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 فلس ت التارٌخ

 الثالثتالواحضرة 
   هل يعيد التاريخ  نفسه ؟

عندما نضع حوادث تاريخية متشااهةة ياا ااراار ام ااب ًنهاا  اماو ًناك وامتر يا  ع او     
األسااهاك وامنتاااجد نًاادًا ي ااق  متراهتااة اي امتاااريف ي يااد نلساا  يااا مرااار  ام اااب   م اا  ماا  
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حيث امتلاصيل امدقيتة نًد االختقف واضح م  عصار اماو اخار وما  مرح اة اماو  خار  
ًنااا   3002واالحااتقل األمري ااا عاااب  9191يرااانا م  اارام عاااب ، يمااًق  االحااتقل امهر 

تشاااه  يااا األسااهاك وامنتاااجد وم اا  ًنااا  اخااتقف يااا األساا وك والميااا  اممته ااة ،ومًاال 
اخر نًد ا  ام ديد م  امادول  اا  اًاب ساهك مساتورةا ًاو امن اعاا  امداخ ياة اال ا  م ال 

قااد ت ااو  واحاادن ، مي  امتاااريف  عصاار وااروف تخت ااف ماا  مرح ااة امااو اخاار  و ا  امنتاااجد
 ي يد نلس  يا اارار ام اب م ن  ال ي يد نلس  يا امتلاصيل امدقيتة   

 تطور مصطلح فلسفة التاريخ
ب يااا هحااث نشاار  يااا ت اا  امساانة املي سااوف 9571وةاار مصاار ح ي ساالة امتاااريف عاااب    

ع ااااو اساااا  املرنسااااا تيااااومتيرد ومااااا قصااااد  يااااومتير هةاااايا اممصاااار ح   ا  ياااادر  امتاااااريف 
تح ي يااة ي تاا ب هنااول ماا  امتل ياار امتاااريخا يم ناا  ماا  تمياا  روايااا  امتاااريف السااته اد  ياار 

 امم تول من  ، هم نو امتل ير اممستتل اميي يستند امو امنتد وامتح يل   
ه ااد ويااان يااومتير هااد  ًاايا اممصاار ح يوةاار  موضااول ي ساالا مسااتتل يو  ه اااد نوريااة     

يجاالد ، ينًااد    ًيجاال ياار  ا  تأم يااة ماا  قهاال املقساالة  األممااا  ماا   مًااال تًااردر ، ًو
 امل سلة ًا امتل ير اميي ينوب امدنيا وما ييةا   

 اد االًتماااااب يااااا نةايااااة امتاااار  امًااااام  عشاااار وهدايااااة امتاااار  امتاسااااع عشاااار هامدراسااااا      
ر امتاريخيااة اممتخصصااة ، مي  ااا  مصاار ح ي ساالة امتاااريف يحماال ملةومااا  ًناجيااا  ويااا  واخاا

 امتر  امتاسع عشر واميي تمًل يا ملةومي   
 المفهوم األول : ويسمى فلسفة التاريخ التأملية :

اااد ًااايا امم ناااو  املي ساااوف االمماااانا تاماااانول  نااا د مااا  خاااقل  تاهتااا  ممتاااال سااانة متاااد اًو
اااو ماااا يشاااير اماااو يةاااب 9511 ب ه ناااوا  تتنوااارن ياااا امتااااريف ام ااااب هاااامم نو ام اااامما دد ،ًو

 ع و اسا  انةا وحدن مت ام ة    مسيرن امتاريف
اااه ًيجاال مي اا   ًاايا امملةااوب ماا  خااقل امتأ يااد ع ااو دراسااة امتاااريف ماا  خااقل امل اار  ’ ًو

اي ا  ام تاال يساايرر ع ااو ام ااامب وا  تاااريف ام ااامب يم اا  توصاايل  مسااارا  عت يااا، وهامتاااما 
يأ  ي سلة امتاريف امتأم ية ماًا اال مسيرن حوادث امماضا امهشري  و امتل ر وامتامال ييا  

اانساااااانا  األوماااااو وتاااااداعياتةا امسااااا هية ع اااااو امصااااا يدامحااااارك ام اممياااااة ، و ه اااااد نشاااااوك 
واألخققااااا وامسياسااااا واالقتصااااادي واالًتماااااعا ،اتخااااي  رح  امتلسااااير امتااااأم ا محر ااااة 
امتاريف اه ادا  ًديدن انحسر  يا االًتماب هاالنسا  ومصير امهشرية  اي ر     ع او يةاب 
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امل سالة هواقاع امحاروك واأل ماا  وامصاراعا  امحاضر واستشرام اممستتهل ،  يتأًر  ت   
امدومياة ، ممااا  د  مماو حامااة تشااحب هاار   ع او شاا ل نورياا  و تااك منةاا  تاااك تتاادًور 

 امجركد ماتشه    رد ، يةا اي  تميل امو امحاضر وامتاًر ه    
 :الفلسفة النقدية او التحليليةهي  أما المفهوم الثاني

مدراساة امتاريخياة ما  حياث ملاًيما  و دواتاا  وموضاوعات  يةا ي سلة ترهيتية ت امد منةد ا
 هخقف امتأم ية امتا ت تمد تصورا  نورية يحسك  

ا  وويلة ي سلة امتاريف امنتدية ًاا تمحايا اممانةد امايي يصارن   امماحرخي  يضاق      
عاا  دراسااة اممصاار حا  ام امااة امتااا يسااتخدمةا اممااحرخي  يااا تلسااير اموقاااجع امتاريخيااة ، 

 مل ًي  امل سلة  وتش
 امتحتم م  صحة اموقاجع امتاريخية     9

 ام وامل امياتية امموضوعية يا امهحث امتاريخا     3

 امتلسير امتاريخا مما ًر      2

وي تهر ام ديد م  املقسلة ا  امل سلة امنتدية م تاريف ًا ي سالة امتااريف امحتيتياة امتاا     
 تتقجب مع امل سلة   

ة هااي  ي ساالة امتاااريف امتأم يااة وامنتديااة ، يااا  امل ساالة امتأم يااة ت ًااأ و ًنااا  عققااة ًدمياا   
واممشاا ل امتاا ت تارس مسايرن امتاي اة  امو امماضا  وسي ة يست ا  هةا ع و حل األ ما 

 امهشرية   
امااااا امل ساااالة امنتديااااة ًااااا تساااا و م  شااااف عاااا  حتيتااااة امماضااااا ماااا  خااااقل اسااااتنرام     

ا ت مل مةمة امل سلة امتأم ية  امماضا ويةب امحاضر واستشرام امم  ستتهل ًو
 التارٌخ علن وفن وفلس ت : 

 يةو ع ب اًتماعا ي تمد امرريتة ام  مية يا امنتد واًها  امحتاجم       
و ي سلة مي يرهر هي  اممتدما  وامنتاجد وتوضيح ام ققة امسههية         ًو
وي تهااار يااا  مااا  خاااقل عااارس امحتااااجم امتاريخياااة امخاصاااة وام اماااة وساااردًا هأسااا وك     

 قصصا ًياك وممتع       
 التفسير األسطوري للتاريخ :

ًنا  عدن م ا  وتلسيرا  م  مة األسرورن ومنةا   م   صل   مة  سرورن م  ي ل     
 تسررد هم نو  تك  توم  ت امو   ت  وامت ب وما يسررو د  
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م ةا  سارير  توم  ت امو   ت سارير      وتأتا  يضا  هم نو امحديث  و امح اية ًو
 األومي د   

امو ًانك ًي  امت اريف قد ترم    مة  سارير امو م نو األهاريل  و األ اييك ،     
  و قد ترد هم نو امح اية امتا ال  صل مةا   

متد  ا  مألسرورن هم انيةا اممخت لة عققة وًيتة هامتاريف ، مي تش ل مادت  األومية     
 وتلسيرا  محوادً   

م  األسرورن وامتا تضب المةة وام اجنا  امخارقة  ان  ًا اموسير يا امه د     
ارير امتاريخا هي  امتو  ام  يا اممتمً ة هامخوارم وهي  امهشرية امس لو ، وم   ًب األس

ا ع و مر امتاريف ًا  سرورن امخ يلة و سرورن امرويا       و شةًر
 تلسير امديانا  امسماوية م تاريف   

عم ية تلسير امتاريف يا امل ر امدينا ألتهال امرساال  امسماوية ام هر  تاميةودية ،     
نسا  اممسيحية ، ااسقبد ت تتا ع و  رضية مشتر ة واممتمً ة هامخ م وام و  واا

 وامحيان واممما    
مي تًمع ام تاجد امسماوية ع و    اهلل سهحان  وت امو خ م ام و  م  ام دب ويحدي     

ع اانسا  ه د موت   اانسا  يا ًيا ام و  مةمت  ه د خ ت  يا  عمار األرس ، ًب يًر
مًل ميتف هي  يد اهلل سهحان  وت امو ميحاسه  ع و  عمام  يا ام امب امدنيوي وت   ت

تمسيرن امتاريفد هدايتةا امخ م ونةايتةا امه ث وامحساك ورح ة اانسا  هي  ت   امهداية 
ي  امنةاية تًسد مسيرن امتاريف امهشري     ًو


