
 هل التاريخ علم

عندما طغت النزعة اآللية يف تفسري األشياء بعد التقدم الكبري أصبحت التجربة اآللية هي 
 وحدها املؤدية إىل اليقني، فما ابل الروح واحلياة؟

 :انعكس هذا على فريقني

 :أسس للبحث التارخيي وهي 3ساوى بني التاريخ والعلوم الطبيعية وحدد -1

 .التارخيية اليت يراد دراستهاحصر الفرتة -أ

 .اعتماد املنهج التجرييب االستقرائي عن طريق حشد مادة اترخيية-ب

 .الوصول إىل أحكام كلية-ج

 :اما النزعة األخرى فتمثلها عدة مدارس

اليت تقول أنه ال أمل يرجى من وراء التحليل الفكري املفصل لتعليل : املدرسة الرومانتكية-
 .التطور تدرجيي ال شعوري أحداث التاريخ، ألن

 .طائفة من الشعراء قالت إن احلي ال ميكن أن يقاس بشئ خارجه، وإمنا هو مقياس نفسه-

 .املذهب احليوي اجلديد برجسون امتياز الكائن احلي على اآللة ألن ماضيه يؤثر على حاضره-

ه يف التاريخ فال أاثرت مسألة فلسفية مهمة وهي أن املؤرخ منغمر بنفس: املدرسة التارخيية-
يستطيع أن يقف خارجه أو أن ينظر إليه حبياد وهذا ما يستلزم عدم القدرة على اخلروج بقوانني 

 .صادقة

 11نشأة وتطور فلسفة التاريخ يف أوراب حىت القرن 

 :عوامل النشأة



 وهي فرتة التوسع 1541إىل  1541فرتة النهضة األورروبية اليت امتدت لثالثة قرون بني عامي 
الغريب واليت شهدت اتصاال واسعا بني احلضارات املختلفة كان هلا أثر على الفكر األوريب من 

 .حيث اندفاع العلماء إىل الكتابة يف اتريخ وآداب الشعوب والبلدان املكتشفة أو املستعمرة

 .فكتب بطرس مارتري عشرات السنني يف العامل اجلديد

ابلشعوب األخرى والتعرف على توارخيها فهناك عامالن   إضافة إىل التوسع اجلغرايف واالتصاالت
 :ارخيي ومهالكبري على تطور الفكر والوعي التكان هلما األثر ا

 .ظهور الفلسفة الطبيعية الناقدة اليت زعزعت الكثري من ثوابت الفكر الالهويت:األول

ابلتفسري الالهويت للعامل، التقدم العلمي يف تفسري الظواهر الطبيعية،والذي مل يعد يقتنع :والثاين
وقد اختذت هذه النهضة العلمية شكلها الفلسفي جبهود بيكون فرنسيس، رينيه ديكارت، جون 

 لوك؛

 .اوضح بيكون ضرورة اتباع طريقة االستقراء

 .فسر ديكارت حركة الكون تفسريا آليا

 .حاول لوك أن يبين املعرفة واحلقيقة على اخلربة البشرية

املعنيون ابلتاريخ فنقلوا إليه مناهج العلوم اجلديدة مثل فيكو، فولتري، كوندرسيه وظهر املفكرون 
مع ما توفر بني أيديهم من اتريخ الشعوب، ليحدثوا نقلة نوعية يف التاريخ من اتريخ سردي إىل 

 .اتريخ حتليلي من اتريخ جمزأ إىل اتريخ عاملي

 :ابإلضافة إىل بعض األمور مثل

 .تطور تطورا منتظما وفق قواننياجملتمع البشري ي-1

 .كل شيئ يف التاريخ هو نتاج عالقة حمددة بني السبب واألثر-2



 .الرتكيز على األفكار والتتاريخ الفكري-3

، كما اهتموا ابلتاريخ العاملي مثل أعمال العقالنيون أن التقدم يف حركة التاريخ أمر حتمي واعتقد
 .فولتري وهريدر

لسفة التاريخ وظهرت مقوالهتا األساسية؛ فمقولة الكلية أصبحت متثل يف هذه األجواء طهرت ف
 .اهتمام املؤرخ وهو ينظر إىل اتريخ احلضارات بوصفها وحدة متكاملة

ومقولة العلية أخذت شكلها مع مونتسكيو يف كتابه أحباث يف أسباب عظمة الرومان الذي 
 .1535صدر سنة 

؛ إذ  بطابع جديد أسبغته عليها املدرسة العقالنية وكذلك ظهرت الغائية أو عادت إىل الظهور
كانت الغائية مع الرتاث اليهودي و املسيحي مبعىن وجود هدف يتحرك مسار التاريخ ابجتاهه، 
مث أعيد فهمها وفق الرؤية العلمانية القائلة أبن اإلنسان هو حمور الكون وأصبح التاريخ لديهم 

 .نسان على األرضعبارة عن تقدم حنو هدف كمال وضعية اإل

 عامل آخر يف نشأة فلسفة التاريخ

هناك عامل حفز يف الفكر هذا النوع من الوعي ابلتاريخ ذلك كان املخاطر اخلارجية الكربى اليت 
أن عهود النكبات يف التاريخ اإلنساين كانت دائما حمفزة  فقد الحظ نيقوال بردائيف ،هتدد املصري

على التفكري يف املاضي ويف املصري، وبلغت احلضارة اإلسالمية مرحلة تدهورها فأهلم ذلك ابن 
 .خلدون أن يضع أول نظرية يف فلسفة التاريخ

 هو الذي وكان ختوف اشبنجلر وتوينيب على مصري احلضارة الغربية بعد احلرب العاملية األوىل
 .شكل نظريتهما يف فلسفة التاريخ

 من هو أب فلسفة التاريخ



ال خيتلف املؤرخون يف أن فولتري هو أول من استخدم اصطالح فلسفة التاريخ، ولكن ال يعين 
هذا أن هذا املوضوع مل يكن قد طرق الفكر من قبل بل إن ظهور هذه التسمية قد جاء بعد 

 .ظهور املسمى

بوصفه له إنتاج قيم يف الفلسفة التارخيية، وقال آخرون مونتسكيو أو جان  منهم من قال فيكو
 .بودان أو ابن خلدون

 رواد فلسفة التاريخ

الرواد هم املسهمون األوائل يف هذا الفن وقد ابتدأ ظهورهم يف عصر النهضة، مث تطورت 
 :االسهامات يف عصر التنويروهو كاآليت

لسوفا وال مؤرخا وإمنا كان سياسيا وعسكراي، حيث نظر مل يكن في 1425مكيافللي نيقوال -1
، ويف هذا ال حمل لالعتبارات إىل التاريخ يف إطار السياسة اليت هتدف إىل السلطة ومتسك بقوة

 .األخالقية وهكذا الغاية تربر الوسيلة

النزاع هو تقوم رؤيته إىل التاريخ على أصالة النزاع يف طبع اإلنسان، وأن املظهر األساسي هلذا 
الصراع األزيل بني عامة الشعب من جهة وبني العظماء واألقوايء، والسبب وراء هذا هو إرادة 

 .القوة والشهوة عند األقوايء واألمن واالستقرار عند الغالبية

يركز على سياسة الدولة إال أنه يضع قوانني حتدد رؤيته يف تفسري وابلرغم من أن مكيافللي 
، وأن انتصار القادة خيضع لثورات الكربى منشؤها االستضعاف واالستعباداألحداث الكربى، فا

غالبا إىل حسن الطالع والكفاءة الشخصية، أم احملور الذي تدور عليه فلسفته يف السياسة املدنية 
 .فهو أن حتافظ الدولة على سلطاهنا

 :منها له يف فلسفة التاريخ رؤى جديدة، 1411جان بودان -2



الفصل بني ما هو إهلي وما هو طبيعي يف الكون والتاريخ ينشأ من ابتداع إهلي ذهب إىل -
 .على الصعيد األرضي وتكون هنايته

هو أول من قال ابلنظرية البيئية يف التاريخ فآمن بتأثري البيئة على النشاط اإلنساين وابلتايل على -
 .التاريخ كله

فالحظ أن تطور القانون املدين يكشف وجها هو أول من قال بوجود قانون شامل يف التاريخ، -
 .من النظام يف التاريخ

هو من قال إن التاريخ مسرية عامة ابجتاه التقدم مع أنه تقدم إمجايل تتخلله حقب من -
 .االحنطاط والرتاجع

يف نظرته إىل التاريخ مل يتجاوز هوبز حدود السياسة املدنية وملا كان ، 1151هوبز توماس -3
ا هو موجود هو مادة، وكل ما يتغري هو حركة وأن املبدأ األول واألساس والنهائي يرى أن كل م

 .لكل شيء هو املادة واحلركة، فإن كل نظرية عنده هي نظرية أجسام

ولقد نظر إىل اإلنسان على أساس أنه كائن شرير فاسد تدفعه املصلحة الذاتية وتتحكم فيه 
 .الغرائز األولية من أاننية وجشع

ستفاد العلماء من وجهة نظره على عكس ما أراده هو؛ فهو يرى أنه ليس إبمكاننا معرفة ولقد ا
جناه أبنفسنا، ومبا أننا أنتجنا كل املوضوعات الرايضية موضوع ما إال ابلقدر الذي فيه حنن أنت

فه فبوسعنا معرفتها حىت النهاية، ولذا فالرايضة هي على سبيل االمتياز أداة كل تقييم للعامل بوص
 .طبيعة

فالحظ فيكو أن هذا اإلنتاج ال ميكن تطبيقه على العامل بوصفه طبيعة إذ إن البشر مل يصنعوا 
 .الطبيعة بل التاريخ



كما استفاد منها ماركس عندما رأى أن معرفة التاريخ أسهل من معرفة الطبيعة إذ إن اتريخ 
 .مل نصنع الثاينالبشر يتميز عن اتريخ الطبيعة يف كوننا صنعنا األول لكننا 

، أبو فلسفة التاريخ حبسب الكثري من فالسفة أوراب يرى فيكو أن 1555فيكو جامباتيستا 
 :للتاريخ حركة دائرية حلزونية تتمثل يف أدوار ثالثة متعاقبة، وهو يف جتدد دائم وهذه األدوار هي

 .والذي ظهر يف العهد البدائي ومييزه حكم الظالم واخلوف :دور اآلهلة-أ

 .الذي حكمه رجال أشداء وهو عهد األرستقراطية: دور األبطال-ب

 .الذي اعرتف الناس فيه أبهنم متساوون يف الطبيعة وهو عهد الدميقراطية:دور اإلنسان-ج

عناية عامة وتظهر يف القوانني الطبيعية : وأعطاها معنيني إىل جانب هذا آمن فيكو ابلعناية اإلهلية
 .، أما العناية اخلاصة فتكون فيما يقود الناس إىل منط احلياة األكملويف عملية التاريخ املنظمة

  

 


