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 جامعة الجبٌاللً بونعامة

 كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة

 لسم العلوم االجتماعٌة

 شعبة الفلسفة

 

 ممٌاس: فلسفة التارٌخ

 1المستوى: ماستر 

 التخصص: فلسفة تطبٌمٌة.

 األستاذ المسإول عن الممٌاس: د. بن رابح أحمد.

 

 ملخص محاضرات السداسً الثانً.

 

 ممدمة:

من حٌث المعنى لٌمكن التطرق الى فلسفة التارٌخ دون الولوف بالتحلٌل الالزم إلى 

معنى التارٌخ سواء فً معناه اللغوي االشتمالً أو معناه االصطالحً، ولذلن فالنظرة العملٌة 

سواء كانت بمنطلك علمً أو منطلك فلسفً محطة الزمة للولوج فً فلسفة التارٌخ كما تجلت 

المشكلة األكثر صعوبة التً تطرلنا لها فً السداسً السابك تمثل روبً. ثم إن فً الفكر األو

على وجه التحدٌد بٌان معنى فلسفة التارٌخ  كنظرٌة حول اإلنسان والمجتمع فً إطار 

الصٌرورة التارٌخٌة، واألمر الذي تم التركٌز علٌه فً هذا السٌاق هو عاللة هذا المبحث 

والصعوبات التً  الحدٌث عن المنهج المعتمد فً علم التارٌخ طارإالفلسفً بعلم التارٌخ فً 

( Voltaireٌطرحها، كون فلسفة التارٌخ على وجه العموم حاولت من خالل نظرٌة فولتٌر )

 (G.B.Vico)ٌدا فٌكوسبات جٌوفانًجعل التارٌخ دراسة للثمافة اإلنسانٌة عموما، ثم ركزنا على 

الذي ٌعتبر ضمن الدراسات المعاصرة هو اول مإسس لفلسفة التارٌخ حٌث   1411 -1661
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كما  . أو خطاب العلم الجدٌد ‹‹ La scienza nuova ›› فً كتبه المهم سماها بالعلم الجدٌد

 -1411 (Herderهٌردر )ات التً بذلها الفٌلسوف األلمانً ٌوهان غوتفرٌد بٌنا المجهود

1181. 

السداسً الثانً سنحاول مواصلة بحثنا عن أهم مضامٌن فلسفة التارٌخ فً خالل  إما

النتائج  باعتبارها مرحلة أخرى من مراحل تطورها، كما سنحاول النظر فًالمرن التاسع عشر 

 تحدٌدا.التً آلت إلٌها وخاصة أهم التؤثٌرات على صعٌد الفكر األوروبً 

سنحاول ابراز العاللة بٌن  العامة، بفلسفتهومادامت فلسفة التارٌخ ألي فٌلسوف مرتبطة 

ها أصبحت علٌها تفلسفة التارٌخ والمآل التً آلً إلٌها فلسفته لنحدد المكانة والوضعٌة التً عرف

التطورات الفكرٌة التً مٌزت بداٌة المرن العشرٌن، وعلٌه هل  خالل من فلسفة التارٌخ خاصة

أننا أمام  أمه فً المرنٌن الثامن والتاسع عشر؟ ٌمكن الحدٌث عن فلسفة للتارٌخ كما كانت علٌ

ى محافظا عن أسسه معانً مكملة وفً ذات الولت مختلفة عنها خاصة من جهة المنهج الذي ٌبم

 اإلبستٌمولوجٌة فً إطار ما طرأ من تحوالت فلسفٌة.

 محتوى المحاضرات

 هٌجل والربط بٌن المنطق والتارٌخ البشري.: المحاضرة األولى

األعمدة الفكرٌة التً أألرست لفكر المرن التاسع  أهمتعتبر فلسفة التارٌخ الهٌجلٌة من 

عشر، ومن هذا المنطلك لم ٌكن هذا الفٌلسوف مجرد متتبع أو مالحظ للتارٌخ الفعلً 

ٌة لم ٌفصل بٌن العملً والتارٌخً، للبشرٌة، بل ومن خالل موسوعته العلمٌة وفلسفته الروح

 لً، لهذا السبب عتبرت نظرته للعمل هً ذاتها نظرته لتارٌخ.والتارٌخً والعم
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 أهم تصورات فلسفة التارٌخ الماركٌة.المحاضرة الثانٌة: 

فكان التحلٌل ماركس ٌملب الجدل الهٌجلً رأسا على عمب وٌعطٌه طابعا مادٌا، 

سً، فتصبح الماركسً للتارٌخ باعتباره هٌجلٌا فً شبابه مإسسا فً نظره على االلتصاد السٌا

فلسفة التارٌخ عنده لٌس أداة فكرٌة لفهم الوالع بل محاولة لتغٌٌره فً االتجاه الذي تفرضه 

المادٌة التارٌخٌة. وبالتالً مع ماركس أصبحت فلسفة التارٌخ مستوى من البنٌة الفولٌة التً 

 ٌعتمد علٌها العمال لتحدٌد مصٌرهم.

 فلسفة العلوم إلى فلسفة التارٌخ.أ. كونت واالنتقال من المحاضرة الثالثة: 

لم ٌخرج أ.كونت عن اإلطار الفكري األوروبً، كنه بمً منسجما مع فلسفته الوضعٌة 

التً على أساسها بنى فلسفة تارٌخ وضعٌة أو كما سماها بالسٌاسة الوضعٌة، معنى هذا أنه وإن 

خ نظرٌة لحل األزمة التً غلب علٌه الطابع اإلبستمولوجً، فإنه أراد أن ٌجعل من فلسفة التارٌ

كانت فرنسا تعانً منها، ألنه لم ٌمٌز كما فعل هٌجل بٌن تطور العمل وتطور المجتمع، فكان 

 لانون األحوال الثالث الركٌزة التً بنٌت علٌها فلسفة التارٌخ عنده.

 المحاضرة الرابعة: دٌلتاي والتحول المنهجً فً فلسفة التارٌخ.

من الفالسفة الذٌن حتى العشرٌة الثانٌة من المرن العشرٌن لم  ( 1111 – 1111)  دٌلتاي 

ٌكن الفٌلسوف المعروف، ولكنه من خالل تؤثره بهٌردر بالمدرسة التارٌخٌة األلمانٌة استطاع أن 

بٌنها وبٌن  أكثروال منهجٌا وثانٌا من حٌث معناها لتتوطد العاللة أٌغر اتجاه فلسفة التارٌخ 

استطاع هذا الفٌلسوف إن ٌطرح مشكلة المنهج فً العلوم اإلنسانٌة طرحا  ة. لمدالعلوم اإلنسانٌ

لم ٌكن معهودا فً زمانه، كونه لم ٌمبل نظرٌة المعرفة كما كانت موجودة فً الفكر األوروبً 

سواء منها العمالنٌة أو التجرٌبٌة، بهذا سٌفتح أفما جدٌدة لفلسفة التارٌخ من خالل منهج الفهم 

عتراضات من طرف معاصرٌه، لكن وبعد صدور كتاب الكٌنونة والزمان الذي لمً عدة ا
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لهٌدغر أصٌح االهتمام بطرح دٌلتا من أهم ما اتجه نحوه الفكر الغربً وما أعمال الالحمٌن 

 أمثال غدامٌر وبول رٌكور إال دلٌال على ذلن.

 .المحاضرة الخامسة: من فلسفة التارٌخ إلى الفلسفة النقدٌة للتارٌخ

ف الموانٌن الكلٌة المتحكمة فً مجرى التارٌخ لم ٌعد هدفا للدراسات التارٌخٌة الفلسفٌة، اكتشا

وٌعتبر ، وهذا ٌعنً بصورة ما أن ممام فلسفة التارٌخ لم ٌعد كما كان علٌه فً المرن التاسع عشر

سانٌة ماكس فٌبر من أهم الذٌن حاولوا التوفٌك بٌن منهج الفهم والتفسٌر ما أعطى الدراسات اإلن

بعدا أخر ٌتمثل فً عدم النظر إلى العلوم اإلنسانٌة نظرة مجتزأة بل هً كل متكامل تشكل مٌدانا 

 واحدا على المختصٌن التعاون فٌما بٌنهن لصد تطوٌر النظرة العلمٌة إلى الوضع اإلنسانً.

المحاضرة السادسة: محاضرة مفتوحة ٌتم من خاللها فتح منالشة مع الطلبة  للرد على 

 انشغاالتهم النظرٌة فً هذا المجال.

 

 البٌبلٌوغرافٌا:

 

 

 

 

 

 




