــاز -6
 .أك ر إشباًعا للموضوع  الفلسفية واجل ور
 هبـــا حيـــس   أن دون التارخييـــة الكتـــاابت  إل وتســـربت تشـــربت لقضـــية والنقـــد التحـــ ير -7

 وم اهبه. وفلسفاته الغريب الفكر هيمنة مع ةخاص   ،أصحاهبا

 البحث: خطة
ــن كتابــــه  مقدمـــة يف الباحــــث أفصـــ   ثالثةةةةةو  مقدمةةةةة يف تنـــتظ  وأهنــــا ،حب ـــه تقســــيمات  عـ

 :وخامتة مباحث
 .وخطته ،ومنهجه ،وحدوده ،وهدفه ،البحث إشكالية :وفيها  املقدمة

 مــن مثــرة عشــرة ثــالث  وذكــر ،التةةار    دراسةةة مثةةتات عــن: إملاحــة وفيــه األول: املبحةةث
 .مثراته

 يف جـا  وقـد ،للتةةار    املةةاد   التفسةة    مدرسةةة  عن:  للحديث  وخصصه  الثاين:  املبحث
 شقن:

 .احلد ثة التارخيية املاد ة املدرسة نشأة ظتوف فيه  جل   األول:  الش 
 نقــا  يف خلصــها وقــد ،أفكارهةةا وأبةةت  التارخييةةة املاد ةةة املدرسةةة أتسةةي  ال ــا : الشــ 
 :منها  عشرة حنن نستعرض
 .التاريخ حركة يف اإلهلية املشيئة ودور والسنة ابلقرآن املادية املدرسة إميان عدم .1
 .القتصادية املادية واملصاح املآرب  لتحقي  حي  جمرد األخالق أن يزعمون .2
 أو ،ابإلسـالم جاهـ  أو ،التارخيية ابملادية جاه  ثالثة:  أحد  التارخيية  ابملادية  املؤمن .3

 معا. هبما جاه 
ــم   .4 ــتدلون مــــن كــــ   ونيصــ ــه يف الشــــرعية ابلنصــــوص يســ ــه أعمالــ  تقليــــدي   رجعــــي أبنــ

 والتقدمية! العقالنية صكوك من حرماهن  من هل  ترهيًبا ؛مؤدجَ  دوغمائي



 يتصـيدون حيـث ،ميارسـه مـن أول يف احلقيقة  وه   انتقائيون  أبهن   خصومه   همونيت   .5
 للغيـ  ميـت مـا كـ     ويغفلـون ،واملراجـع املصـادر  يف  احلـادة  املاديـة  نظـرم   يناسـ   ما

 بصلة.
 الــرق، األول، الشــيوعية حقــ : خبمــس بــد ول ميــر   التــاريخ أن املاديــة املدرســة تــزع  .6

 وملــا األرضــي! الفــردوس هــي األخــرية وهــ ه .ال انيــة الشــيوعية مث الرأمساليــة، اإلقطــاع،
 إليها! يصلوا

 ،نفسـها املدرسـة رجـال من ب  ،املدرسة خصوم من فقط ليس املادية  املدرسة  انتقاد .7
 للجميع. ماأسو  بدت  فقد

 ذلـ؛؛ يفعـ  مـن ه  الدمها  أن  ليزعموا  اجملتمعات   قيادة  يف  الفرد  دور  إلغا   حياولون .8
 التاريخ. يف املؤثر املشهد عن وورثته  األنبيا  لتنحية حماولة

 اإلهلي. والتدبري القدرة تنحية إل مياًل  ةالتارخيي   ةاحلتمي   فكرة حول يدندنون .9
 بشــــهادة املفتوحــــة الــــبالد أبهــــ  رمحــــةً  كانــــت  األول القــــرن يف اإلســــالمية الفتوحـــات  . 10

ــرقن ــ ين املستشـــ ــ وا الـــ ــروب  طبيعـــــة ســـ ــوا التـــــاريخ يف احلـــ  فجـــــر يف طبيعتهـــــا ودرســـ
 اإلسالم.

 .الصحابة عصت عن املاد ة املدرسة كتاابت  من مناذج فيه: وأبرز الثالث: املبحث
 النماذج: هل ه عرضه خالل ونقدها س ها اليت النقا   أه  ومن
 اإلســالمي تـارخييال املشــهد عـن املــاديون( يهيسـم   كمــا  الغيبيـة )العقليــة الـوحي تنحيـة .1

 !السياسي   النص حمله ليح 
ــن احلــــط .2 ــ ن مــ ــة املــــدو ت  شــ ــال  ،الرتاثيــــة اإلســــالمية التارخييــ ــ ن وإعــ  الكتــــاابت  شــ

 احلديث! والط  الشعيب الط  م   م لها وأن املعاصرة
 أســتاذ كــ   ويف (اترخيــي) معــريف مصــدر كــ   ويف شــي  كــ   يف الشــ؛   مــنهج ترســيخ .3

 أقــــواهل  يف للشــــ؛  النــــاس يــــدعون "أصــــحابه املؤلــــ : يقــــول التــــاريخ! عــــن ث؛ حيــــد  
 ودخ  ،األجوا  دت تلب   املناقشة حصلت إذا لكن وكبرية،  صغرية  ك   يف ومناقشام 

ــهي  ــوزا  يف ســ ــوك ،اجلــ ــة ونعتــ ــي  زالــــت ل الــــيت العرجــــا  ابلرجعيــ ــ  تعــ  الســــرج علــ



 صـحا  منـه يسـل  ومل الـوحي نصـوص علـ   يتسـلط  جنـده  املنهج  وه ا  .(1)"!والدل 
 !النبوية األحاديث

 علـــيه  التطـــاول علـــ  والتشـــجيع -علـــيه  هللا رضـــوان- الصـــحابة عـــن يالرتضـــ   تـــرك .4
 رضي الزبري كابن  بعضه   صورة وتشويه  ،املتجرد العلمي ابلبحث ذل؛   أمام  والترتس

 .عنه هللا
 هللا. رمحه املل؛  عبد بن سليمان األموي اخلليفة  عل  التحام  .5
 إليها. التارخيية األحداث  مجيع وعزو ،القتصادية املصاح شبكة ش ن من اإلعال  .6
ــار .7 ــآمر إنكـ ــ  التـ ــ  علـ ــر قتـ ــن عمـ ــاب  بـ ــان اخلطـ ــن وع مـ ــان بـ ــي عفـ ــعنه هللا رضـ  ،امـ

 فردية! حادثة أهنا ودعوى
 !ذمه  يف الواردة الصحيحة األحاديث وإنكار اخلوارج عل  التباكي .8
 ماديتها! ودعوى اإلسالمية الفتوحات  غاية يف التشكي؛  .9

 أسل ! ممن حىت اجلزية أخ  يف يستمرون كانوا  أبهن  املسلمن امام . 10
 :منهاف ،البحث نتائج  أهم ن كر العرض ه ا هناية  ويف
 ومـــن املعرفـــة، أنــواع كــ   حتتكــر الوســط  العصـور زمـــن أوروبــا يفكانــت   الكنيســةأن  .1

 التــــي واحملاكـمــــة للتحقيـــ  نفســــه ضيعـــر   فـإنــــه الكنيســــة إطــــار خــــارج ويفكــــر يتجــــرأ
 أحيانـا. اإلعـدام حـد  إل تـصـ 

 ظـهـــــر الكنيســـــة تـسـلـــــط عـــــل  الـنـــــاس دومتـــــر   أورواب يف النهضــــة عـــــصر بدايـــــات  مــــع .2
 أو ديـــن مـــن هلـــا تنــي  ب مـــا وكــ  الكنيســة، طـغـيـــان عـــل  نفســـية فعـــ  كـــردة  اإلحلـــاد
 الـغيـ . عـن حديـث

 نفســية، كظاهـــرة  اإلحلاديــة التارخييـــة املاديــة املدرســـة ولـــدت  الســـابقة الظـــروف وســـط .3
 .صارًما موقًفا املعرفة أنـواع شـتـ  مـن موقفهـا وأصبـ 

 احلـكــ  يـتــ  خـاللــه مــن وال ي ،للمعرفة  األول  واملصدر  الت صيلي  املنهـج  هـو  الوحـي .4
 والعامليـــة التنــوير بـاســـ  الغيـــ  يوحنــ    الــوحي ـيحنــ    إذا لكــن املعرفــة، أنـــواع ـ تــش عـــل 

 
 (. 47التفسري املادي للتاريخ )ص: (1) 



 .هللا دون مـن يـعبـد ـامً صـن ذلـ؛  عنـد تصب  املاديـة فـإن
 ثــــ  العــــرش )ثبـــت :لقـاعــــدة خمـــال    التارخييـــة املصـــادر مــــع املـــادين املـــؤرخن    تعامـــ   .5

 وهـــي مســبقا، تبناهـــا الــيت الفـكـــرة يـؤيـــد ـامــع املصـــادر يف يبحــث إنــه حيــث انـقـــ (
 حتليلـــه عليهــا ويبنــي دهــا،ويقي   يصطادهـــا ثـ   املصاح،  وشبكات   القتصادية  الدوافع
 بعينـه. الرغبـوي التفسري هـو وهـ ا صحتهـا، مـن ت بـت   دون

 يتســل  ألنـــه العســكري؛ املـــادي الغـــزو مـــنخطــورة  أشـــد األمـــة عـــل  الفكـــري الغـــزو .6
 للحـدود، العابرة الناعمة ابلقـوة يعـرف مـا وهو  ضجيج،  أو صـخـ  بـدون األمـة إل

 هكــون  مــن  بعــة نقـديــة بعقليـة الغربيـة ال قافة خمرجات  مع التعام  يستدعي مـا  وهـ ا
 للمعرفة. األول املصـدر هـو

ـــة مــــع التعامــــ  دعــــوة .7 ـــة دعــــوة وحمايــــد مشــــرتك إنســــا  مـنـتــــج أهنــــا عــــل  املعرفـ  مضللـ
 والشرق. الـغـرب  مـن القادمـة اإلحلاديـة املادية  الفلسـفات  مـن العـديـد خلفهـا ختتفي

 وأن ومركزهـــا، املعرفــة مصــدر هـــو الـغـــرب  كـــون  مـــن تنطلـــ  الغربيــة املاديــة النظــر ت  .8
 شـتـــ  تقييــ  يف إليهــا والرجـــوع الحتكـام ينبغــي الــ ي الت صيـلـــي املنهــج هــي ثقافتــه
  لآلخريـن. بدونيـة والنظـر ابلغطرسة مرتعة نظـرة وهـ ه املعرفة؛ أنـواع

 .وصحبه وآله ،حممد نبينا عل  وسل  هللا وصل 


