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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 ملخص المراجعة النهائٌة 

 : فً مقٌاس

 فلسفة التارٌخ بٌن المنظورٌن الغربً واإلسالمً

 

  تارٌخ إسالم1ًماستر 

 عمر حٌدوسً. د.أ

 عناصر الوثٌقة

 مفهوم فلسفة التارٌخ: أوال

 موضوعات فلسفة التارٌخ ومقوالتها الكبرى: ثانٌا

 نشأة فلسفة التارٌخ فً أوربا: ثالثا

 اتجاهات فلسفة التارٌخ الغربً: رابعا

 أهم الفلسفات التارٌخٌة الغربٌة: خامسا

 نشأة فلسفة التارٌخ فً الفكر اإلسالمً: سادسا

 (م1404-1332 )( هـ808-732)فلسفة عبد الرحمن بن خلدون التارٌخٌة : سابعا

 ( م1973-1905)فلسفة الحضارة عند مالك بن نبً : ثامنا

 أهم الفلسفات التارٌخٌة اإلسالمٌة المعاصرة: تاسعا
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 مفهوم فلسفة التارٌخ: أوال

 

إن مفهوم فلسفة التارٌخ هو فً الحمٌمة خالصة التطور التارٌخً لمفهوم التارٌخ 

 .نفسه

حصٌلة النشاط البشري أي حوادث الماضً وسجل هذه : استعمل التارٌخ بمعنٌٌن

هاري المر . أي أن التارٌخ سجل كل ما حدث داخل نطاق اإلدران البشري. الحوادث

 .تارٌخ الكتابة التارٌخٌة: بارنز

. التارٌخ مجموع الحوادث التً ظهرت وستظهر فً حٌاة البشر، واإللمام بتلن الحوادث

 .لٌمة التارٌخ: جوزف هورس

دروس فً فلسفة : هٌجل. التارٌخ ٌشمل ما حدث بمدر ما ٌشمل رواٌة ما لد حدث

 .التارٌخ

فهو حوار سرمدي بٌن . التارٌخ عملٌة مستمرة من التفاعل بٌن المؤرخ وولائعه

وهو نضال مدٌد لإلنسان عبر استخدام عمله لكً ٌفهم بٌئته وٌعمل . الحاضر والماضً

 ما هو التارٌخ؟: ادوارد كار. فٌها

 .التارٌخ محاولة فهم الماضً للسٌطرة على الحاضر وصناعة المستمبل

 .هو انمطاع مع الطبٌعة ٌحدثه استٌماظ الوعً: التارٌخ عند بوركهاردت

فلسفة التارٌخ ال تهتم بالماضً فً ذاته وال بتفكٌر : فكرة التارٌخ: كولنجوود

المؤرخ فً الماضً، انما باالثنٌن معا فً عاللة متبادلة، لٌصٌر الماضً ال مٌتا بل 

 .حٌا معنا فً الحاضر
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فلسفة التارٌخ فً المرن الثامن عشر تأمالت فً التارٌخ من منظور عالمً، 

 التارٌخ هل هو علم؟: مصطفى شاكر. مرتبطا باإلنسانٌة والحضارة

فلسفة التارٌخ هً التعلٌك على الحدث التارٌخً، وبٌان أسبابه، وذكر فروض 

التارٌخ اإلسالمً : أحمد شلبً. مختلفة حوله، مع محاولة اإلجابة عن هذه الفروض

 .والحضارة اإلسالمٌة

 ألن لانون العلٌة ٌجري فً التارٌخ كما فً الطبٌعة، فإن مهمة فلسفة التارٌخ 

أي أنها العلم بحركة المجتمعات . الكشف عن الموانٌن الفاعلة فً حركة التارٌخ

: مرتضى مطهري. وتحوالتها والمواعد الحاكمة على هذه التطورات والتحوالت

 .المجتمع والتارٌخ

فلسفة التارٌخ هً الفلسفة التً تحاول استنباط لوانٌن أو وجهات عامة لسٌر 

 فلسفة التارٌخ:  عبد العزٌز الدوري. المجتمعات البشرٌة فً التارٌخ

فلسفة التارٌخ ال تمف عند عصر معٌن وال تكتفً بمجتمع خاص وإنما تضم العالم 

كله فً إطار واحد من الماضً السحٌك حتى اللحظة التً ٌدون فٌها الفٌلسوف 

 .فً فلسفة التارٌخ: محمود صبحً. نظرٌته، بل لد ٌمتد تفسٌره إلى المستمبل

 

 موضوعات فلسفة التارٌخ ومقوالتها الكبرى: ثانٌا

تشتغل فلسفة التارٌخ على ثالثة موضوعات؛ معنى التارٌخ، ولوانٌنه الحاكمة، 

واتجاه حركته، وتمابل كل منها ممولة فلسفٌة؛ الكلٌة والعلٌة والغائٌة على 

 .الترتٌب

  معنى التارٌخ .1

 . (كون التارٌخ ٌؤلف وحدة متكاملة تستدعً معنى كلٌا ناظما لألحداث)
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  الكلٌة مقولةتمابل 

 (مادة فلسفة التارٌخ هً التارٌخ العالمً الكلً ال الجزئً المحدد زمانا ومكانا)

  القوانٌن الحاكمة للتارٌخ .2

  (وجود عاللات ضرورٌة وترابط داخلً بٌن األحداث)

  العلٌة مقولةتمابل 

اختزال علل األحداث الجزئٌة فً علة واحدة تؤلف من التارٌخ صورة عملٌة )

 (كلٌة

  االتجاه فً التارٌخ .3

  (التارٌخ ٌتحرن باستمرار نحو غاٌاته)

  الغائٌة مقولةتمابل 

 (إدران المماصد الخفٌة التً ٌتجه التارٌخ صوبها)

 .اختالف اإلجابات عن هذه األسئلة أنتجت مختلف نظرٌات فلسفة التارٌخ

 

 نشأة فلسفة التارٌخ فً أوربا: ثالثا

 

  :عوامل نشأة فلسفة التارٌخ

عصر النهضة فً أوروبا نمل التارٌخ نوعٌا من حمل األدب والالهوت  .1

 .إلى مجال العلم

 .التوسع األوروبً الجغرافً واالتصال الواسع بٌن الحضارات المختلفة .2
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ظهور الفلسفة الطبٌعٌة النالدة وتنامً العمالنٌة التً زعزعت ثوابت  .3

 الالهوت المسٌحً

التمدم العلمً الكبٌر فً تفسٌر الظواهر الطبٌعٌة، خالفا للتفسٌر الالهوتً  .4

 .للعالم

 : المخاطر الكبرى المهددة للمصٌر المرافمة النهٌار الحضارة .5

a.  ،سانت أوغسطٌن وسموط روما 

b.  ،ابن خلدون وتدهور الحضارة اإلسالمٌة 

c.  ،هٌجل واجتٌاح نابلٌون أللمانٌا 

d. اشبنجلر وتوٌنبً والحرب العالمٌة األولى... 

 

 : أبو فلسفة التارٌخ الغربً

  أول من استخدم المصطلح، فولتٌر

  أول إنتاج لٌم فً فلسفة التارٌخ، فٌكو

  مؤسس الطرٌمة العلمٌة فً التارٌخ، مونتسكٌو

 .. صاحب جهد هام فً وضع فلسفة للتارٌخجان بودان

 

  :رواد فلسفة التارٌخ الغربً

 

 نٌقوال مٌكٌافٌللً، 

 جان بودان، 

 توماس هوبز، 
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 جامباتٌستا فٌكو، 

 البارون تشارلز دو مونتٌسكٌو، 

 فرانسوا ماري آروٌه فولتٌر، 

 ادوارد هٌوم، 

 جان جاك روسو، 

 كوندورسٌه، 

 ...جوتفرد فون هردر

 

 اتجاهات فلسفة التارٌخ الغربً: رابعا

 

: تتجاذب الفكر الفلسفً التارٌخً الغربً ست نظرٌات كبرى

 

  :نظرٌة العناٌة اإللهٌة .1

 (حب الذات)ومدٌنة الشٌطان  (حب هللا)مدٌنة هللا : سانت أوغسطٌن

 ظهرت النظرٌة فً فكر فٌكو، روسو، بوسوٌه، وٌتكر، شلٌجل

 : نظرٌة التقدم .2

 فٌكو وسعً العمل نحو األفضل، 

 كوندورسٌه والسعادة الفكرٌة والخلمٌة، 

 جان بودان والتمدم اإلجمالً، 
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 ٌوحنا جوٌرس والتمدم نحو النضج، 

.. هٌجل والتمدم بنمل المهارات المكتسبة بٌن األجٌال

 

  :نظرٌة التعاقب الدوري .3

من ألدم النظرٌات الفلسفٌة الغربٌة، أخذت شكال جدٌدا مع فٌكو، فً أن لكل أمة 

أدوارا تارٌخٌة معٌنة فً تطورها، تنتهً بعودة الدور األول بظهور بطل جدٌد أو 

 .بغزو خارجً، فً حركة حلزونٌة تمدمٌة

والدة، طفولة، شباب، لوة، : شبه ٌوحنا جوٌرس أدوار الحضارات بحٌاة اإلنسان

 .ضعف وتدهور، انحطاط

العصور الخمسة للحضارة : شارل فردرٌن كروز

  (المجتمع البدائً)عصر البراءة 

عصر الشباب والنمو،  

عصر سٌطرة اإلنسان على الطبٌعة والمجتمع،  

،  (وحدة الشعوب والرفاه)الدولة العالمٌة العظٌمة 

 (مرحلة االنهٌار)عصر الشٌخوخة 

  :النظرٌة البٌئٌة .4

 .اعتبار مونتسكٌو أن العامل الجغرافً العامل األساسً المؤثر فً حركة التارٌخ

الحرارة والبرودة، )أثر المناخ والبٌئة فً طبائع الشعوب وثمافاتها وأنشطتها 

 (...الجبال والسهول

 .تأثٌر المناخ والماء والمولع: (توٌنبً)أصل النظرٌة إغرٌمً 
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  :التفسٌر العنصري العرقً .5

رلً العنصر األبٌض ذو الشعر األشمر والعٌون  : 19سادت فً أوروبا فً ق 

 (الوحش األشمر: اإلنسان النوردي)الزرق 

بعد الثورة الفرنسٌة الجنس الغالً ممثل : أول من لال بها الكونت دي جوبٌنو

 .المدنٌة والفرنن ٌمثل البربرٌة

منح فٌخته االمتٌاز للعنصر األلمانً المكون من عنصر نمً خالفا لألخالط 

 . الالتٌنٌة
  :التفسٌر البطولً .6

 .تارٌخ البشرٌة هو تارٌخ العظماء. هو من ٌصنع تارٌخ األمة (البطل)الرجل العظٌم 

 فً األبطال وعبادة البطل:  فً كتابهتوماس كارلٌلأول من أسس لهذه النظرٌة 

اختٌار هللا للبطل، جبرٌة تعبٌر البطل عن رسالته، تحلً البطل : عناصر البطولة

 .بالشجاعة
 : مظاهر البطولة

 ، (دمحم)البطل كإله، البطل كنبً 

 ، (دانتً وشكسبٌر)البطل كشاعر 

 ، (لوثر ونوكس)البطل كمسٌس 

 ، (جونسون وروسو)البطل ككاتب 

 . (كروموٌل ونابلٌون)البطل كملن 

 .البطولة السٌاسٌة والعسكرٌة أسمى البطوالت

الملن مخلوق :  ملن أوروب386ًتفسٌر وراثً للبطولة، دراسة فردرٌن آدمز وود لـ 

 .بٌولوجً أكثر منه اجتماعً

. نوامٌس تارٌخٌة واحتٌاجات اجتماعٌة أدت إلى أفعال بطولٌة: سدنً هون

 .استدعاء الزمن العظٌم للعظماء
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 أهم الفلسفات التارٌخٌة الغربٌة: خامسا

 : هٌجلجورج ولهام فرٌدرٌن  .1

 .محاضرات فً فلسفة التارٌخ: كتاب. الجدلٌة المثالٌة

 : إنجلز وفرٌدرٌن ماركسكارل  .2

 .رأس المال: كتاب. المادٌة التارٌخٌة

 : شبنجلرأوسفالد  .3

 .انحالل الغرب:  كتاب.الدوائر الحضارٌة والضرورة العضوٌة

 : توٌنبًارنولد  .4

 بحث فً التارٌخ:  كتاب.التحدي واالستجابة

 : فوكوٌامافرانسٌس  .5

الدٌممراطٌة الغربٌة . نهاٌة التارٌخ واإلنسان األخٌر: كتاب. نهاٌة التارٌخ

 .لمة التمدم

 : هنتنغتونصاموئٌل  .6

 . النزاعات المادمة فً العالم بٌن األمم والحضارات.صدام الحضارات
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 نشأة فلسفة التارٌخ فً الفكر اإلسالمً: سادسا
 

 .عرف العرب التارٌخ بمعنى تعرٌف الولت

 (أٌام العرب)اهتمام العرب بحفظ األحداث الكبرى والتولٌت بها 

نبه المرآن الكرٌم على أهمٌة التارٌخ باستخدام مصطلحات األنباء واألخبار والمصص 

 ...واألٌام واألمثال

 .هـ فً عهد الفاروق عمر بن الخطاب17أسس المسلمون للتأرٌخ الهجري سنة 

 :البداٌة المبكرة للتألٌف فً التارٌخ تدل على الوعً التارٌخً لدى المسلمٌن

 كتاب التأرٌخ:  هـ 147عوانة بن الحكم ت 

 كتاب التارٌخ:  هـ 204ابن السائب الكلً ت 

 كتاب التارٌخ على السنٌن:  هـ 206هٌثم بن عدي ت 

 :االهتمام بالتراجم وسٌر األشخاص

 تارٌخ األشراف الكبٌر:  هـ 206هٌثم بن عدي ت 

 كتاب التارٌخ:  هـ 256البخاري ت 

االهتمام بالتارٌخ إبداع عربً إسالمً أصٌل بتأسٌس لرآنً ولٌس استنساخا لفكرة 

 .أجنبٌة
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 :عوامل الوعً التارٌخً عند المسلمٌن

 : المرآن الكرٌم-1

المصص المرآنً، أخبار السابمٌن، معلومات غٌر : مساحة واسعة للتارٌخ فً المرآن

مسبولة فً التدوٌن العربً واإلنسانً، أسماء األنبٌاء واألشخاص واأللوام واألماكن، 

 .ظهور بعضها فً أسماء السور المرآنٌة

 :توزع االهتمام المرآنً بالتارٌخ على بعدٌن

 .بعد التارٌخ بمعناه العام، حوادث الماضً-أ

!  آٌة لرآنٌة1200شغلت سدس مساحة المرآن حوالً 

. بعد التارٌخ بمعناه البشري الكلً-ب

: تجلٌات هذا االهتمام المرآنً ثنائً البعد

. تمدٌر لٌمة التجربة اإلنسانٌة

. تاكٌد إمكان االستفادة من التارٌخ

. معرفة حركة التارٌخ ولوانٌنه وسننه

. صلة الماضً بالحاضر والمستمبل

. مسؤولٌة البشرٌة عن مصٌرها

. الكشف عن طبٌعة العاللة بٌن هللا واإلنسان

 .إعادة بناء المفاهٌم والمضاٌا التارٌخٌة من المرآن

 :السنة النبوٌة الشرٌفة-2

اهتمام السنة النبوٌة المطهرة بالتارٌخ ورصدها لمدر هام من أحداثه ولصصه، ورصد 

. تفاصٌل لم ترد ال فً المرآن وال لبله
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وسٌرته ورواٌتهما ووضع منهج خاص ودلٌك لنمد - ملسو هيلع هللا ىلص–اهتمام المسلمٌن بسنة النبً 

. (السند)وخارجٌا (المتن)المروٌات داخلٌا

: الحوادث اإلسالمٌة وتوسع الدولة-3

. الخالفة ونظم الحكم وإدارة الدواوٌن: استمرار الدولة وتأطٌرها

. حركة الردة والفتوحات اإلسالمٌة ومواجهة الفتن: المواجهة مع الموى المضادة

 

لماذا تأخر ظهور فلسفة التارٌخ إسالمٌا؟ 

فلسفة التارٌخ تعبٌر عن نضج إنسانً متراكم ولٌس نتاجا ذاتٌا : تصحٌح طرح السؤال

لكل حضارة، فظهوره غربٌا ال ٌعنً سبما غربٌا أو غٌابا إسالمٌا بل هو تكامل 

. وتراكم

. تأخر الظهور بسبب تأخر نضج العمل اإلنسانً والفكر التارٌخً: التعلٌل

عدم بلوغ البنى  العملٌة واالجتماعٌة للمجتمع اإلنسانً المستوى المؤهل لها إلنتاج 

. الوعً والمعرفة والثمافة التارٌخٌة وإنماؤها

. تأخر التدوٌن التارٌخً وتأخر االهتمام بالتارٌخ العلمً

ظهور المؤرخ ثم المؤرخ   : تأخر ظهور المعرفة الفسلفٌة أمر طبٌعً فً النمو البشري

 .الفٌلسوف ثم الفٌلسوف التارٌخً

الفسلفة التارٌخٌة اإلسالمٌة أسبك وأسرع ظهورا وأعمك : من منظور فلسفً معمك

. وعٌا وأرسخ جذورا ممارنة بالفلسفة التارٌخٌة الغربٌة السمتفٌدة منها البانٌة علٌها

العبرة وإمكان االستفادة من )السبك المرآنً اإلسالمً فً الوعً واالعتبار التارٌخً 

 (التارٌخ
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: التارٌخ تحت عنوان العبرة

. كتاب األمثلة للدول الممبلة (م1038/هـ420ت)دمحم بن عبد هللا المسبحً 

كتاب تجارب األمم  (م1039/هـ421ت)أحمد بن دمحم بن ٌعموب مسكوٌه 

. كتاب االعتبار (م1188/هـ484ت)األمٌر ابن منمذ أسامة بن مرشد الكنانً 

. كتاب اإلفادة واالعتبار (م1231/هـ629ت)موفك الدٌن البغدادي 

كتاب عبرة أولً األبصار فً ملون  (م1299/هـ699ت)عماد الدٌن ابن األثٌر الحلبً 

. األمصار

كتاب تارٌخ اإلسالم وسٌر أعالم النبالء  (م1374/هـ748ت)دمحم بن أحمد الذهبً 

. وكتاب العبر فً خبر من غبر وذٌل العبر

كتاب عبر األعصار وخبر  (م1364/هـ765ت)ابن حمزة الحسٌنً دمحم بن علً 

. األمصار

كتاب مرآة الجنان وعبرة الٌمظان فً  (م1367/هـ768ت)عبد هللا بن أسعد الٌافعً 

. معرفة ما ٌعتبر من حوادث الزمان

كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام  (م1406/هـ808ت)عبد الرحمن بن خلدون 

. العرب والبربر ومن عاصرهم من السلطان األكبر

: تنامً النظرة العلمٌة الواعٌة للفكر التارٌخً

. كتاب اآلثار البالٌة عن المرون الخالٌة (م1048/هـ440ت )البٌرونً 

. علم التارٌخ وطرق المعرفة التارٌخٌة ( هـ6ق )ابن فندق 

. علم التارٌخ وفوائده وإرشاد المرآن إلٌه (م1457/هـ851ت)أحمد بن لاضً شهبة 
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أول كتاب فً التارٌخ ٌسمً . المختصر فً علم التارٌخ (م1474/هـ879ت)الكافٌجً 

. التارٌخ علما وٌدافع عن ذلن وٌؤسس له

. كتاب اإلعالن بالتوبٌخ لمن ذم أهل التارٌخ (م1497/هـ902ت)السخاوي 

كتاب العبر والممدمة والتأسٌس الفعلً للفلسفة  (م1406/هـ808ت)ابن خلدون 

التارٌخٌة اإلسالمٌة عبر نظرٌة العمران البشري وأطوار الدولة وعوامل لٌامها 

. وسموطها

 

: فلسفات تارٌخٌة مبكرة

 – نصٌحة الملون –أدب الدنٌا والدٌن  (م1058/هـ450ت)أبو الحسن الماوردي 

.  لوانٌن الوزارة وسٌاسة الملن–تسهٌل النظروتعجٌل الظفر 

سراج الملون والخلفاء ومنهاج  (م1126/هـ520ت)الطرطوشً أبو بكر دمحم بن الولٌد 

. الوالة واألمراء وتدبٌر االملن والدول

. مشاكلة الناس لزمانهم (م905/هـ292ت )الٌعموبً أحمد بن إسحاق 

مروج الذهب ومعادن الجوهر  (م957/هـ346ت)المسعودي علً بن الحسٌن 

. رسائل إخوان الصفا (م10/  هـ 4ق)إخوان الصفا وخالن الوفا 

تجارب األمم وتعالب   (م1030/هـ421ت)مسكوٌه أحمد بن دمحم بن ٌعموب الرازي 

. الهمم

أبو جعفر جالل الدٌن ابن طباطبا دمحم بن علً العلوي المعروف ابن الطمطما 

 .الفخري فً اآلداب السلطانٌة والدول اإلسالمٌة (م1309/هـ709ت)
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 (م1404-1332 )( هـ808-732)فلسفة عبد الرحمن بن خلدون التارٌخٌة : سابعا

 

:  من أسرار إبداع ابن خلدون

 .النتاج الثمافً الغزٌر للحضارة اإلسالمٌة

 .المرحلة التارٌخٌة التً عاشها

 .العبمرٌة الفذة والمدرة الذهنٌة الفائمة على اإلفادة البناءة واإلبداع

التارٌخ ظاهر وباطن : ابن خلدون مؤسس علم التارٌخ

  (إخبار)التارٌخ فً الظاهر 

 (علم بالكٌفٌات واألسباب+ تعلٌل+ نظر وتحمٌك)وفً الباطن 

:  لانون نمد األخبار

طبائع العمران 

إمكان الخبر لبل تعدٌل الرواة 

 !عدم جدوى نمد أخبار مستحٌلة

:  أدوات النمد التارٌخً

لواعد السٌاسة 

طبائع الموجودات 

اختالف األمم والبماع واألعصار 

اإلحاطة بالحاضر 

 ..المٌام على أصول الدول والملل
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التارٌخ علم من العلوم  : دعائم فلسفة ابن خلدون التارٌخٌة

التارٌخ فرع للفلسفة 

  (األسباب على العموم)التصور الواضح للتارٌخ الكلً 

 (األخبار على الخصوص)تمٌٌزه عن تارٌخ األمم 

مهمة التارٌخ عند ابن خلدون دراسة االجتماع البشري الذي هو عمران العالم وما 

 . ٌعرض له من األحوال

ضرورة االجتماع البشري  :  نشأة العمران البشري

 .    ضرورة السلطان

: العوامل المؤثرة فً العمران

 الخصب والفمر+ البٌئة :  العوامل الداخلٌة

 الدٌن + العصبٌة + سلطان العادة والتملٌد :  العوامل الخارجٌة

:  أطوار الدول

 (بناء)طور الظفر بالبغٌة واالستٌالء على الملن .1

طور االستبداد  .2

 (مباشر)طور الفراغ والدعة .3

  (تملٌد)طور المنوع والمسالمة .4

 .(هدم)طور اإلسراف والتبذٌر .5

 .جٌل بان وجٌل مملد وجٌل هادم ( سنة120)أعمار الدول ال تعدو ثالثة أجٌال 

عصبٌة داخلٌة . له عوارض طبٌعٌة. الهرم نازل فً الدولة ال محالة فً جٌلها األخٌر

. أو هجوم دولة ألوى
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 ( م1973-1905)فلسفة الحضارة عند مالك بن نبً : ثامنا

التارٌخ عند مالن لٌس مجرد تعالب حوادث بل هو سٌر مطرد تترتب فٌه 

 .الحوادث ترتٌبا منطمٌا

التارٌخ من صنع اإلنسان نفسه، ال هو لدر محتوم تخطه المشٌئة وال هو لدر 

 .أعمى تخطه الحتمٌة التارٌخٌة

 .غاٌة التارٌخ أن ٌسٌر بركب التمدم نحو شكل من أشكال الحٌاة الرالٌة، هً الحضارة

الحضارة هً مجموع الشروط األخاللٌة والمادٌة التً تتٌح لمجتمع معٌن أن ٌمدم 

 .لكل فرد من أفراده جمٌع الضمانات الالزمة لتطوره

 .ومصٌر اإلنسان رهن دائما بثمافته. مشكلة كل شعب فً جوهرها مشكلة حضارٌة

وكل تفكٌر فً مشكلة . أي تفكٌر فً مشكلة اإلنسان هو تفكٌر فً مشكلة الحضارة
وكل تفكٌر فً مشكلة الثقافة هو تفكٌر فً مشكلة . الحضارة هو تفكٌر فً مشكلة الثقافة

 .وكل تفكٌر فً مشكلة التربٌة هو تفكٌر فً مشكلة المنهج. التربٌة

الثمافة ظاهرة . الثمافة نظرٌة فً السلون أكثر من أن تكون نظرٌة فً المعرفة

 .بٌئٌة ال مدرسٌة

عالم األفكار، عالم األشخاص، عالم األشٌاء، : الثمافة وعوالمها: الشروط العامة للحضارة

 .شبكة العاللات االجتماعٌة

 .   البٌئة فً بعدٌها الطبٌعً واالجتماعً

 الجهاز االجتماعً األول:    النفس اإلنسانٌة 

 (الفكرة الدٌنٌة: منشط التفاعل)الوقت + التراب + اإلنسان : عناصر الحضارة

ما لبل الحضارة، مرحلة الروح، مرحلة العمل، مرحلة : منحنى الحضارة

. الغرٌزة، ما بعد الحضارة
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 أهم الفلسفات التارٌخٌة اإلسالمٌة المعاصرة: تاسعا

 

 .تجدٌد التفكٌر الدٌنً فً اإلسالم. دمحم إلبال: التارٌخ حركة مبدعة

 .جمال الدٌن األفغانً ودمحم عبده. مدرسة العروة الوثمى: مدرسة السنن اإللهٌة

 : امتدادات المدرسة

 : امتداد بٌانً تطبٌمً

  (المنار)دمحم رشٌد رضا 

 (الظالل)سٌد لطب 

 :امتداد تنظٌري تأصٌلً

  (التفسٌر الموضوعً والسنن التارٌخٌة فً المرآن)دمحم بالر الصدر 

 (السنن اإللهٌة فً األمم واألفراد والجماعات)عبد الكرٌم زٌدان 

 .سنن التغٌٌر االجتماعً. جودت سعٌد: السننٌة كمانون التغٌٌر االجتماعً

 التفسٌر اإلسالمً للتارٌخ. عماد الدٌن خلٌل: التفسٌر المرآنً للتارٌخ

 عبد الحلٌم عوٌس : تفسٌر وفمه التارٌخ

. مدخل إلى سنن الصٌرورة االستخالفٌة. الطٌب برغوث: نظرٌة التدافع والتجدٌد

المماربات الفسلفٌة متواصلة ومتراكمة وكلما كانت األطروحة تكاملٌة سننٌة كلما 

كانت ألرب للمنظور اإلسالمً التوحٌدي المرآنً األصٌل لفسلفة التارٌخ اإلسالمً 

 .خاصة وفسلفة التارٌخ اإلنسانً عامة


















































































