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  ولفآ يعماجلا زكر ملا

  ةیعامتجالاو  اإلنسانیة مو لعلا ةیلك

  

  خیر اتلا ةفسلف سایقم يف تار ضاحم

  

  حابر لو ب ریمت :د

  

  :تمهید

فلسفة التاریخ من أهم العلوم التي نشأت في الغرب إن لم یكن أهمها على اإلطالق، فقد كان 

إال أن . المنطق والطبیعیات واإللهیات قاسًما مشترًكا بین الحضارات الیونانیة والمسیحیة واإلسالمیة

فیما أصبح فیما  الغرب في العصور الحدیثة فصل العلوم اإللهیة وأبرز ما یخص اإلنسانیة منها

في مقابل العلوم الریاضیة من ناحیٍة والعلوم الطبیعیة من ناحیٍة » العلوم اإلنسانیة«بعُد ُیسمى 

. أخص ما یمیز الحضارة األوروبیة الحدیثة» اإلنسان«إلى » اهللا«وأصبح هذا التحوُّل من . أخرى

ل مرتبطة باإلنسان، وتقدُّم ه، ونموُّه، وارتقائه، ورسالته، ظهرت فلسفة التاریخ بعد هذا التحوُّ

وارتباطاته بغیره، وانتماءاته للطوائف والعشائر والقبائل واألمم، وتحدید أدوارها في الزمان، وتعاقبها، 

وتراكم خبراتها فیما ُسمِّي بعد ذلك بالتاریخ؛ لذلك افتخر الغرب وَزَها باكتشافه میادین لم تعرفها 

صاحب الفضل في اكتشافها مثل اإلنسان والتاریخ، أو الزمان الحضارات القدیمة، وأنه هو وحده 

فالحب هو جوهر اإلنسان الذي یعیش في الزمان، والموت نهایة للتاریخ . والتقدُّم، أو الحب والموت

كان اإلنسان عند سقراط روًحا خالدًة بال تاریخ، وكان التاریخ عند أفالطون . اإلنساني وٕایقاف للتقدم

ا، وعند أرسطو تاریًخا طبیعی�ا، وعند أوغسطین تاریخ ملكوت السموات، تاریخ تاریًخا أسطوری� 

لم یتم اكتشاف التاریخ كوعي إنساني إال في الغرب بعد إحیاء اآلداب القدیمة في القرن . األنبیاء

الرابع عشر واكتشاف الحیاة اإلنسانیة ابتداًء من إبداعها األدبي، وبعد اإلصالح الدیني في القرن 

الخامس عشر، واكتشاف اللحظة في عالقة مباشرة مع الخلود، والتأكید على حریة المسیحي، 

والفضل اإللهي الذي ال یحتاج إلى توسُّط، وبعد القرن السادس عشر حیث بدأ اإلنسان یظهر 

عند أراسم، وبعد معركة القدماء » المذهب اإلنساني«كمركز للكون فیما ُسمِّي فیما بعد باسم 

َدثین في القرن السابع عشر، وانتصار الُمْحدثین على القدماء، وٕاثبات قدرة اإلنسان على والمحْ 
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وهنا ظهرت فلسفة التاریخ في القرن الثامن عشر لتزید  ١.الخلق واإلبداع، وتجاوز الَخَلف للسََّلف

كیف تتقدَّم الشعوب؟ ما هي مراحل ارتقاء : كتسبات مفهوم التقدُّم إجابة على سؤالعلى هذه الم

باستثناء كوندرسیه الذي (اإلنسانیة؟ وتكاد تجمع جمیع فلسفات القرن الثامن عشر والتاسع عشر 

جعل المرحلة العاشرة مستقبل اإلنسانیة وفلسفات القرن العشرین التي تعلن نهایة الحضارة الغربیة 

أن اإلنسانیة قد وصلت إلى مرحلة النضج والكمال، وأنها لم تعد في حاجٍة إلى ) أفول الغربو 

فإذا ما وعت . وصایة خارجیة من اآللهة أو األبطال، من األنبیاء أو السََّحرة، من الحكام أو اآلباء

نقل أنفسها الشعوب مراحل تطورها أمكنها بعد ذلك أن تتحرَّك، وأن تأخذ مصائرها بأیدیها، وأن ت

من مرحلة إلى مرحلة؛ وبالتالي كانت فلسفة التاریخ هي الممهِّدة للثورة الفرنسیة، أعظم إنجاز 

ر لطاقات فلسفة التنویر التي كانت األساس النظري الذي خرجت منه فلسفة  للغرب، وأكبر مفجِّ

  .التاریخ

 :مفهوم فلسفة التاریخ

كلل دون تخصیص وذلك  اإلنسانيفسیر فلسفي للتاریخ یمكن تعریفها على أنها محاولة لتقدیم ت    

من خالل تطبیق الفلسفة ودمجها من الظواهر التاریخیة وهنا ما یتضح من وضوح مباحث الفلسفة 

في فلسفة التاریخ في مبحث المعرفة مثل تناول فلسفة " الثالثة ،الوجود ،المعرفة والقیم" األساسیة

در المعرفة التاریخیة، أما في مبحث القیم فتبحث في دور العامل معرفة التاریخ مص إمكانیةالتاریخ 

الحكم األخالقي على التاریخ إضافة إلى الحقیقة التاریخیة  وٕامكانیةاألخالقي في التطور التاریخي 

  .وطبیعتها

تم ویسمى هذا الجانب بالفلسفة النقدیة للتاریخ، ویه :ولاالـــ الجانب  :ولفلسفة التاریخ جانبین اثنین

بالدراسة النقدیة لمناهج علم التاریخ، والكشف عن المبادئ االبستمولوجیة التي تتأسس علیها الكتابة 

التاریخیة لدى المؤرخین، والكشف عن مدى صدق الوقائع، والموضوعیة، وصدق المصطلحات 

كما تهتم فلسفة ..التي یستعملها المؤرخ في تفسیر الوقائع التاریخیة كالعلیة والفرض والقانون والتنبؤ

التاریخ النقدیة بالبحث في طبیعة الحقیقة التاریخیة قیمتها حدودها هل هي ممكنة أم غیر ممكنة 

هل یمكن الوصول إلى الحقیقة فیما یخص وقائع التاریخ البعید، وما أثر تاویالت  المؤرخین على 

یخ، وهي الدراسة التأویلیة العقالنیة ویسمى بالفلسفة التأملیة للتار  :الجانب الثاني ..الحقیقة التاریخیة

للتاریخ تسعي لتقدیم تفسیر كلي لمجرى التاریخ اإلنساني، ومحاولة صیاغة القوانین التي تحكم سیر 

  ... التاریخ اإلنساني، كنظریة التعاقب الدوري، ونظریة التقدم التاریخي، ونظریة العنایة اإللهیة
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 نشأتها

الفرنسي فولتیر وذلك من خالل استنكاره أن  وفالتاریخ إلى الفیلسیرجع أول استعمال للفظ الفلسفة 

تصبح دراسة التاریخ أكواما مترامیة من المعارك الحربیة أو المعاهدات السیاسیة دون معنى مفهوم 

أي أن دراسة   أو حكمة بادیة، إذا أراد تنقیح الدراسة التاریخیة بما یمكن تسمیته بالتاریخ النقدي

الدراسة النقدیة  1نقدیة تستبعد منه الخرافات واألساطیر حیث جاءت هذه األخیرة ص التاریخ دراسة

نظرا للنقص الشدید الذي یشهده تركیبیة التاریخ ومن الطبیعي أن ال یعترف أحد على نفسه 

بالقصور أو النقص وبذلك فقد كان المؤرخون أشد المعارضین لفلسفة التاریخ ألن هذه تقیم نظریتها 

س نقص في طبیعة التاریخ ویكمله الفكر الفلسفي أما نقطة البدء في فهم القصور في على أسا

تركیب التاریخ وتعویضه بفكر فلسقي أما نقطة االنطالقة فكانت لدى ابن خلدون من خالل التمیز 

  بین الظاهر والباطن في التاریخ

  

 :خصائصها

ال رابط بینهما وأكواما فوق بعضها  تبدو حوادث التاریخ أمام نظر الفیلسوف أشتاتا :الكلیة  

البعض، فالفیلسوف یرفض أن یكون التاریخ فوضى من المصادفات العمیاء وكوارث تتالحق 

بعضها البعض، تتخللها ومضات قصیرة من السعادة كما أنه یرفض أن یكون مسار التاریخ على 

لفیلسوف الوحدة حیث یطلب ا«كشارع مهده الشیطان بحطام من قیم "حد تعبیر ماكس قبیر

العضویة بین األجزاء والهدف هو أن تكون نقطة البدء في فلسفة التاریخ تكامل بین األجزاء وترابط 

الوقائع ففلسفة التاریخ ال تقف عند عصر معین وال تكتفي بمجتمع خاص ولكنها تضم العالم كله 

نظریته بل قد ال یقتنع  واحد من الماضي السحیق حتى اللحظة التي یدون فیها الفیلسوف إطارفي 

بذلك إنما یمتد تفسیره للمستقبل وبذلك یشعر فیلسوف التاریخ أنه قد أوجد الوحدة بین األشتات و 

المعنى فیما یبدوا غیر مفهوم وبذلك یتجاوز المؤرخ في فلسفة التاریخ الوقائع الجزئیة إلى التاریخ 

  .ككل  اإلنسانيالعالمي أي التاریخ 

أ المؤرخ في التاریخ العادي إلى التعلیل ولكنه یتقید دائما بواقعة جزئیة ملتزما حیث یلج :التعلیل

بأسطر التاریخ من مكان وزمان أما الفیلسوف التاریخي فیختزل العلل الجزئیة للحوادث الفردیة إلى 

 العواملفي علة واحدة أو علتین على أكثر تقدیر فیفسر في ضوئها التاریخ العالمي أي أنها تبحث 

  األساسیة التي تحكم حركة التطور التاریخي



4 
 

 :فروق بین فلسفة التاریخ وعلم التاریخ 

من خالل دراسة المفاهیم السابقة على " الكلیة"في التاریخ اإلنساني ككل    تبحث فلسفة التاریخ

" ئیةالجز "بینما علم التاریخ یبحث في وقائع تاریخیة معینة زمانا ومكانا " التجرید"البحث التاریخي 

ویمكن التعبیر عن " العینیة"وذلك من خالل دراسة هذه الوقائع التاریخیة باستخدام المنهج الوصفي 

الفرق بین فلسفة التاریخ وعلم التاریخ، بأن فلسفة التاریخ إجابة على السؤال، لماذا الحدث التاریخي 

  ؟ بینما علم التاریخ إجابة على السؤال كیف الحدث التاریخي؟

 بین الفلسفة وعلم التاریخ لعالقة ا

إن الدراسة التاریخیة البسیطة تجعل الباحث یغرق في وقائع وحوادث إلحضارها حتى یكاد على    

ال یصبح بعدها أكثر حكمة مما كان قبلها ومن جهة أخرى تشد الباحث إلى " فولتیر"حد تعبیر 

ریبا عن الحاضر ومن هنا الماضي حتى یصبح على حد تعبیر دیكارت لشدة ألفته بعدما صار غ

فإن فلسفة التاریخ تعوض كل هذا القصور فهي تجعل لوقائعه المتراكمة المتتالیة معنى ومعزى إذ 

ال فتجعل اإلنسان مقیما فیه وبذلك  من مشكلة قائمة في الحاضر" كروتشیه"تبدأ كما لالحظ 

محصنا ضد ما یغوص في أعماق الماضي السحیق غوصا یجعله غریبا عن حاضره أي یبقى 

وفلسفة التاریخ ال  داء التاریخ أي آفة العقل حیث یغریه الماضي بالوالء له" هفریدیریك نیتش"أسماه 

تعوض قصور التاریخ و حسب بل إنها تعوض قصور الفلسفة أي قلق دائم مصدره اشتیاق 

إلیها حیث  الفیلسوف إلى الوصول للحقیقة فهو دائم البحث عنها ولكنه في خشیة أن یظل السبیل

 یخلق في عالم المجردات وذلك لفرط تجریدها أما فیلسوف التاریخ فیلتمس مادة من واقعیة التاریخ

لتاریخ حتى ال باشد التاریخ الفلسفة حتى ال تحلق بعیدا عن غیر عالمنا وترتفع الفلسفة إذن ی 

لحكمة وتلتمس یغوص في وحل الماضي في ودمائه لذلك، قیل إن التاریخ یلتمس من الفلسفة ا

  .الفلسفة من التاریخ الواقعیة فكالهما یكمل اآلخر 

  نظریات في فلسفة التاریخ 

 :عند ابن خلدونالتعاقب الدوري  نظریة 

والفن هنا بمعنى التقنیة والمهنة ، ر ابن خلدون التاریخ فنا من الفنون التي تتداولها األمم اعتب 

أما بعد فإن فن التاریخ من الفنون التي تتداولها : " خلدون یقول ابن ، والخیال واإلبداع األدبي 
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ویتساوى في ، وتشد إلیها الركائب والرحال ، وتسمو إلى معرفته السوقة واألقیال  ،األمم واألجیال 

جم الفوائد شریف ، اعلم أن فن التاریخ فن عزیز المذهب : " ویقول أیضا" فهمه العلماء والجهال 

والملوك ، واألنبیاء في سیرهم ، فنا على أحوال الماضین من األمم في أخالقهم إذ هو یوق، الغایة 

  .حتى تتم فائدة االقتداء في ذلك لمن یروموه في أحوال الدین والدنیا ، في دولهم وسیاستهم 

   

والتاریخ عند ابن خلدون في ظاهره ال یزید عن أخبار عن األیام والدول والسوابق من القرون 

وعلم بكیفیات الوقائع ، وفي باطنه نظر وتحقیق وتعلیل للكائنات ومبادئها دقیق )(..األولى 

  .لذلك فهو أصیل في الحكمة عریق، وأسبابها عمیق 

   

وهو یطمح أن یصبح أصال یقتدي به من (..) لقد أعطى ابن خلدون لحوادث الدول علال وأسبابا 

واخترعته من بین المناحي ، مسلكا غریبا  لقد سلكت في تربیته وتبویبه: یقول ، بعده المؤرخون 

وما یعرض في ، ، وأسلوبا وشرحت فیه من أحوال العمران والتمدن   وطریقة مبتدعة، مذهبا عجیبا 

ویعرفك كیف دخل ، االجتماع اإلنساني من العوارض الذاتیة ، وما یمتعك بعلل الكوائن وأسبابها 

وتقف على أحوال ما قبلك من األیام واألجیال ، یدك  حتى تنزع من التقلید، أهل الدول من أبوابها 

  .وما بعدك 

   

فابن خلدون هدته مشاهداته وتأمالته العمیقة لشؤون االجتماع اإلنساني إلى أن الظواهر 

بقوانین طبیعیة تشبه القوانین التي (..) االجتماعیة ال تشذ عن بقیة ظواهر الكون ، وأنها محكومة 

والحظ أن كثیرا من المؤرخین ، هر الكون كظواهر الفلك والطبیعة والكیمیاء تحكم ما عداها من ظوا

ال یتجاوزون في كتابتهم التاریخیة النقل المباشر عن سابقیهم ، وكأن التاریخ حكایة عن السلف 

وبهذا النهج عارض من سبقه من ، مع إن التاریخ في جوهره فلسفة عمیقة لقوانین االجتماع ،

جمعوا الروایات دون نظام منهجي خاص یفرق بین الحقیقي واألسطوري من المؤرخین الذین 

  .األخبار 

  :منهجیة ابن خلدون التاریخیة 

، یعتبر كتاب مقدمة ابن خلدون من أوائل الكتب التي تعرضت لذكر القواعد العامة لفهم التاریخ 

لذین جمعوا الروایات دون فهو بحث تاریخي نقدي یعارض فیه مؤلفه اتجاه من سبقه من المؤرخین ا
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فكانت األحداث تروى على عالتها  منهج خاص ، یفرق بین األسطوري والحقیقي من األخبار ،

فاألغلبیة الساحقة من المؤرخین العرب السابقین استوعبوا بال نقد مادة ،  دون تمحیص أو تدقیق 

  التاریخ المنقولة إلیهم بطریقة االتباع 

وأدوها (..) فحول المؤرخین في اإلسالم قد استوعبوا أخبار األیام وجمعوها إن :" یقول ابن خلدون 

  "فالتحقیق قلیل (..) إلینا كما سمعوها ، ولم یالحظوا أسباب الوقائع ولم یراعوها 

فقد كان أغلب المؤرخین یحصرون عملهم في حشد الروایات وتوثیق السند ، دون القیام بنقد 

  " .إنما أدینا ذلك حسب ما أدي إلینا : " لعمران، یقول الطبري األخبار على أساس طبائع ا

فلئن كان فضل المؤرخین القدامى في أمانة النقل وغزارة المادة التي صنعوا منها كتبهم فإن ابن 

خلدون قد أضاف إلى ذلك فضال آخر في ناحیتین ، األولى في تفریقه بین التاریخ وفلسفته ، 

ب عن العلل واألسباب للحوادث والوقائع ، ومحاولة الوصول إلى إجابات والثانیة في تساؤله الدءو 

لقد أنشأت في التاریخ كتابا ، : " منطقیة مستمدة من معرفته بطبائع العمران ، یقول ابن خلدون 

رفعت به عن أحوال الناشئة من األجیال حجابا ، وفصلت فیه األخبار واالعتبار بابا بابا ، وأبدیت 

الدول والعمران علال وأسبابا ، وسلكت في ترتیبه وتبویبه مسلكا غریبا ، واخترعته من فیه ألولیة 

بین المناحي مذهبا عجیبا ، وطریقة مبتدعة وأسلوبا ، وشرحت فیه من أحوال العمران والتمدن ، 

وما یعرض في االجتماع اإلنساني من العوارض الذاتیة ، وما یمتعك بعلل الكوائن وأسبابها ، 

فك كیف دخل أهل الدول من أبوابها ، حتى تنزع من التقلید یدك ، وتقف على أحوال ما قبلك ویعر 

   "ً .من األیام واألجیال وما بعدك 

لقد كتب ابن خلدون مقدمته أساسا من أجل وضع معاییر بید المؤرخ ، یعتمدها في معالجة الوقائع 

سلیم به مما ال یحتمله فیرفض ، ویحسب التاریخیة ؛ لیتبین ما یحتمل الصدق ویمكن قبوله والت

  .على الكذب و الوضع

كابن هشام وابن إسحاق والواقدي (..)كما أجرى تحقیقات هامة على تراث أسالفه من المؤرخین 

والبالذري وابن عبد الحكم والطبري والمسعودي وابن األثیر ، فاستبعد بعضها على أنها محض 

ئع األشیاء وقوانین العمران ، وشك في صحة كثیر منها اختالق غیر ممكن الحدوث بسبب طبا

وقد بنى هذه التحقیقات على ما قرره في مقدمته بصدد االجتماع اإلنساني  على أنه موضع ریبة ،

ومناهج البحث العلمي وقواعد التحري التاریخي ، فالفیصل الذي یمیز الوقائع التاریخیة الحقیقیة 

أي القوانین الداخلیة للعمران البشري ، وعلى (طابقة أحوال العمران من الدعاوى الكاذبة هو معرفة م



7 
 

لذلك فمن أسباب أخطاء المؤرخین باإلضافة إلى التشیع للمذاهب الجهل ) معرفة طبائع األحوال 

بطبائع أحوال العمران ، لذلك رمى ابن خلدون في مقدمته من وراء دراسة للظواهر االجتماعیة إلى 

التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها وتطورها ، وما یعرض لها من أحوال  الكشف عن القوانین

  .، فاستنبط قانون المطابقة للنوامیس االجتماعیة

  :قانون المطابقة ألحوال العمران عند ابن خلدون 

استنبط ابن خلدون قانون المطابقة للنوامیس االجتماعیة ، فوضع بذلك علم العمران ، وهو عام 

نفسه ، وكان أهم سبب دعا ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم الجدید حرصه على تخلیص مستقل ب

و إصالح وتقویم ما وقع من أوهام وأخطاء ، فقد كان ابن  الكتب التاریخیة من األخبار الكاذبة ،

في ما تناوله من قضایا بكتابه األول في العمران (..) خلدون واعیا كل الوعي أنه كان مجددا 

ور باسم المقدمة ، فقد أعطى للحوادث علال وأسبابا ، فكما أن للطبیعة قوانین معینة تسیر المشه

حوادثها وفقها ، فكذلك العمران البشري أو االجتماع اإلنساني له عوارضه الذاتیة الخاصة به ، 

  .ویقصد ابن خلدون بالعوارض الذاتیة ما نقصده نحن من كلمة القوانین 

ن لقانون المطابقة جره إلى الكشف عن القوانین االجتماعیة ، وذلك لكي یجعل إن تطبیق ابن خلدو 

منها بوجه برهاني ال مدخل للشك فیه، معیارا صحیحا یتحرى به المؤرخون طریق الصدق و 

  ..الصواب فیما ینقلونه 

النقد  فإذا كان أهل الحدیث مثال یركزون جهودهم على النقد الذاتي فقد اكتشف ابن خلدون أهمیة

  الباطني ، فإذا كانت الشریعة جملة إنشاء ، فإن التاریخ محض خبر یحتاج إلى معیار خاص 

ومنهجیة تلیق به ، وبسبب هذا رفض ابن خلدون رفضا قاطعا كل الروایات الغیر الموافقة ألحوال 

  .العمران 

دمة كتابه األول الذي وذلك في مق(..) وقد أعطى نماذج من تطبیقه لقانون العمران الذي ابتكره 

خص به علم التاریخ وتحقیق مذهبه ، وقد أورد فیه أمثلة ألخبار مستحیلة الحدوث وردت في كتب 

المؤرخین السابقین ، فهو یرى أن ما أورده المسعودي وغیره من أن جیوش موسى علیه السالم قد 

  .وٕاستراتیجیة  بلغت ستمائة ألف مقاتل ال یثبت أمام النقد الباطني ألسباب جغرافیة

واعتبر دخول افریقش المغرب خرافة وغزوات التبابعة ملوك الیمن لبالد المغرب من األخبار الواهیة 

ً ،یفندها بأدلة عقلیة وجغرافیة وسیاسیة ، یقول ابن خلدون  الواهیة للمؤرخین ما  ومن األخبار : "

م كانوا یغزون من قراهم بالیمن إلى ینقلونه كافة من أخبار التتابعة ملوك الیمن وجزیرة العرب أنه
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وهذه األخبار كلها بعیدة عن الصحة ، عریقة في الوهم والغلط (..) أفریقیة والبربر من بالد المغرب

أشبه بحدیث القصص الموضوعة ، وذلك أن ملوك التبابعة إنما كان بجزیرة العرب وقرارهم 

حر من ثالث جهاتها ، بحر الهند من وكراسیهم بصنعاء بالیمن ، وجزیرة العرب یحیط بها الب

) خلیج السویس   یقصد (الجنوب ، وبحر فارس الهابط من البصرة من المشرق ، وبحر السویس 

  .الهابط منه إلى السویس من أعمال مصر من جهة المغرب ، كما تراه في مصور الجغرافیا

تمثال الزرزور الذي تجتمع ومن األخبار المستحیلة عند ابن خلدون ما نقله المسعودي أیضا في 

وأمثال ذلك كثیر ، (..) إلیه الزرازیر في یوم معلوم من السنة حاملة للزیتون ، ومنه یتخذون زیتهم 

وتمحیصه إنما هو بمعرفة طبائع العمران ، وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحیص األخبار ، 

  ..وتمییز صدقها من كذبها 

نها قصة مدینة إرم ذات العماد ، ونكبة البرامكة وغیرها ، ثم یضیف ابن خلدون أمثلة كثیرة م

وأعرق في الوهم ما ورد في شان إرم ذات العماد ، تلك المدینة المزعومة التي لم یقع لها : "ً یقول

ً أحد على أثر  وكذلك نكبة البرامكة نشأت عن قصة غرامیة بطالها جعفر بن یحیي البر مكي "

ومنها ما " لها بأسباب أعمق وأكثر عالقة بطبیعة الملك ومقتضیاته والعباسة أخت الرشید ، ویعل

  " .كان من استبدادهم على الدولة ،وسیطرتهم على أموالها 

  :التعاقب الدوري عند ابن خلدون 

یعد ابن خلدون مبتدع نظریة التعاقب الدوري للدول في تاریخ الفكر اإلنساني من حیث بعدها 

في الحضارة وقارن في دائریة   م ، وقد توصل إلى االقتناع بفكرة التعاقب االجتماعي والفلسفي العا

التغییر بین اإلنسان والمجتمع ، فللمجتمع في نظره عمر یمر به كعمر المرء الذي یولد ثم یكتمل 

  .نموه ،ثم یهرم فیموت ، وعلى هذا األساس تمر الدولة بالمراحل التالیة بداوة ـ ازدهار ـ تدهور

ة كانت المحور األساسي الذي تدور حوله أبحاث ابن خلدون ونظریاته ، إذ قاسها قیاسا إن الدول

تاما على عمر الفرد ومراحل تطوره ، وجعل للدولة أعمارا كما لألشخاص ، وهي النظریة التي 

إن الدولة لها أعمار : " تمثل جوهر فكره في الدورة العضویة للدولة ، یقول ابن خلدون في المقدمة 

ویرى أنها ال تعدو أعمار ثالثة أجیال ، والجیل هو عمر شخص من " بیعیة كما لألشخاص ط

حتى إذا " العمر الوسط ، فیكون أربعین الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غایته ، قال اهللا تعالى 

  " .بلغ أشده وبلغ أربعین سنة 
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تنشأ الدول ؟ وما هي عوامل  هي كیف(..) كانت المسألة األساسیة التي شغلت ابن خلدون 

  .ازدهارها ؟ وما أسباب هرمها ؟

إن حركة التاریخ عند ابن خلدون هي حركة انتقال مستمرة من البداوة إلي الحضارة على شكل   

في المرحلة األولى تنشا الدولة (..) وهذا االنتقال یتم عبر الدولة على خمس مراحل (..) دورة 

المرحلة الثانیة ینفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن یكون قد  ، على أنقاض دولة سابقة لها

وفي المرحلة الثالثة تسود ) الثورة تأكل أصحابها (تخلص ممن اشتركوا معه في تأسیس الدولة 

الراحة والطمأنینة ، وتزدهر الدولة ، وفي المرحلة الرابعة تتحول الراحة والطمأنینة إلى قناعة 

لمرحلة الخامسة تتمة للمرحلة السابقة ونتیجة لها حیث تفقد الدولة هیبتها وسكون ومسالمة ، وتأتي ا

  .فتتحلل وتزول 

  :وتتمیز هذه األطوار الخمسة بما یلي

  .طور الظفر واالستیالء على الحكم :الطور األول

  .طور االستبداد والبطش: الطور الثاني

التمتع بملذات الدنیا، مما تنزع إلیه طور الفراغ والدعة لتحصیل ثمرات الملك و :  الطور الثالث

  .طباع البشر من تخلید األثر وتحصیل المال واإلسراف في الشهوات

طور القنوع والمسالمة والسكون، ویكون صاحب الدولة في هذا مقتنعا بما حقق  :الطور الرابع

  .سابقوه وما أنجزوه من أعمال ، فیتتبع آثارهم حذو النعل بالنعل

مخربا لما كان سلفه یؤسسون (..) طور اإلسراف والتبذیر، ویكون صاحب الدولة   :الطور الخامس 

، وهادما لما كانوا یبنون ، وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبیعیة الهرم ، ویستولي علیها 

  .المرض المزمن الذي ال تكاد تتخلص منه 

جیل البداوة وجیل الحضارة وجیل  فإذا كانت الدولة تمر بأطوار خمسة، فإنها ال تعدو ثالثة أجیال،

  .الترف الذي تسقط في عهده الدولة

یتمیز السكان فیه بخشونة وشظف العیش والبسالة واالفتراس : الجیل األول ، وهو جیل البداوة 

، فال تزال بذلك صورة العصبیة محفوظة فیهم ، والبدو هم  والتماسك واالشتراك في المجد 

ن العیش في أحوالهم العاجزون عما فوقه ، ولكن البدو سرعان ما المقتصرون على الضروري م

یتطورون ، إذ یتحول حالهم من البداوة إلى الحضارة والعمران بفعل الملك مع الجیل الثاني ، 

والحضارة إنما هي تفنن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة ، وبناء القصور واالستمتاع بأحوال 
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إن من طبیعة الملك الدعة : على المتاعب ، ولذلك یقول ابن خلدون  الدنیا ، وٕایثار الراحة

والسكون والترف الذي هو غایة الحضارة ، وهو یزید الدولة في بدایتها قوة ،إذ تتباهى المجتمعات 

  .المتحضرة به ، ولكنه أیضا هو العلة األساسیة لبدایة االنحالل ، وهو المؤذن بخراب العمران 

طباع البداوة ، إذ یتجه أصحاب الدولة إلى اإلسراف في التنعم ، ویزهدون في فالحضارة تفسد 

العمل ، ویركنون إلى الدعة والسكون ، ویخلدون إلى الراحة والشراب ، ویكثرون من النساء ومعاقرة 

الخمر فتزول هیبة السلطة من النفوس ، وتكثر القالقل والفتن ، وتظهر المعارضة ، ویتقوى 

لت زمام األمور ، وتبدأ الدولة في السقوط فتظهر جماعة أخرى من البدو تسعى إلى األعداء فیف

  .فتحل محلهم   الملك والریادة 

الترف مظهر الحضارة، وهو هادمها أیضا ، وهو غایة العمران ولكنه مؤذن بنهایته أیضا ، و 

  .فالحضارة غایة العمران ونهایة لعمره ، وٕانها مؤذنة بفساده

ثار الحضارة المفسدة للعمران في حیاة البذخ والترف ، إذ سرعان ما ینسى سكان الجیل وتتجلى آ

فیفقدون بذلك حالوة العز والعصبیة بما هم فیه من ملكة القهر ، (..) الثالث عهد الخشونة والبداوة 

إلى ؛ فینقلب التناصر إلى تنافر ، والتعاضد  ویبلغ فیهم الترف غایته فتفسد أخالقهم وطباعهم 

تخاذل ، والكفاح المشترك من أجل المصلحة المشتركة إلى نزاع وصراع من أجل مكاسب شخصیة 

ومصالح خاصة ، فیظهر الظلم إلى جانب الترف ، وهما مظهران من مظاهر خراب العمران 

وٕاذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها " وسقوط الدولة ، والى ذلك یشیر قوله تعالى 

  ".حق علیهم القول فدمرناها تدمیرا ف

ولكن البدو (..) فالتمدن غایة البداوة (..) خالصة القول أن الحضارة عند ابن خلدون طور طبیعي 

ویتقدمون في الصنائع فإنهم ینتهون إلى الفناء ؛ ألن (..) عندما یتطورون في أسالیب العیش

لة وتسقط ، والهرم عند ابن خلدون مسألة الحضارة تحمل في طیاتها بذور الفساد ، فتهرم الدو 

وهو من األمراض المزمنة التي ال یمكن دواءها وال ارتفاعها لندها ، : "ً طبیعیة في الدولة ، إذ یقول

  ..   " إنه طبیعي ، واألمور الطبیعیة ال تتبدل 

  . وهكذا تفسح الدولة المنهارة المجال لقیام دولة جدیدة تمر بنفس األطوار والمراحل
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 :المدرسة المثالیة الدیالكتیكیة  

تعود إلى   جذورها األولى    وٕان كانت ، تعتبر المثالیة مدرسة مهمة في تفسیر التاریخ العالمي 

فإن شروطها كحقل معرفي متمیز قد توفرت مع اكتمال الفلسفة ، الیوناني أفالطون   الفیلسوف 

  .ة الغربیة التقلیدیة مع نسق هیغل ومثالیته المطلق

هذا الفیلسوف األلماني الكبیر هو الذي بلور الدیالكتیك في معارف أساسیة ، وقال عنه كارل 

  .إنه بالذات أول من قدم تصورا واعیا شامال لألشكال العامة للحركة في الدیالكتیك :ماركس 

 وتعني dialoquesto  كلمة مشتقة من لفظة یونانیة   dialectic والدیالكتیك كما هو معروف

اعتبر ، وال إقناع بدون برهان، ولما كانت الغایة من الحوار هي اإلقناع ، التقاء الناس للمحاورة 

باعتبار أن المناقشة التي قد تتم بین ، والحوار هنا یعني المناقشة ، الدیالكتیك فن البرهان 

 تظهر وجهات نظر معینة غیر أن كال من، شخصین یبحثان عن الحقیقیة في موضوع معین 

المتحاورین یحاول تدریجیا أن یفهم رأي زمیله ثم ینتهي االثنان إلى االتفاق على نبذ أفكارهما 

الجزئیة ، وقبول نظرة جدیدة أوسع وأرحب ، وهكذا ینتهي التعارض األول إلى التوفیق في مركب 

  .أعلى 

إال أن (..) لیطیس وقد ظهرت معالم التفكیر الدیالكتیكي في الفلسفة الیونانیة القدیمة عند هیراق

الذي لم ینِف ) 1807-1770(الدیالكتیك كمنهج فلسفي لدراسة الظواهر عامة بدا مع جورج هیغل 

لن تجد عبارة قالها : ، فهو یقول  فذلك ما یعترف به صراحة، تأثر منهجه بفلسفة هیراقلیطیس 

إن هیراقلیطیس هو : هیراقلیطیس إال واحتضنتها في منطقي ، ولعل هذا ما جعل دیورانت یقول 

، وٕان كان الجدل أو الدیالكتیك كما سبق طریقة خاصة في البحث ، وأسلوبا في  هیغل الیونان 

فالتناقض لیس )  …  (إذ أصبح طریقة لتفسیر الواقع ، فقد حوله هیغل إلى شيء جدید ، المناظرة 

ى هذا األساس ، وجعله فأقام منطقا عل، بین اآلراء فقط ، بل هو ثابت في صمیم كل واقع وحقیقة 

  .تفسیرا للمجتمع والتاریخ والدولة 

ویعتبر هیغل أن الفكر یتطور من قضیة إلى نقیضها إلى قضیة تركیبیة من النقیضین ، لكنها 

وهكذا تستمر الحال حتى تصل الفكرة إلى المطلق الذي یخلو من الصراع والتناقض ، مخالفة لهما 
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یسیر دائما على هذا المنوال ، فهو یبدأ بقضیة موجبة یعارضها ولقد اعتمد هیغل على أن الفكر ، 

في الحال نقیضها ، ثم تظهر فكرة أوسع تجمع بینهما في مركب واحد ، غیر أن هذا المركب یثیر 

ومن األمثلة التي یضربها هیغل لتتضح ، بدوره نقیضا جدیدا ، وتتكرر العملیة ذاتها من جدید 

والسید ) نقیض(یمثل الالمتناهي ، واإلنسان یمثل المتناهي  -یینعند المسیح  – فكرته أن اهللا

وهذا مثال آخر ،یجمع بین الفكرة والنقیض فهو إله إنسان في الوقت نفسه – في رأیه  – المسیح

ومن الفكرة إلى النقیض یأتي ) نقیض(یعقبها عهود فوضى ) فكرة(فعهود السلطة المطلقة ، یضربه 

  ).قیض المنطقي لكنه لیس الن(عهد دستوري 

وبالتحام الدیالكتیك بالمثالیة التي تعطي األولویة للفكر أصبح هیكل الركن األساس في فلسفة 

هذه الفلسفة التي عكف على دراستها العدید من الباحثین ، فاختلفوا في تقدیرهم لها ، التاریخ 

ا باختالف المفسرین في اختالفا واسعا ، حتى إن واحدا منهم ، وهو ولیم والس شبه اختالفهم فیه

فهذه الفلسفة هي التي أثرت في البرجماتیة و الوضعیة والواقعیة الجدیدة ، شرح الكتاب المقدس 

  .والمثالیة والمادیة معا 

  :المنهج التاریخي عند هیغل 

إذا كان التاریخ كما یراه هیغل هو الحیاة في امتدادها الزمني على األرض فإن التاریخ الحقیقي ال 

دأ إال مع ظهور الوعي ، وبالتالي فإن المجتمعات األولى التي كانت تعتمد على األساطیر ال یب

لذلك فحص هیغل المناهج التاریخیة المختلفة ، وحصرها في ، تكون جزءا من تاریخ اإلنسان 

  .التاریخ األصلي ، والتاریخ النظري ، والتاریخ الفلسفي : ثالثة أشكال 

ویضرب هیغل ، صلي ذلك التاریخ الذي یكتبه المؤرخ وهو یعیش األحداث والمقصود بالتاریخ األ

   هیرودوت وتوكیدار : أمثلة كثیرة لهذا اللون من الكتابة التاریخیة ، منها عند الیونان مثال 

واللون الثاني من الكتابة التاریخیة یسمیه ، واكسنفون ، فهم جمیعا عاشوا األحداث التي كتبوها 

وٕانما هو ، ظري ، والسمة األساسیة التي تمیزه أن المؤرخ ال یعیش األحداث التي یرویها بالتاریخ الن

ویروي أحداثا لم یشهدها ووقائع لم یعشها أصال ، یجاوز العصر الذي یعیش فیه إلى عصر آخر 

 وتبدو في هذا النوع طریقة المؤرخ وأسلوبه في عرض، فیقوم بجمع المادة التاریخیة وتصنیفها (..) 

  ..الوقائع 
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ألن التاریخ ، والنوع الثالث هو التاریخ الفلسفي ، ویقصد به هیغل دراسة التاریخ من خالل الفكر 

ثم یعلن ، هو تاریخ اإلنسان والفكر جوهري بالنسبة إلیه ، فهو الخاصیة التي تمیزه عن الحیوان 

بأمانة كل ما هو تاریخي  أن نتبنى: عن الشرط األول الذي یجب مراعاته في فلسفة التاریخ ، وهو

یعني أن ال نقحم أفكارا واختراعات ذاتیة في أحداث التاریخ كما فعل الیهود مع أنفسهم ، ، 

تعلموا من اهللا مباشرة ، ومنحهم اهللا معرفة تامة بجمیع القوانین ، بادعائهم أنهم شعب اهللا المختار 

هللا تحدث إلى آدم بالعبریة لكي تصبح بل یتمادون فیزعمون أن ا، الطبیعیة وبالحقیقة الروحیة 

لغتهم بدورها لغة اهللا المختارة ، ومن الروایات الخرافیة أیضا ما كان یزعمه الیونان القدماء من أن 

یخترعها )  … (فهذه الروایات واألقاصیص الخرافیة (..) اآللهة أثینا هي التي شیدت مدینتهم 

  .المؤرخون ، ویقحمونها في أحداث التاریخ 

  :فلسفة التاریخ عند هیغل 

تقوم فلسفة التاریخ عند المؤرخ والفیلسوف األلماني جورج فریدریك هیغل على فكرة أن األحداث 

، وأن الفكر أساس كل  ومن ثم فهي لیست ولیدة الصدفة ، التاریخیة تكمن وراءها إرادة مخططة 

كما أن ، القرن الثالث عشر المیالديواآلراء واألفكار النابغین في غرب أوروبا ابتدءا من ، موجود 

المفكرین    إنما قامت متأثرة بأفكار و أراء ،1789الثورة الفرنسیة الكبرى التي اشتعلت منذ 

  .أمثال فولتیر ومونتسكیو ودیدرو وجون جاك روسو ،الفرنسیین الذین یمثلون عصر التنویر العقلي 

اریخ عن طریق الفكر ؛ ألن التاریخ هو تاریخ فهو یحكم الت، فالعقل عند هیغل یحتل مكانة كبیرة 

والفكرة األساسیة ، والفكر جوهري بالنسبة إلیه ، فهو الخاصیة التي تمیزه عن الحیوان ، اإلنسان 

وهو تطور منطقي قائم على مفهوم ، لعلم التاریخ عند هیغل أنها سلسلة من تطور الوعي بالحریة 

  . التقدم نحو النظام والمعقولیة والحریة

، أعني لكي تكون حرة ، فتاریخ العالم إذن مسار تكافح فیه الروح لكي تصل إلى وعي بذاتها 

وأن األفكار هي العامل الحاسم ، فیكون مضمون الفلسفة الهیغیلیة أن التاریخ تجل وتجسد للفكر 

یخ هو الفكر وبالتالي فالفكر هو التاریخ ، والتار  ،في توجیه التاریخ ، وتسییره ودفعه إلى اإلمام 

مجسدا في اإلنسان ، ولهذا فمن الطبیعي أن تكون نهایة التاریخ هي نهایة الفكر ، ونهایة الفكر 

ولما كان اإلنسان كائنا عاقال مفكرا یكتسب مع الزمن معارف ومهارات مختلفة ، هي نهایة التاریخ 
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األدنى إلى األكثر كماال  اعتبر هیغل صیرورة الزمن تتجه من، یسعى لتحقیق االستقاللیة والحریة 

ذلك أن اإلنسان بممارسته للحریة ، واعتبر تاریخ العالم ما هو إال تقدما نحو الشعور بالحریة ، 

ولذلك ربط هیغل بین الحریة والعقل برباط وثیق ، حیث ، كحریة االختیار یشعر بوجوده الروحي ،

العالم المادي الحقیقي إنما هو مجرد وأصر أن ما یحدث من تغیر في ، اعتبر الحریة ماهیة العقل 

والروح عند هیغل هنا تعني العقل أو الفكر الذي ،  انعكاس ال إرادي لتقدم وتطور روح العالم 

ویرى هیغل أن كل عهد یأتي أرقى من العصر الذي سبقه ، ، یسیطر على الكون أو یحكم العالم 

  .وأن بروز المجتمع الحر هو نهایة التاریخ

وقدموا تعریفات عدة للتاریخ من واقع ، انب المثالي في نظریة هیغل فقد كثر أنصاره ونتیجة للج

ویلز الذي ذكر أن تاریخ اإلنسانیة یكمن في .ج.ومن هؤالء المؤرخ اإلنجلیزي ه، هذه النظریة 

  .التاریخ الجوهري لألفكار

  :  نهایة التاریخ عند هیغل 

من أوائل من تصوروا أن للتاریخ    التاریخیة أنه كان یتضح من خالل القراءة المتأنیة لنظرة هیغل 

فإذا ، بحلة جدیدة   فتكون فكرة نهایة التاریخ لفوكویاما فكرة قدیمة اصطبغت ، نهایة یقف عندها 

كان فوكویاما یتصور أن آخر مرحلة إنسانیة یقف عندها العالم هي مرحلة الرأسمالیة والدیموقراطیة 

لذلك فلیس الحدیث عن فلسفة نهایة التاریخ شيء ، ور نهایة للعالم قبله فإن هیغل قد تص،  الحالیة

فقد سبق لهیغل ، بل هو شيء یتجدد بین وقت وآخر عند كل مفصل أو منعطف تاریخي ، جدید 

أن أشار إلیه عندما اعتقد أن التاریخ قد أنهى تحققه ، ووصل إلى محطته األخیرة عند تشیید الدولة 

د واالنحدار المكون لحركة التاریخ الصاعدة من أمة إلى أمة تقف عند الدولة فالصعو ، البروسیة 

  ..البروسیة 

وبذلك مجد هیغل ، فهي تجسید للمطلق ولروح الحریة واأللوهیة ، والتاریخ عندها یقف ألنها القمة 

لوجي عن فكانت فلسفته أوضح تعبیر أیدیو ، القومیة األلمانیة ورسالة الشعب األلماني تجاه العالم 

حیث كان  والواقع أن الظروف التي عاشتها ألمانیا أثرت في عواطف هیغل، ، البرجوازیة األلمانیة 

وقد أثرت أفكاره في بعض ، یرى وطنه مشتتا وموزعا بین اإلقطاعیین ومهددا من القوى الخارجیة 

دعوا إلى التوسع المتطرفین الذین نادوا بتفوق العنصر األلماني على باقي العناصر األخرى ، و 
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تمجیده للحضارة الجرمانیة ، وكانت دعوته تلك هي البدایة (..) لذلك یؤخذ على هیغل ، اإلقلیمي 

األولى للشعور األلماني بالتعالي والتفوق والعنصریة التي جلبت الكوارث فیما بعد على األلمان 

  . والبشریة جمعاء

  :المدرسة المادیة التاریخیة 

لى للمادیة التاریخیة الدیالكتیكیة إلى أفكار الفالسفة الیونانیین األوائل الذین ترجع الجذور األو 

 اعتبروا المادة أصل الطبیعة والحیاة 

وتعتبر المادیة الدیالكتیكیة حالیا من المكونات األساسیة للنظریة الماركسیة التي شید علیها 

النظریة الماركسیة في تفسیر التاریخ  وتعتمد، تفسیره للتاریخ   الفیلسوف األلماني كارل ماركس 

فقد اعتبر كل من كارل ، مع تغییر جوهري في المضمون ، على منهج هیغل القائم على الجدل 

وقد ألبسا هذا الجدل ، ماركس وانجلز جدل هیغل واقفا على رأسه بدال من قدمیه لنزعته المثالیة 

في رسالته    قال كارل ماركس ، والطبیعیة ثوبا مادیا صرفا ، ثم طبقاه على الظواهر اإلنسانیة 

إن قوانین الجدل الصحیحة موجودة فعال عند هیغل ، لكنها في صورة : "   الموجهة إلى كوجلمان 

   " . والبد أن ننزع عنها هذه الصورة، مثالیة 

نت لوال هیغل لما كا: " لقد استفاد كارل ماركس كثیرا من الجدل الهیغیلي لذلك نجد انجلز یقول

في كتابه    وقد اعترف ماركس نفسه بفضل هیغل علیه ، إذ صرح " هناك اشتراكیة علمیة 

وهذا ما جعل " یقصد هیغل ـ  –إنني لست سوى تلمیذ لهذا المفكر العمالق : " قائال  الرأسمالیة 

  " .لقد فقس هیغل بیضة االشتراكیة  : " ویل دیورانت یقول 

لكنه وجدها مثالیة تتحدث عن صراع األفكار ، ، فأعجب بها  كارل ماركس جدلیة هیغل  لقد قرأ 

فلئن عارضت الماركسیة هیغل ، إنه بین طبقات المجتمع : فأخذ الفكرة وغیر میدان الصراع قائال 

وأقامت منهجه     في المذهب المثالي فإنها تبنت منهجه الجدلي في تأسیس المذهب المادي ، 

    . رأسه ، كما صرح بذلك مؤسسا النظریة  على قدمیه بعد أن كان واقفا على
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إن طریقتي الدیالكتیكیة ال :  فقد قال ماركس في المقدمة الثانیة من كتابه الشهیر الرأسمالیة 

فقد اعتبر كارل ، بل هي ضدها تماما  تختلف عن الطریقة الهیغیلیة من حیث األساس فحسب ، 

ویكفي إعادته على قدمیه لكي نرى له هیأة  ماركس أن الدیالكتیك عند هیغل یسیر على رأسه ،

كنایة عن نقل ، فماركس حسب انجلز جرد الطریقة الدیالكتیكیة من زینتها المثالیة ، معقولة تماما 

فإذا كان هیغل قد أصر ، الفلسفة من مثالیة إلى مادیة ، ومن الصراع الفكري إلى الصراع الطبقي 

المادي الحقیقي إنما هو انعكاس ال إرادي لتقدم وتطور  على أن كل ما یحصل من تغییر في العالم

نجد ماركس یبین أن المثل األعلى لألفكار عند بني اإلنسان إنما هي نتاج البیئة ، روح العالم 

  ..االقتصادیة المادیة 

أن هیغل یعتقد أن حركة التاریخ التي یجسدها باسم الفكرة هي مبدعة الواقع الذي لیس إال الصورة 

أما أنا فأعتقد أن على العكس تماما أن حركة التاریخ لیست سوى انعكاس حركة ، هرة للفكرة الظا

إذ ، وبذلك تكون الماركسیة قد عبرت جسر الهیغیلیة وفلسفتها في المعرفة وتفسیر التاریخ ، الواقع 

حوال أعلنت أن صراع المتناقضات ال یحصل في عالم األفكار كما ادعى هیغل ، وٕانما في عالم أ

  .بواسطة ما یحصل في الكیان االقتصادي للمجتمع   الناس الواقعي 

تطور الفكر من قضیة (خالصة القول والكالم أن الماركسیة أخذت الدیالكتیك أو الجدل الهیغیلي 

ونقلته من مجال الفكر إلى ) إلى نقیضها إلى قضیة تركیبیة من النقیضین ، لكنها مخالفة لهما 

إن العالم المادي الذي نحن ندركه بحواسنا ، : قال انجلز ، تي أضحت األساس ال، مجال المادة 

ولیس المادة من إنتاج العقل ، بل إن العقل ما هو إال ، والذي نحن جزء منه هو الحقیقة الوحیدة 

  .أسمى إنتاج للمادة

  :التفسیر المادي للتاریخ 

تي أسس علیها حتمیاته المعروفة في یعود الفكر المادي التاریخي إلى فلسفة كارل ماركس ال

، وهي فلسفة حاولت أن تبرهن على فساد النظام الرأسمالي ، التغییر االجتماعي واالقتصادي 

وبشرت بسقوطه وحتمیة انهیاره ، وتنبأت بالشیوعیة في مجتمع اإلنسانیة المقبل بال طبقات ، 

هو    ریخ المجتمع منذ أن وجد حتى اآلن وتعتبر المادیة أن تا، والذي تتحقق فیه السعادة الكاملة 

، صراع طبقات ، كانت تقف موقف المعارضة الدائمة لبعضها ، وتقوم بحرب ال انقطاع لها 
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إنما هو تاریخ كفاحات طبقیة ،  –من مجتمعات  –فتاریخ كل ما یوجد على األرض حتى اآلن 

فاإلنتاج وما ، ذه المجتمعات ووسائل اإلنتاج هي الحكم الفصل الحقیقي الذي كان یقرر مصیر ه

یصحبه من تبادل المجتمعات هو أساس كل نظام اجتماعي ، وفي كل مجتمع ظهر في التاریخ 

نجد أن توزیع المنتجات وما یلزمه من تقسیم المجتمع إلى طبقات یعینه اإلنتاج وطریقة وكیفیة 

ات االجتماعیة والثورات السیاسیة تبادله ، فحسب هذه النظریة نرى أن األسباب النهائیة لكافة التغیر 

  .في التغیرات التي تطرأ على أسلوب اإلنتاج والتبادل ) … ( یجب البحث عنها 

فالمادیة التاریخیة إذن تجعل أسلوب إنتاج الحاجات المادیة أساسا للتطور ، وتجعل صراع 

المحتم لهذا  والعامل المسیر، فالمجتمع البشري مجتمع متطور ، الطبقات سبیل هذا التطور 

والذي یعین نوع العالقات االقتصادیة في كل ، التطور هو التغییر الذي یحدث في وسائل اإلنتاج 

وهذه العالقات االقتصادیة تحتم بدورها نوعا من األوضاع االجتماعیة ، مرحلة من المراحل 

  .والعقائد الدینیة والمذاهب األخالقیة 

فالوضع االقتصادي ، تهم على العامل االقتصادي وحده فالمؤرخون الماركسیون یقیمون تفسیرا

بمعنى أن االقتصاد السیاسي األكثر إنتاجیة في ، لشعب ما هو الذي یحدد بدوره وضعه السیاسي 

وهذا التفوق التقني أو اإلنتاجي یتغیر ، وقت معین ینتصر على األنماط األخرى لتنظیم اإلنتاج 

ن تقرر أن أسلوب إنتاج الحاجات المادیة كالغذاء والمسكن فالمادیة التاریخیة إذ، عبر الزمن 

وتقرر تطور المجتمع من نظام إلى ، وأدوات اإلنتاج هي القوة األساسیة التي تحدد شكل المجتمع 

من یشتغلون علیها  –آخر ، ویقصد بأسلوب اإلنتاج جماع القوى المنتجة ، وهي أدوات النتاج 

  .أي عالقة الناس فیما بینهم أثناء سیر اإلنتاج العالقات اإلنتاجیة  –بخبراتهم 

  :فلسفة التاریخ عند كارل ماركس 

تفوز فیه الطبقة التي ، التاریخ البشري عند كارل ماركس لیس في النهایة سوى صراع طبقات 

ویظل هذا الصراع ) … ( تنسجم مع تطور وسائل اإلنتاج والعالقات االقتصادیة الناشئة عنها 

فیتساوى الناس المساواة ، فتزیل الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج ، تفوز طبقة العمال  قائما إلى أن

وتذهب ، ویصبحون بذلك كلهم طبقة واحدة، وهي في نظرهم المساواة الحقیقیة ، االقتصادیة التامة 

  .بذلك أسباب الحروب ، وتنتشر ألویة العدل واإلخاء والسالم 
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وهذا هو التصور العام ، بحیث كل شيء یهدم نفسه ، یضه فكل شيء في نظر ماركس یتضمن نق

ولكن كارل ماركس یستخدمه للتدلیل على وقوع انهیار الجماعات التي قامت على ، لمبدأ النقیض 

فالجماعات السابقة علیه ، وهي الملكیات المطلقة والوراثیات والطبقیة واإلقطاعیة ، الرأسمالیة 

وعلى هذا األساس ستنهار ، ألنها تضمنت عنصر النقیض ، كسیة والزراعیة انهارت في رأي المار 

  .الرأسمالیة ، وتتحول إلى النقیض ، وهي االشتراكیة ذات الطبقة الواحدة

، وبتطبیق هذا األسلوب في البحث نرى أن التاریخ عند الماركسیین قد مر بعدة تطورات ومراحل 

متمثل في انقسام المجتمع إلى سادة ، الطبقات ابتداء من الشیوعیة البدائیة الجماعیة إلى نظام 

وٕالى    والى سادة إقطاعیین و أقنان في العصر اإلقطاعي ، ، وعبید في العصور القدیمة 

رأسمالیین وعمال أجراء في العصر الحدیث ، وٕان هذا التطور یتجه بفعل القوانین التي تتحكم فیه 

  .المتضاربةإلى نظام جدید ، تزول فیه المصالح االقتصادیة 

  .وما زالت أمامه أخرى ، فالعالم كله عند كارل ماركس قد مر بمراحل أربعة 

حیث كان كل ما على األرض ، هي مرحلة الشیوعیة األولى أو المشاعیة البدائیة : المرحلة األولى 

  *.لذا لم ینشب صراع لعدم وجود الملكیة الخاصة ، لكل من علیها 

، فبعد أن اخترع اإلنسان بعض األدوات انتقل من الشیوعیة   ة الرق هي مرحل: والمرحلة الثانیة 

ثم بفعل ، حیث انقسم البشر إلى أحرار وعبید ، واشتعل الصراع بینهما ، األولى إلى عهد الرق 

التي تمیزت ، تطور جدید في وسائل اإلنتاج تحول إلى المرحلة الثالثة ، وهي مرحلة اإلقطاع 

، فانقسم المجتمع إلى رجال إقطاع وعبید األرض ، والتوسع فیها ،  بمعرفة اإلنسان للزراعة

فإذا باع أرضه تبعها كل من ، فاإلقطاعي یملك األرض ومن علیها من إنسان وحیوان ونبات 

ثم بفعل اكتشاف وسائل إنتاج ، **علیها ، فكان الصراع محتدا بین سادة اإلقطاع والفالحین 

فدخلت بذلك المرحلة الرابعة ، وهي ،الزراعة إلى الصناعة جدیدة تحولت بعض المجتمعات من 

وعمال ، وهم قلة ) أرباب رءوس األموال (مرحلة الرأسمالیة التي انقسم فیها المجتمع إلى رأسمالیین 

  .وهم كثرة 
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وسینتهي بانتصار العمال ، وعندها سیتحول ، ویرى ماركس أن الصراع سیحتدم بین الفریقین 

حلة ، وسینتقل بانتصار العمال ، وعندها سیتحول المجتمع نحو المرحلة األخیرة المجتمع نحو المر 

وتحل الخالفات عن   وهنا سیتوقف الصراع ، ، ، وسینتقل إلى الشیوعیة حیث تنعدم الطبقات 

ألن عهد !*** فتنتفي الحاجة للدولة والجیش والشرطة وسائر وسائل القهر ، طریق الود والحوار 

ألن المجتمع بال طبقات ستصبح معه الدولة من حیث إنها سلطة ،لى وانتهى االستغالل قد و 

  !..منظمة غیر الزمة 

لكن هذا في المنطق السلیم أمر مستحیل ، فاألولى أن تستمر الدولة وتتقوى حتى تمنع عودة   

 الرأسمالیة من جدید ، ففي غیاب الدولة تبقى الفرص سانحة لعودة البرجوازیة ، كما أن تشعب

المشاكل وتنامیها یستلزم بقاء الدولة لتطبیق القوانین وتنظیم المجتمع ، وٕاال عمت الفوضى ، 

  ..وانتشرت االضطرابات 

ولكن أیضا كما تشیر ، وفي رؤیة ماركس هذه یتسم المجتمع الشیوعي ال بغیاب السلطة فقط  

  .كلمة شیوعي إلى اإلحساس المشترك والقوي بالمشاعیة 

ففي كتابه األیدیولوجیة األلمانیة عبر ، بالشیوعیة أن تكون هناك حیاة بال تمایزلقد قصد ماركس 

فاإلنسان ، عن رؤیته للمجتمع الشیوعي على أنه مجتمع ال یستحوذ فیه أحد على مجال النشاط 

، ویصید بعد الظهیرة ، أن یقتنص في الصباح ، الشیوعي یستطیع أن یفعل شیئا الیوم وآخر غدا 

  .شیة في المساء ویربي الما

  .في هذا المجتمع المستقبلي لن یكون لكائن بشري السلطة في أن یحدد لغیره ماذا یفعله

وهكذا أغلقت الماركسیة ملف الصراع الذي استمر آالف السنین بانتصار موهوم ، وحلم مثل 

لطبقة حیث ستنهار الرأسمالیة أخیرا ، وتتحول إلى النقیض ، وهي االشتراكیة ذات ا، السراب 

حیث ستسود المشاعیة كصیغة للتنظیم االجتماعي في المستقبل ، كما سادت في ، الواحدة 

  .، وستتالشى الدولة التي كانت أداة للسیطرة والقهر  الماضي السحیق 
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ولعل ما تجدر اإلشارة إلیه هنا هو أن ماركس لم یصف هذه الحیاة المستقبلیة للشیوعیة بأي 

حقق أول مجتمع اشتراكي بأوروبا یعد برهانا على خطأ التنبؤ التاریخي كما أن عدم ت، استطراد 

الماركسي ، فالتطور الذي عرفته أوربا أدى إلى تقویة النظام الرأسمالي أكثر مما سبق ، وأصبح 

   أنفسهم إحدى ركائز هذا النظام ، وجزءا منه ، فبعد وفاة كارل ماركس عرفت   العمال األوربیون 

ي التعلیم والتكنولوجیا والثقافة اإلنسانیة ، فقد اتسعت المبادئ الحقوقیة ، وتغیرت أوربا تقدما ف

طبیعة التركیبة الطبقیة للمجتمع األوروبي، فأصبحت الطبقة البرولیتاریة طبقة أخرى تتمتع بكثیر 

 من الحقوق واالمتیازات ، فقد اختفت ساعات العمل الطویلة ، وارتفعت األجور، وتحسنت األحوال

التأمینیة ، واختفت حدة التناقضات الطبقیة ، وتغیرت أشكال الصراع تماما ، حتى إن الصراع 

الطبقي بالمفهوم الماركسي لن یعود له ظهور مجدد في المستقبل األوروبي ، كما أنه حتى األحزاب 

میة بعد التي تبنت شعارات الماركسیة والمساواة عندما كانت خارج الحكم انتقلت مباشرة إلى الهر 

تفسر التباین بین الشیوعیة المساواتیة التي   وهذه معضلة تنظیمیة ، االستحواذ على السلطة 

  .وصفها ماركس والشیوعیة السلطویة التي جربها السوفیات وشعوب أخرى 

  :بعض االنتقادات الموجهة إلى المادیة التاریخیة 

فعلى الرغم (..) تعسفي للمادة التاریخیة التفسیر ال(..) یؤخذ على أفكار هذه المدرسة وأصحابها 

مما تناولته المادیة التاریخیة عند كارل ماركس من قضایا مثل الحتمیة التاریخیة ، والتطور 

التاریخي ، والصراع الطبقي بهدف دراسة علمیة للتاریخ إال أن نظریته في تفسیر التاریخ جاءت 

لقومیة والعقائدیة والمذهبیة والنفسیة والروحیة حیث أهملت العوامل ا، بعیدة عن علمیة التاریخ 

  .وغیرها 

فالصواب عند تفسیر التاریخ اإلدراك أن تاریخ اإلنسان تكونه عوامل كثیرة لیس االقتصاد إال عامال 

فاإلنسان ال یقصر حیاته ، فهناك أشیاء كثیرة في التاریخ غیر العامل االقتصادي ، واحدا منها 

  .فهناك أشیاء تحفز اإلنسان للعمل ، والتي هي غیر االقتصاد بتاتا ، على أن یحبو على بطنه 

وتجاهلت (..) لقد بالغت الماركسیة في إعطاء االقتصاد الدور المسیطر في حركة التاریخ 

التأثیرات الروحیة الكبرى في االنتفاضات االجتماعیة ، وباألخص إذا كانت األیدیولوجیات الدینیة 

ایج كول الذي یعد من أشد الناس احتراما .ذلك نجد مثال البروفیسور دي ل، هي المحرض األول 
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للماركسیة یرفض أن یعترف بالعامل الوحید الذي یقرر الكیان االجتماعي ألیة أمة ، إذ یقول في 

أشكاال حضاریة ) االنتربولوجیة(لقد أظهرت بحوث علم اإلنسان : "ٌ   معنى الماركسیة   " كتابه 

أن األساس االقتصادي للمجتمع (..)یمكن أن تفسر قط تفسیرا اقتصادیا محضا  مختلفة جدا ال

لذلك ال یجب تفسیر التاریخ على " عامل واحد فقط من عوامل تصویر الشكل العام للحضارة 

  .وٕانما على أساس عدد من العوامل المعقدة المتشابكة التي تتداخل معا (..) أساس مبدأ واحد 

ة التاریخیة أنها تعتبر اإلنتاج وحده هو الذي یحدد شكل العالقات بین األفراد كما یؤخذ على المادی

وأن قوانین الصراع الطبقي ونمو التشكیالت االجتماعیة واالقتصادیة هي فقط القوانین الحقیقیة ، 

فجمیع الدوافع السیكولوجیة في حركة التاریخ تدعمها في الباطن ، التي تحكم مسیرة التاریخ 

  .المادیة  األحوال

  

 اتجاهات فلسفة التاریخ المعاصرة 

  

تعود أصول االتجاه الحیوي في فلسفة التاریخ إلى الحركة "نیتشه وشبنجلر: "االتجاه الحیوي

روسو، وقد الحظنا كیف تلقف  الرومانسیة التي ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر عند

األلمان هذا االتجاه ومنحوه معاني مختلفة عن أصوله التنویریة إذ اخذ األلمان یطبقون علیه نزعة 

والفیلسوف الذي سار بهذا االتجاه إلى .وتشاؤمیة ثقافیة) وینیة تاریخیةدار (حیویة عرقیة نوردیة و 

مثل ماركس إلى حركة أیدیولوجیة وثقافیة ، إذ تحول )م1990-1844(نهایته القصوى هو نیتشه 

كبرى في القرن العشرین، وٕاذا كان ماركس قد سار بفكرة هیجل الجدلیة إلى نهایة الشوط، فان 

الذي سیحل محل " السوبرمان"نیتشه قد انطلق حیث انتهى إلیه فیورباخ في تبشیره باإلنسان األعلى 

  هذا،  المسیح، بعد إن أعلن موته

أن فیورباخ ولیس نیتشه هو الذي أمات اهللا، في حین لم یكن هذا ) میشل فوكو(ویرى البنیوي   

األخیر أال نذیرًا وناقًال لهذا النبأ المشؤوم ألهل عصره، حینما أصابته الدهشة بعد أن تحسس قلبه 

من هذه الواقعة اإلیمانیة الخطیرة تنطلق فلسفة .وجد أن اإلیمان باهللا قد ماتوقلوب أهل زمانه ف

نیتشه في التاریخ، لقد أدرك نیتشه قبل غیره من أهل زمانه هول المأساة، مأساة غیاب اإلیمان باهللا 
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من موت اإلله زهدًا إذا لم نجعل "محدسًا، إلى هول الثمن الذي یترتب على اإلنسان دفعه بقوله 

  .ن ندفع ثمن هذه الخسارة الفادحةكبیرًا وانتصارًا دائما على ذواتنا، فسیتحتم علینا أ

 -لقد كانت المشكلة التي روعت نیتشه هي مشكلة العدمیة فقد أصبحت العدمیة لدیه نبوئیة    

مع و  " سریریة قد اقر العدمیة وفحصها كواقعة"كما یقول كامو ) أصبحت العدمیة واعیة ألول مرة(

. نیتشه بلغت الحداثة الغربیة كامل أزمتها، إذ غدا اإلنسان لوحده في هذا العالم المتحرر من اإلله

إن مسؤولیة هذا العالم خیره وشره تقع اآلن على عاتق ،ومن القیم األخالقیة التي كانت ترتبط به 

بادرة أمل في أي عون دون سحر ارضي، ولیس هناك  وعون ألهي  اإلنسان المهجور لوحده بال

متعال، إن اإلنسان صار وجهًا لوجه بإزاء العدم عدم القیم األخالقیة والتقالید التي كان یستمد منها 

ش دون ولكن هل یستطیع اإلنسان إن یعی: مسوغات حیاته ویرد نیتشه عن هذا السؤال المفزع

  .دون أن یؤمن بشي؟... أمل؟

یجب على اإلنسان إن یتقبل ذاته قدرًا  -ر كوب المخاطر انه في -لقد جاء جواب نیتشه مشروطاً 

محتومًا وان یسلم ببراءة العالم ویتقبله بعد تطهیره من كل األصنام واألحكام والقیم، عندما ینهار 

ینهار  -العالم الحقیقي عالم المثل االفالطونیة فان العالم المحسوس یقصد عالم المؤسسات والقیم

بعد أن . العدم، بل لیأخذ الحسي والمحسوس كل التصدیق والموافقة أیضا ولكن ال لیرشح في

ینسف نیتشه األساس الموضوعي لكل القیم ویطهر العالم من األصنام معترفًا فقط ببراءة الصیرورة 

" اإلنسان األعلى"یعلن معتقده الجدید " الرضا التام بالحتمیة التامة"منتهى الحریة  التي تمثل عنده

ال الغوغائیین التافهین الذین أصبحوا الیوم ... هو مطلبي واهتمامي، فهو أول وأخر ما اهتم به

أولئك الذین یسیطرون على ... سادة یعلمون الناس الخنوع والتواضع والحذر والصبر والمثابرة

  .المتشبهون بالنساء والعبید... صیر البشري كلهالم

هي المنقذ لإلنسان  إرادة القوة"وقد كان اثر شوبنهاور عمیقًا في نیتشه، إذ خلص إلى أن   

المضاد للتشاؤم الثقافي عند أستاذه " نیتشه"الحدیث، وكانت البطولة الرومانسیة هي تریاق 

و ) ما وراء الخیر والشر(، و)جینیالوجیا األخالق(، و)العلم المبهج(ریكهارت، وجمیع أعمال نیتشه 

بمعنى عمیق، بحثا عن جذور التفسخ في الثقافة األوروبیة، فقد وصل كانت ) هكذا تكلم زرادشت(

إلى خالصة إن أوروبا الحدیثة فقدت قوة الحیاة الدافعة لخلق قیم وخصوبة تؤدي إلى ثقافة قویة 
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حقًا، على وفق هذا المنطق یصبح التاریخ كله صراعًا بین مجموعتین هؤالء الذین یعبرون عن 

  .یاة، وأولئك الذین ال یعبرون عنهاأرادة القوة وغریزة الح

على هذا النحو نرى نیتشه یقدم مفاهیم جدیدة للتاریخ، قوة الحیاة والبطولة والتفوق، وهو بذلك     

د الروح االبولونیة، الروح البربریة ضد الروح یمثل صورة نكوص باتجاه الروح الدیونیسیة، ض

الحضاریة االستقراطیة ضد الجماهیر، كان نیتشه معجبًا باالستقراطیة أنموذجًا لقوة الحیاة النشطة 

في المجتمع، ولقد وجد نیتشه في داروین سندًا قویًا لفلسفته، إن الحیاة هي القوة قوة الغرائز 

امرة والرقص وكل ما یتضمن نشاطًا قویًا وحرًا وممتعًا على نحو والشهوات واالندفاع والحرب والمغ

عام والتاریخ كله یسیر مدفوعًا بإرادة الظفر خالل قوة ال تعرف الرحمة، بهذا المنطق األخالقي 

ما هو اإلنسان؟ ما هي كینونة : لقد أراد نیتشه أن یجیب على السؤال النكوصي یفسر التاریخ

وتتعلق فكرة إرادة االقتدار في ... وعود ابدي لذات النفس" إرادة اقتدار"انه : وكان جوابه... الكائن؟

وهي القبول  -قدرة الموجود على تجاوز وجوده فیما تتعلق فكرة العود األبدي، بالكائن في كلیته

أكثر مأساویة من مصیر فلسفة  ر الذي آلت إلیه فلسفة نیتشهیبید إن المص .على للحیاة وللكائناأل

أما ". إن یخضع الفرد لخلود النوع، حالة خاصة من النوع: "من مطلبه –ماركس، إذ جعل ذریته 

زلي، الحیاة التي كان یتحدث عنها بخوف وارتجاف، فقد هبطوا بها إلى بیولوجیا لالستعمال المن

  .وقلبوا باسمه الشجاعة ضد العقل وقوة الخلق واإلبداع، إلى قوة العنف والقتل والتدمیر

وٕانها لمفارقة مأساویة إذ یستحضر نیتشه في القرن العشرین لینصب بكونه أبشع اله للتعصب 

من اعرف التاریخ بما فیه الكفایة ولدرجة تجعلني ال أتوقع : "والقتل والطغیان مع انه كان یقول

وٕاذا ما استثنینا ماركس، فال مثیل  ."استبداد الجماهیر سوى الطغیان الذي سیكون نهایة التاریخ

قات نفس فریدة، تدعو ولم یكن لدینا مثاٌل عن فلسفة منارة بتمز ... "لمغامرة نیتشه في تاریخ العقل

بركام جثث المعتقلین ومالیین القتلى والعذابات الرهیبة،  اإلنسان للتفوق على ذاته قد أظهرت للمأل

نتاج األقزام هو ذا األمر الذي یجب إن یفضح ا هیقول كامو التبشیر بإنسانیة متفوقة یكون مؤدا

  ."ویحتاج إلى تفسیر

متحدثًا رسمیًا باسم اآلریة المعادیة للسامیة، ورمزًا أیدیولوجیا  –لقد أصبح نیتشه دون إن یدري 

  - :وأهمها) شبنجلر(للنازیة الهترلیة ویهمنا من نیتشه هنا تلك األفكار التي سوف تلهم 

افة والحضارة عادًا إن الثقافة هي القوة الحیویة وان الحضارة هي األخالق تمییزه الصارم بین الثق-1

  .المتفسخة أخالق العقل والعلم والنظام



24 
 

كل اإلحداث تتكرر " التواتر الالنهائي"هي فكرة العود األبدي، التي تعني قانون : الفكرة الثانیة-2

إلى ما ال نهایة، وان مجمل الطاقة في الكون یظل دائمًا كما هو، وان ال خطة وال هدف غائي 

أعود ثانیًا مع هذه الشمس، هذه األرض، ) "زرادشت(هناك لیعطي معنى للحیاة أو للتاریخ یقول 

أفضل أو حیاة متشابهة أعود إلى هذه الحیاة  حیاة... ال إلى حیاة جدیدة... هذا النسر، هذه الحیة

  "نفسها

هكذا لكي ترغب في أن "وٕاذ ال هدف نهائیًا فان حیویة الحیاة وتوترها وخیار الفرد هو المهم، عش 

  .ة، لیس لها غایة أخرى غیر ذاتهالقو إن أرادة ا" تعیش ثانیة

إن شبح نیتشه سوف یخیم على تاریخ فكر القرن العشرین، ولقد انتهى نیتشه إلى إن مصیر 

الحضارة یعتمد على قوى حیویة موجودة بمعزل عن الخیر والشر، إنها قوة الحیاة في النمو والتجدد 

  .لسیف والساعدوالخلق واإلبداع والتجاوز، التي غدت عند أحفاده قوة ا

  شبنجلر والتعاقب الحیوي للحضارات

ویشكل ) 1936-1880(إن هذا النیتشه، نبي التشاؤمیة الثقافیة هو الذي سیلهم أوز والد شبنجلر 

رؤیته الفلسفیة عن مصیر الحضارة الغربیة، إذ تبنى شبنجلر خالصات نیتشه وأعاد مزجها في 

هنریك "أثر شبنجلر بـ غوته والكاتب المسرحي النرویجي رؤیة جدیدة للتاریخ والحضارة إضافة إلى ت

الذي كانت رؤیته لتاریخ اإلنسان كجزء من كل عضوي قد " ارنست هایكل"وفیلسوف التاریخ " أبسن

في الواقع یصعب جرد كل الذین آثروا في شبنجلر، فهو  ."أثرت بعمق في تفكیره في الفترة األخیرة

مثله مثل أي فیلسوف ال بد من انه تأثر بكل الثقافة الفلسفیة األدبیة والعلمیة التي سبقته، ونشیر 

فقط لمن یدین لهم شبنجلر أكثر من غیرهم وأهمهم بعد نیتشه هیرقلیطس، ولیبتز وفلهم دلتاي، 

وغیرهم ویعرض شبنجلر فلسفته في التاریخ في عدد من كتبه أهمها ... ل وداروینوشوبنهاور وزیم

البناء (، و)السنوات الحاسمة(و" تدهور الحضارة الغربیة"الذي ترجم إلى العربیة بـ " أفول الغرب"

) هیرقلیطس(، و)اإلنسان والتقنیة(، و)ألمانیا وتطور التاریخ العالمي(، و)الجدید الرایخ األلماني

  .الخ)... ساعة قرار(، و)شتراكیةالبروسیة واال(و

لقد عاش شبنجلر في بیئة ثقافیة متوترة، كانت الثقافة األلمانیة تواجه تحدیات كبیرة فیها، تحدي   

ازدهار الحضارة االنجلوسیكسونیة ولیبرالیتها الفردیة وتحدي التكنولوجیا والیتها، وكان تراث النقد 

الت الصناعیة لیست دلیًال على التقدم وٕانما على االنحالل والتفسخ، الثقافي األلماني یرى أن اآل
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في تلك المدة من صعود القومیة األلمانیة وازدیاد الشعور بالذات والهویة األلمانیة التي تمثل الروح 

وقد اخذ الصدع الثقافي في الدوائر األكادیمیة یتسع بین . اآلریة الحیویة وتحمل قوة الحیویة الثقافیة

الثقافة والحضارة، كان الشعور العام بین المثقفین األلمان بان ألمانیا هي الثقافة وأوروبا هي 

  .ةر بالحضارة الغا

النبي األوحد والمرید الذي یخلق ) زرادشت(وكان الرمز الثقافي في ألمانیا في أواخر التسعینات هو 

غوته لیلهب ) فاوست(رمز أخر هو نظامه الخاص من وسط البریة هذا الرمز النیتشوي یتوحد مع 

التي اشرنا إلیها ) الماركشیة(الروح األلمانیة بإحساس مستعر بالقلق والتوتر والتفوق، وبعد أالزمة 

سابقا بدا شبنجلر یخطط لمشروع ضخم لتوضیح أفكاره الجدیدة في التاریخ والحضارة، تحت عنوان 

أمام محل لبیع الكتب القدیمة في  1912عام  لكنه عندما وقف ذات یوم من) المحافظ واللیبرالي(

وهكذا " أفول الحضارات القدیمة"شاهد على واجهة العرض كتابًا عن التاریخ القدیم بعنوان ) میونخ(

وما أن شرع شبنجلر في وضع اللمسات األولى لمشروع دراسته  "أفول الغرب"جاءه عنوان كتابه 

للحداثة الغربیة وعن احتماالت تطورها في المستقبل، حتى قرعت  الواسعة عن الظاهرة السیاسیة

رب العالمیة األولى كان الشعور بان أوروبا تقف على حافة الهاویة، والتوق األجراس منذرة ببدء الح

المحموم لبدایة نیتشویه جدیدة هو المزاج الغالب على ألمانیا حینذاك، وكان شبنجلر یشجع الحرب 

كل تلك المخاوف واآلمال كانت تستحث في شبنجلر الرغبة  ویحسد من یمرون بخوض تجربتها

  .تنتصر على الحضارة المتفسخة في الغرب" الثقافة الحیویة" والحلم لرؤیة ألمانیا 

ولكن قیام الحرب أوقف مراجعته النهائیة، وبسبب  1914عام " أفول الغرب"أكمل شبنجلر كتاب 

بالجیش، لكنه سرعان ما وجد نفسه متورطًا في " شبنجلر"ا، لم یلتحق ضعف بصره، وقلبه أیض

وفي ابریل  "سننتصر... أنا متفائل تماماً "كتب إلى صدیق له ) أكتوبر 25(المجهود الحربي ففي 

ة الهجوم األلماني األخیر، على فرنسا، كانت ألمانیا تبدو على وشك االنتصار، وفي غمر  1918

بان ألمانیا ستقیم إمبراطوریة قویة من بین أطالل أوروبا المتفسخة وتبسط قوتها  االقتناعوكان شدید 

د أمام الهجوم المضا) لندندورف(ثم توالت خیبات األمل حینما انهار هجوم " االورال"شرقًا باتجاه 

ال شي سوى " للحلفاء، بعد ذلك عمت ألمانیا المنهزمة حالة من االضطراب والفوضى والتوحش

 "الجوع والنهب، والقذارة والخطر والنذالة التي ال مثیل لها، هكذا یصف وشبنجلر ألمانیا بعد السقوط

لقد انهار كل ما كنت احلم به واقدره، لماذا یحل بنا هذا " وكان أول رد فعل عند شبنجلر هو الیأس

المصیر؟ النظام السیاسي والروح البروسیة التقلیدیة والرجال الشجعان كل شي مات بالخنادق، 
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في خضم  ." اتاریخ ألمانی م أكثر الثورات دمویة في1919وكانت الثورة التي أعقبت الهزیمة عام 

التعاقب و .كان شبنجلر یفكر بالتاریخ والحضارة هذه األحداث العاصفة، وفي تلك اآلفاق الموحشة

  . الدوري للحضارات

الطبیعة والتاریخ، : انطلق شبنجلر في فلسفته للتاریخ العالمي، من التمییز بین المفاهیم األساس 

یر، العلوم الطبیعیة والعلوم اإلنسانیة، الوقائع واألحداث والحقائق والمعارف، الصیرورة العلیة والمص

والوجود، الزمان والمكان الحضارة والثقافة، الشعور والعقل، التاریخ كأحداث والتاریخ راویة 

  .لألحداث

وبعد أن ینتقد أوهام المركزیة األوروبیة، والحتمیة التاریخیة والتقدمیة المدنیة والحضاریة، أخذ یفكر 

في ذلك السؤال الذي اقلق ملهمة نیتشه والذي سوف یقلق فیما بعد توینبي ما هو مصیر الحضارة 

  الغربیة؟؟

وفي سبیل اإلجابة على هذا السؤال " الغرب أفول"هذا هو السؤال الذي حفز شبنجلر على كتابة 

كان ال بد له من أن ینظر إلى التاریخ كله نظرة تحلیلیة وصفیة مقارنة، وعلى أیة حال، لم یكن 

عمًال أصیال كما یزعم شبنجلر، وكما یعتقد بعض الدارسین، بل كان عرضًا ملخصًا " أفول الغرب"

ى نصف قرن، إذ اعتمد شبنجلر على تراث النقد للتشاؤمیة التاریخیة والسخط الثقافي على مد

مصیر، وروح الشعب، الشعور، وال"الثقافي األلماني بعبارته الملغزة ومفاهیمه المیتافیزیقیة مثل 

كما اعتمد على نظریة القرن التاسع عشر العضوانیة للتطور التاریخي، بعد مزجها  "وذاكرة العرق

وفي رأیه أن التاریخ سیاق حي لألحداث وصیرورة مستمرة ال تسیر في   ،بالتقلید الحیوي النیتشوي

إي اتجاه، بل تنبثق في الثقافات المختلفة وكل ثقافة تاریخیة تشكل كًال واحدًا منغلقًا على نفسه الن 

حیویة الداخلیة الخاصة، التي تجعلها جزءًا من الحیاة بكل اكتمالها، وتقرر مصیرها لدیها قوتها ال

المستقبلي، وال وجود ألي تأثیر أو تأثر بین الكیانات الثقافیة المختلفة، كل ثقافة لها إمكانیاتها 

" دفبال ه"للتعبیر عن الذات التي تنبثق، وتنضج وتنحل وال تعود، وكل منها ... الخاصة الفریدة

وال غایة، بل تكرس وجودها وقیمها من اجل أشیاء الزمان والمكان مدفوعة بقوة الحیاة ومنطقها 

الحیوي، وبدًال من االستمراریة والتقدم في التاریخ، هناك فقط انقطاعات وانعطافات سریعة مفاجئة 

وشبابها كتلة من البشر ال حدود لها، تفیض في مجرى بال شواطئ، ولكل ثقافة طفولتها "عن 

ابن خلدون، في هذا التصور الحیوي  نم وربما كان شبنجلر قد استلهم  "ونضجها وشیخوختها

رة هي الحضارات، وفي اعتقاده أن الحضارة هي شیخوخة الثقافة بل الحضا - الدوري للثقافات
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في ضوء ذلك یحدد شبنجلر ثماني حضارات عالمیة جدیرة باالهتمام  .ل ثقافةالمصیر الحتمي لك

اإلغریقیة الرومانیة واإلسالمیة والمكسیكیة (البابلیة، والمصریة، الصینیة، الهندیة، الكالسیكیة : هي

   .قبل كولمبوس، والغربیة

وعلى الرغم من إن شبنجلر قد أزاح في تصوره الحضاري للتاریخ الحضارة الغربیة من مركز   

التاریخ التي تدعیه لنفسها لكنه لم یمنح الحضارات األخرى في دراسته القدر نفسه من االهتمام 

  .والبحث

ن عضوي منغلق على ذاته، یولد وینمو وینضج ویشیخ وكل حضارة من تلك الحضارة هي كیا

  .ویموت، وكما إن للكائن الحي دورة حیاة كذلك للحضارة دورة حیاة منغلقة

ي، والتعاقب الدوري للحضارات ال یقصد وكل حضارة أنما تخضع لمسار تعاقبي في تطورها الذات

به شبنجلر أن الحضارات تعقب بعضها بعضًا فحسب بل أن كل حضارة تسیر في تطورها الذاتي 

: في مسار دوري من الوالدة إلى الشیخوخة، ویشبه شبنجلر كل حضارة بتوالي الفصول األربعة

البطولة كمرحلة هومیروس لدى في حیاة األساطیر وشعر المالحم و : ربیعها في مرحلة البطولة

الیونان وفترة العصور الوسطى في الغرب، أما صیفها فیتمیز بظهور القیادات المتوثبة الطموحة، 

أنها مرحلة ظهور وازدهار دولة المدنیة في الحضارة االبولونیة، ومرحلة ظهور الدولة األمویة في 

لغربیة الفاوستیة، ویمثل الخریف مرحلة الحضارة العربیة اإلسالمیة، وعصر النهضة في الحضارة ا

النضج الكامل للینابیع الروحیة والبوادر األولى للشیخوخة واإلرهاق، وفي الشتاء تفقد الحضارة 

روحها المبدعة وتصبح مجرد مدنیة آلیة میكانیكیة منظمة إذ یسود العقل والنظام والمال والمنفعة، 

الخلق واإلبداع والتسامي سات المدنیة وتجف ینابیع إذ تتجمد السورة الحیویة وتتجسد في المؤس

أن عصرًا تسود فیه اآللیة البحتة وینعدم فیه االبتكار الفني الفلسفي وتسیطر علیه  .الروحي

والحضارة الغربیة في نظر شبنجلر قد بلغت . االتجاهات الالدینیة لهو عصر تدهور واضمحالل

أن أوروبا وصلت إلى التفسخ في عالم "علن شبنجلر بالتقنیة والمال، مرحلة االضمحالل، وقد أ

والمصطلح الذي یستخدمه شبنجلر لوصفه  ، "یحتضر قوة وذكاء تم تبدیدهما في االتجاهات الخطأ

التي تنشد المعرفة والتغیر والقوة والسیطرة " الفاوستیة"هو حالة الحضارة األوروبیة المتفسخة 

انه توسع وحشي نحو الخارج عن طریق  ،المیكانیكیة ال الحیویة واالستعمار هو الحضارة الخالصة

وٕاذا كانت اإلمبراطوریات القدیمة بنیت عن طریق الغزو وضم " اإلمبراطوریة"السیطرة والسیادة 

واستیعاب الشعوب األخرى، فان اإلمبراطوریات الحدیثة مبنیة على غزو الفراغ المتصور بأنه 
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السوق، وهذه الشهیة الفاوستیة المجنونة للتوسع التجاري والمالي هو بدایة انحالل الغرب، وٕاذا كان 

قد قدم التاریخ بكونه قصة الشعوب والدول " أفول الغرب"في الجزء األول من كتاب  بدا شبنجلر

صراع البشر ولیس صراع "والحضارات المتعاقبة فانه في الجزء الثاني یقدم المستقبل بكونه 

وقد ظهر . المبادئ، صراع صفات الجنس ولیس المثل، الن القوة التنفیذیة هي البدایة والنهایة

، وسط جو من االنقالبات العسكریة والقلق السیاسي، لهذا كان 1922ي في مایو عام الجزء الثان

أكثر من الجزء األول صلة مباشرة بالسیاسیة وبالصراع األیدیولوجي في الغرب، إذ یشن شبنجلر 

هجومًا عنیفًا على قیم الغرب اللیبرالیة التجاریة العلمیة المتفسخة ویرى انه آن األوان اللمانیا 

 في عالمنا الجیرماني، ستعود أرواح االریك(جیرمانیة األریه لإلجهاز على تلك الحضارة المنحلة ال

سینتصر السیف و لتكسر دكتاتوریة المال وسالحها السیاسي، الدیمقراطیة، .مرة أخرى "ثیودوریك"و 

كون من شباب یتجاهلون اللغة وكان شبنجلر ینادى بقیام نخبة جدیدة في ألمانیا تت.على المال

السیاسیة عدیمة القیمة، قادرین على استیعاب كل ما هو جموح وفعال في طبیعتنا، وهم مستعدون 

كنها ول) جوته(للمضي إلى اإلمام مهما حدث، وربما ال تكون ألمانیا قادرة على إنجاب آخرین مثل 

یبشر بوالدته فلم یكن غیر الزعیم أما القیصر الجدید الذي كان  .یمكن إن تنجب قیاصرة جدداً 

المحارب : م كانت لحظة غریبة حینما التقى الرجالن1933وفي صیف عام ) ادولف هتلر(النازي 

الذي تحول إلى سیاسي معاد للسامیة والفیلسوف الذي تحول إلى مشعوذ سیاسي، كان الرجالن 

یعي للثقافة األلمانیة احدهما یقفان عند ملتقى نهرین عمیقین سریعین، یجریان عبر المشهد الطب

واألخر ینحدر من شوبنهاور ) تشمبرلبن(و ) هوستون(و ) فاجنر(إلى ) جو بینو(ینساب من 

كان نبیًا للتشاؤمیة ) شبنجلر وهتلر(القومیین كالهما  نالرادیكالییونیتشه وزیمل واتباعهما من 

وفي : ربیة االنجلو سكسونیةالثقافیة، على طریقته، كان یتطلع إلى غروب أصنام الحضارة الغ

كان شبنجلر ینزلق في طریق ) ساعة القرار(، وكتــاب 1920واالشـتراكیة، عام  كتابیه البروسیه

لحمل ) ساعة قرار(م دعوته في محفوف بالمخاطر السیاسیة لم یستطع التكهن بعواقبها، ورغ

صوت شبنجلر  1932في الصراع الكوني القادم، وفي انتخابات عام " ال فالااآلن و " السالح 

لم یكن دعوة لإلطاحة بهتلر اال انه ) ساعة قرار(لصالح هتلر، وعلى الرغم من أن كتابه األخیر 

ام یعد نقدًا تمامًا، وقد جلب على في المناخ الفكري للرایخ الثالث كان أي شي یقل عن التقریظ الت

وكان توماس  ،مات شبنجلر في منزله بصمت 1936مایو من عام  8نفسه عداوة النازیین وفي 

مات صغیرًا، واحسب انه مات في مرارة وندم "-:ة علمت بوفاته لیكتب في مفكرتهمان واحدًا من قل
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ولكنه أتى أشیاء مرعبة لیمهد الطریق لما هو قادم، وأطلق، باكرًا، تلك األلحان التي تصیبنا الیوم 

  "بالصمم

الحضارة الغربیة في سبیل والدة الحضارة اآلریة الجرمانیة  بأفولشر هو شبنجلر الذي ب اهذ

البروسیة النیتشویه، ودون معرفة السیاق التاریخ والمكان الذي یضع فیه الفیلسوف قدمیه ویحدد 

موقعه یصعب فهم فلسفته، فوراء كل فلسفة تاریخ كبیرة تكمن واقعة بسیطة تتمثل في رغبة 

قوة، ولقد كانت كل فلسفة شبنجلر بما احتوت علیه من مفاهیم معقدة الفیلسوف في التفوق وال

وتحلیالت ومقارنات تهدف في المحصلة األخیرة إلى البحث عن المكان الذي یجب إن تشغله 

ألمانیا في المسرح العالمي الجدید، المطالبة بحصة ألمانیا في الثروة والقوة االقتصادیة العالمیة ولم 

اال تسویغًا فلسفیًا لصعود ألمانیا وكان شبنجلر یحذر األلمان بشان المستقبل " أفول الغرب"یكن 

بة ولم تكن رغ ."القادم إلینا أالن هو سیادة انجلوساكسونیة على العالم، أي حضارة منجزة" -:بقوله

حینما ) 1885-1812(شبنجلر بسیادة ألمانیا، بأقل من رغبة المؤرخ الروسي نیكوالى دانیلیفسكي 

بدورها القادم، مثل شبنجلر الذي قام ببناء نظریة كاملة في فلسفة  أوتنبأكد تفوق الثقافة السالفیة 

ضارات أساسیة التاریخ والحضارة التي تقوم على أساس التعاقب الدوري للحضارات إذ حدد عشر ح

في التاریخ لیخلص إلى بیان وحدة الحضارة الصقلبیة السالفیة بزعامة روسیا مؤهلة بما تمتلكه من 

  .ستراتیجي بین الشرق والغرببحكم موقعها اال  ،روح حیویة ووحدة ثقافیة لقیادة العالم الجدید

وقد كان شبنجلر یكرر القول إن ألمانیا كانت اآلن، الدولة الرئیسة في العالم، فهي تقع كما كانت 

وأوروبا الغربیة بما فیها من اضمحالل ) روسیا والصین(بین أسیا بما فیها من ثورتین عظیمتین في 

ین حرب طبقیة في الغرب، والدول وكان العالم على وشك التمزق كما یقول ب. "اقتصادي

فما تزال شابة بما یكفي لتمر  ةاأللمانیاإلمبراطوریات الجدیدة الملونة في الشرق، أما األمة 

  ."بمشكالت عالمیة تاریخیة وتتمكن من حلها

نكون بإزاء فلسفات ال تفسر التاریخ فحسب بل تهدف في األساس إلى السیطرة على  هكذا   

التاریخ وقیادته والفلسفة الهیجلیة والماركسیة والنیتشویة والى حد ما فلسفة ارنولد توینبي جمیعها 

ما  فلسفات ال تبحث في ابستمولوجیا التاریخ وال یهمها كثیرًا من یكتب التاریخ أو كیف یكتب، بقدر

أن لكل ثورة فلسفتها، لكن "وٕاذا كان یقال  .یصنعه ویسیطر علیهاریخ وكیف یهمها من یصنع الت

  "لیس لكل فلسفة ثورتها
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ى یدي بلیخانوف ولینین فلسفة الثورة الفلسفة الماركسیة التي غدت عل حینما جرى تسویغ 

االشتراكیة الروسیة، فانه بالمثل یمكن النظر إلى فلسفة نیتشه الحیویة بأنها قد تحولت على ید 

شبنجلر وهتلر إلى حیویة قومیة ثوریة انقالبیة ومع أن الماركسیة والنیتشویة قد انطلقتا من نقد 

شدید االنحدار، ففي حین كان تمردًا ماركس على الحداثة الرأسمالیة، یقفان على مفترقي طریق 

احتكار التاریخ من األغنیاء أي تمرد باسم اإلنسان التاریخي الذي یصنع التاریخ ویستحق مكأفاته، 

كان تمرد باسم الضعفاء من العمال والفالحین، كان تمرد نیتشه وشبنجلر الماروائي تمرد باسم 

ان ، النبي المتوحد الذي یخلق قیمة لذاته) زرادشت(ان الفرد، القوة، قوة الحیاة والغزیرة في اإلنس

تمجید الحیاة والوجود الحقیقي ونبذ النزعة االلیة والعقلیة في دراسة التاریخ قد اكتسبت على ید 

هو الحیاة نفسها ، ان ما هو هام في الحیاة وخطیر"شبنجلر ابعادها القصوى إذ یستشهد بقول جیتة 

ویرى شبنجلر  . "ذلك ردًا على كل محاولة لقراءة التاریخ قراءة منهجیة جامدة ولیس نتیجتها معداً 

والمصیر هو ذلك العامل القوي ، مقولة المصیر هي التي یمكن ان تفسر صیرورة التاریخ إن

وجود ذات مستقلة لها كیانها : وتقتضي فكرة المصیر عاملین )القضاء وقدر(ذي یسمىوالخفي ال

فینشأ  األحیانخارجیة بینها وبین الذات عالقة تحد في أغلب  أحداثثم وجود ، وطابعها المستقل

المصیر تعبیر عن جزع الروح لما  إن... نتیجة االلتحام نوع من التفاعل یحدد سلوك الذات لسنوات

  .الذات وفي ذلك تعبیر عن الحیاة إثباتكیانها وتفاعلها من اجل  أویهدد وجودها 

  .بالتجربة الحیة فال یمكن تعریفها بمنطق العلم إالفكرة المصیر  إدراكوال یمكن 

  .وسوف نالحظ كیف أن توینبي قد استلهم فكرة المصیر لیوظفها في مفهوم التحدي واالستجابة

  

  فلسفة التاریخ النقدیة

إذا كانت فلسفات التاریخ التأملیة التقلیدیة، الهیجلیة والماركسیة والحیویة قد هدفت ال إلى     

تفسیر التاریخ بل إلى تسویغ تصور ضیق أحادي الجانب لمعنى التاریخ ورفعه إلى مصاف 

یادة التاریخ وتوجیه حركته الكلیة صوب تحقیق الغایات المطلق بغرض السیطرة على دفة ق

اإلیدیولوجیة القومیة أو الطبقیة أو العنصریة، فإن هناك فلسفات تاریخ أخرى شهدها القرن 

العشرون لم تتحول إلى عقائد إیدیولوجیة وحركات سیاسیة مثلما تحولت الماركسیة والحیویة على 

ومن الفالسفة الذین حاولوا تأمل التاریخ والحضارة في . دیدأیدي أنصارهما إلى توابیت العهد الج
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في كتابه ) بروكس آدامز(إلى ما سبق ذكره یمكن اإلشارة إلى األمریكي  إضافةالقرن العشرین 

معالم (م وكتاب 1947-1866ولز . ج. ، واإلنجلیزي هـ1893) قانون الحضارة واالضمحالل(

وكتاب الفیلسوف الوجودي ، 1916ل الجنس العظیم، زوا) (جرانت(وكتاب ) تاریخ اإلنسانیة

ویمكن عد كتاب جان بول سارتر ). أصل التاریخ وغایته( 1956- 1883األلماني كارل یاسبرز 

یة فلسفیة للتاریخ من وجهة نظر وجودیة ماركسیة، رؤ  1960) نقد العقل الجدلي(م 1980- 1905

وقد تنوعت الكتابات الفلسفیة في التاریخ والحضارة، فمنذ بدایة القرن العشرین، أخذت قطاعات 

واسعة من المجتمع األوربي تفقد الثقة بقدرة الحضارة الغربیة على تجدید نفسها، فمنذ ذلك الحین 

وكتاب ) عسر الحضارة(رة ومستقبلها، مثل كتاب فروید توالت الكتابات المتشائمة عن الحضا

كتابات مدرسة فرانكفورت حول اإلنسان ) المدخل إلى فلسفة الحضارة اإلنسانیة(آرنست كاسیر 

نهایة (إلى ) حوار الحضارات(وروجیة جارودي ) سقوط الحضارة(والحضارة، وكولن ویلسون 

) حضارة الموجة الثالثة(لهنتجتون، و) لحضاراتصدام ا(لفوكویاما، و) التاریخ واإلنسان األخیر

وقد تطورت فلسفة . لتوفلر، وغیر ذلك من اآلراء الفلسفیة الكثیرة التي ال یتسع المجال لذكرها

وهما . التاریخ النقدیة في اتجاهین مختلفین، االتجاه الوضعي التجریبي واالتجاه المثالي التاریخي

امتداد للنزعة الطبیعیة والنزعة التاریخیة منذ القرن السابع عشر وعصر التنویر، إذ حاول أنصار 

النزعة الطبیعیة أمثال فیكو وفولتیر وكوندرسیة، تطبیق مناهج العلوم الطبیعیة في حقل الدراسات 

هذه النزعة تنشد أن یصبح التاریخ علمًا بالمعنى الفیزیقي للعلم من حیث  التاریخیة، وأصبحت

 :المنهج والموضوع واألحكام

 .وٕان كان غیر مباشر في حالة التاریخ، كما هو غیر مباشر في علم الفلك. منهج تجریبي استقرائي .1

 .تاریخیةحشد مادة تاریخیة فیها حصیلة هائلة من المعطیات الجزئیة والتفصیالت ال .2

 .حصر وتحدید الوقائع المراد دراستها زمانًا ومكانًا حتى یستطیع الباحث أن یستوفیها بالدراسة .3

 .الوصول إلى أحكام كلیة تمكن من اإلفادة منها في الحاضر والمستقبل .4

لقد كان هدف أنصار النزعة الطبیعیة كما هو واضح فك االشتباك بین مناهج الالهوت والفلسفة 

ومناهج العلم اإلنساني، وكما انحسرت الفلسفة من حقل الدراسات العلمیة الطبیعیة البد لها من أن 

- 9817تنحسر من حقل الدراسات اإلنسانیة، وقد كان عالم االجتماع الفرنسي أوجست كونت 
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تدرس ) فیزیاء اجتماعیة(م أول من طرد الفلسفة من آخر معاقلها حینما نادى بتأسیس 1857

المجتمع واإلنسان والتاریخ في حركته وسكونه باالستناد إلى المنهج الوضعي االستقرائي، إذ اعتقد 

خیرة تقدم الالهوتیة والفلسفیة، والعلمیة، والمرحلة األ: أن التقدم البشري قد سار في مراحل ثالث

األساس الصلب لوحدة جمیع العلوم الفلكیة والفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة والفیزیولوجیة 

تعزیز قدرة اإلنسان  وتهدف الفلسفة الوضعیة إلى إحداث إصالحات جوهریة في . والسوسیولوجیة

وتمكینه من السیطرة على الظواهر االجتماعیة بإشاعة الروح العلمیة في جمیع مناحي الحیاة 

اإلنسانیة وٕاخضاع ظواهر التاریخ للبحث العلمي الموضوعي بعیدًا عن األهواء واآلراء المتصارعة 

ل المشكالت وال یكون التفوق وبعیدًا عن المنطق والخرافات واألساطیر التي تسوغ وال تفسر وال تح

على ألذات إال بمعرفة قوانین سلوك اإلنسان المعرفة التي ال تكون إال بازدهار الحضارة سیاسة 

وأخالق وتشریع، وٕاذا ما عرف اإلنسان األسباب الوضعیة الموضوعیة التطوریة التاریخیة سقطت 

الوضعیة )الدیانة اإلنسانیة(آلهة وخرجت التماثیل من المعابد ودخلت المتاحف، لیبدأ عصر 

لقد مارست هذه النزعة الوضعیة . الجدیدة، التي تجعل من اإلنسان منطلقًا وغایة لكل فكر وسلوك

ر القرن التاسع عشر والقرن العشرین أمثال أثرًا كبیرًا على المؤرخین وفالسفة التاریخ في أواخ

التاریخ (واشتهر بقوله ) میالد التاریخ العلمي(، الذي أعلن )م1886-1795(المؤرخ األلماني رانكة 

تاریخ (في كتابه  هنري توماس باكل(المؤرخ اإلنجلیزي وقد عبر  ) هو معرفة ما حدث بالضبط

أن یحقق للتاریخ شیئًا یساوي ما حققه الباحثون في "عن رغبته في )1867) (الحضارة اإلنجلیزیة

ل همبل إلى أن التاریخ یمكن أن یستوعب فردیة وقائعه بدرجة ال تقل وذهب كار ". العلوم الطبیعیة

وال تزید على الطبیعة والكیمیاء، وأن المؤرخ یستطیع أن یفسر اغتیال القیصر تمامًا كما یفسر 

. الجیولوجي زلزاًال، إذ یبین أن الحادثة لم تقع مصادفة وٕانما على وفق ظروف وأسباب محددة

ي جوهره في كل من التاریخ والعلوم الطبیعیة، ولیست النبوءة في التاریخ فمنطق التفسیر واحد ف

وقد كانت هذه هي ". علمي قائم على افتراض قوانین عامة ال غنى للمؤرخ عنها ؤبتكهنیة ولكنها تن

الجمعیة (الذي تحدث في  1892- 1821زوفي . لكثیر من المؤرخین اإلنجلیز أمثال جرغبة ا

جمیع ظواهر التاریخ بواسطة منهج علمي دقیق (بلندن عن ضرورة إخضاع ) التاریخیة الملكیة

أن أهم ما یجب "وذلك باستبعاد الصدفة والقدریة وحریة االختیار، إذ أوضح ) السببیة(لقوانین العلیة 
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ؤرخ أداؤه أن یظهر بصورة مقنعة أن الحقائق لم یكن في اإلمكان حدوثها بطریقة خالف على الم

التي حدثت بها، وأنه لو أن األسباب نفسها عملت عملها، ألدت دون مناص إلى إحداث النتائج 

إلى أن التاریخ قد عانى كونه جزءًا من  1927-1861ویذهب اإلنجلیزي بیري  "نفسه للمرة الثانیة

األدب بینما التاریخ علم ال أكثر وال أقل، وأن وقائعه یمكن أن تدرس موضوعیًا كوقائع الجیولوجیا 

اتي، وأن خارج ألذات إذ ال یتسنى قیام علم على أساس ذ) أشیاء(والفلك، أي أن تدرس على أنها 

وقد انتقد فیلسوف العلم  . الوقائع التاریخیة یمكن أن تجمع وتفسر كما هو الحال في أي علم

انتقد ) اإلطار أسطورة(و) عقم المذهب التاریخي(م في كتابیه 1994-1902المعاصر كارل بویر 

الفلسفات الكلیة التأملیة التي تدعي بأنها اكتشفت قوانین التاریخ الشاملة، ذلك ألنها تقوم على 

، فرضیات غائیة ومفاهیم مجردة ال یمكن التحقق من صدقها أو كذبها بالمنهج العلمي االستقرائي

ودعا بویر إلى تطبیق منهجیة العلوم الطبیعیة في الدراسات االجتماعیة والتاریخ، وهو بذلك من 

أنصار الوضعانیة في التاریخیات حسب عبد اهللا العروي وقد وجدت الوضعیة في الوالیات المتحدة 

 ،  لمجتمع األمریكي من نزعة حسابیة كمیةاألمریكیة أرضًا خصبة النتشارها، ذلك لما یمتاز به ا

 1894) نزعة التاریخ(في بحثه بعنوان ) هنري آدامز(وهذا ما عبر عنه فیلسوف التاریخ األمریكي 

وقال " ي على المجتمع اإلنساني سلوكها بتأكید حسابيالبد من ترسیخ الطریقة التي ینبغ"بقوله 

سوف یشترك علم النفس والفسیولوجیا والتاریخ إلثبات أن لإلنسان تطورًا ثابتًا وضروریًا مثل "أیضًا 

ویعلق آرثر هیرمان أن دراسة التقدم في االعتقاد األمریكي كانت تتطلب حسابات " تطور الشجرة

وفي  .آدامز بأن كونت هو الكاتب الذي أثر في تفكیره الخاص كمیة بأسلوب كونت، وقد اعترف

التاریخ ال "كان یرى أن ) م1925-1851(آدامز . ب. هذا السیاق یقول آلبان ویدجوري أن ج

الحقائق الموضوعیة التي یتولى المؤرخ معالجتها، هي األعمال (وأن یختلف عن العلوم الطبیعیة 

الماضیة التي قام بها الجنس البشري یحدد حدوثها قوى تعمل على وفق قوانین ثابتة، وتماثل في 

وقد وصف المؤرخ  ."صفاتها وطرق عملها القوى التي تعمل في فلك العلوم الطبیعیة والفیزیائیة

التاریخ (هذه الطریقة الوضعیة في دراسة التاریخ بـ  1946-1870تیجارت . ج. األمریكي ف

لكي نفهم تاریخ حضارة ما علینا بدراسة تجربتها السیاسیة واالقتصادیة "إذ كان یقول ) الجدید

وفي ". ا یتصل بها من حقائق تاریخیة، وذلك باستخدام المنهج العلمي االستقرائيوالثقافیة وكل م
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 فرنسا ذات التراث الوضعي اتخذت فلسفة التاریخ النقدیة الوضعیة مسارات أكثر رادیكالیة وجذریة

م 1984-1928م ومیشیل فوكو 1981-1905عند الفالسفة البنیویین أمثال كلود لیفي شتراوس 

وبول فیین إذ جرى دمج المنهج البنیوي بالوضعیة في الدراسات اإلنسانیة، وقد ذهب لیفي شتراوس 

في  أن التاریخ لیس إال بحثًا مكمًال لألنثروبولوجیا، فاألول یظهر مراوحة المجتمعات"إلى القول 

ویكشف شتراوس عن الطبیعة المتناقضة للمعرفة التاریخیة ذلك ألن ". الزمن والثاني في المكان

هو أین قد حصل  الواقعة التاریخیة تطوي تقابًال مزدوجًا، فهي ما قد حصل في الماضي، والسؤال

من ) صانع التاریخ(هذا الشيء؟ فإن المؤرخ هو الذي یكون المعطى بفعل التجرید، فالبد للمؤرخ 

أن یختار، یفصل ویقص كي ال یواجه تاریخًا كلیًا هو أشبه بالسدیم، وهو بذلك یغض الطرف عن 

اوس إلى إنكار عدد ال حصر له من األحداث الفردیة والوقائع الجزئیة الصغیرة، وینتهي شتر 

الطبیعیة الموضوعیة للتاریخ، فالتاریخ لیس أبدًا التاریخ لذاته بل التاریخ بالنسبة ألي أو لنا، أو لك 

فتاریخ الثورة الفرنسیة ال یكون كما نعلم في معنى واحد عند الیعقوبي واألرستقراطي . أو لهم

هذا معناه أن كل مؤرخ یكتب التاریخ ویصنعه بما تملیه علیه اهتماماته  . والجبلي على السواء

 .وموقفه وموقعه في المجتمع الذي یعیش فیه

ویدحض شتراوس وهم وحدة التاریخ وصیرورته المتصلة فما معنى أن یبدأ التاریخ الذي یرمز     

عشرة أو مئة ألف عام ثم یستأنف سلم األلوف، من األلف الثالث أو الرابع ثم أخیرًا بتحقیبه من 

ویخلص شتراوس  ، أحداثه بحسب مزاج المؤرخ في صفحات عدة) تحشر(على صورة تاریخ قدیم 

یثه عن مأزق الوعي التاریخي إلى تأكید أن الوعي التاریخي قد یفضي إلى تدمیر التاریخ، في حد

وقد بلغت أزمة المعرفة  . فالتاریخ ال وجود له بالمعنى الشامل للكلمة، هنالك تواریخ جزئیة فقط

التاریخیة مع میشیل فوكو أبعادها القصوى، إذ یعلن أن الكائن البشري لم یعد له تاریخ أو 

االحرى، فإنه یجد نفسه منذ أن یتكلم ویعمل ویعیش قد أصبح متداخًال في نسیج وجوده الخاص ب

طراده باسم واإن البنویة ترفض وحدة التاریخ  ،مع أكثر من تاریخ، ال هي تابعة له وال متجانسة معه

متكررة ال فكاك منها، مثل بنیة البنیة، فاإلنسان منذ أقدم العصور یجد نفسه محكومًا ببنیات ثابتة

تاریخ، عند فوكو یعني أن تكون واقعًا في القرابة، وبنیة اللغة وبنیة السلطة، وأن تكون جزءًا من ال

مصطنعة، إنها محدودیة التقلید والتراث الذي سبق وأن أدركها كل من أفالطون ) محدودیة(فخ 
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) حفریات المعرفة(و) الكلمات واألشیاء(والغزالي وبیكون وهیوم ودیكارت، وفي معظم كتاباته 

تلك البنى الهائلة في  سعى فوكو إلى تفكیك) اتتولد الذ(و) تاریخ العیادة(و) الرقابة والمعاقبة(و

عالقات األسرة باألطفال المتمركزة حول فكرة سلطة "المجتمع البرجوازي الغربي وجمیع قیمها 

الفوضى  –متمركزة حول فكرة العدالة المباشرة، عالقات الجنون العقاب ال –األبویة، عالقات الذنب 

كل ذلك من صنع القوة الجامحة لعقل المجتمع . المتمركزة حول فكرة النظام االجتماعي واألخالقي

   ."الغربي الذي یقوم بالتصنیف والتمییز والعزل

هكذا یصبح التاریخ عند فوكو وهمًا یكبل اإلنسان ویحیل بینه وبین تحقیق حیاته التي ال تحتكم     

هذا ویذهب المفكر الفرنسي . في طبیعتها للعقل المفترض، عقل الحضارة الغربیة التي یجب تفكیكه

وتعددیین وأعداء للكلمات االصطالحیة، نحن بأجمعنا كنا وضیعین واسمیین : "بول فیین إلى القول

  "أنه أول مؤرخ وضعي بالكامل) یقصد فوكو(أما هو فأول من حقق ذلك على أكمل وجه 

 :مالها فيوخالصة ثورة فوكو في منهج المعرفة اإلنسانیة یمكن إج

 .إنكار التسلسل الخطي في التاریخ، ومن ثم نفي وحدة التاریخ وغایته وقوانینه .1

 .رفض فلسفة التاریخ، وعلمیة المعرفیة التاریخیة2 

إنكار وجود التاریخ الكلي أو الشامل، والحدیث عن تواریخ أو ممارسات أو عالقات قوى  .3

وقد عرض بول فیین تصوره الوضعي الفوكوي للمعرفة  ،  تتصارع في سبیل إرادة القوة والمعرفة

  :وخالصة ما قاله) أزمة المعرفة التاریخیة(التاریخیة في كتابه 

 .ههي حد أقصى ال یمكن بلوغ) بالحرف الكبیر(أن فكرة التاریخ  -  1 

 .إن التاریخ العلمي هو أمر مستحیل بسبب الشروط القهریة للمعرفة -2

لیس التاریخ إال روایة لألحداث على لسان المؤرخ ال على لسان الشخصیات نفسها في أثناء  -  3

 .الفعل

 .التاریخ هو مجمل أو كل یفتقر إلى االستمراریة والوحدة -4

 .اث قابلة للفهمتتحدد وظیفة التاریخ وهدفه في جعل األحد -5

العلوم اإلنسانیة األنثروبولوجیا والسیوسولوجیا والسیاسة واالقتصاد واإلدارة وعلم النفس وعلوم  -6

  .اللغة أخذت تحل محل التاریخ
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ریخ النقدیة قد اهتمت بالبحث في طبیعة المعرفة التاریخیة ومناهج هكذا نالحظ أن فلسفة التا   

البحث التاریخي، وعالقة التاریخ بالعلم والفلسفة، وكیفیة الوصول إلى الحقیقة التاریخیة وغیر ذلك 

من فلسفة التاریخ، أو  )المنهجي(من األسئلة ذات الطبیعة المنهجیة، وهي بذلك تعد الشق 

وكانت المشكلة التي واجهتها فلسفة التاریخ النقدیة، هي كیف یمكن تطبیق . أبستمولوجیا التاریخ

 وتأتي اعتراضات االتجاه التأملي في فلسفة التاریخ النقدیة ضد منهج العلوم الطبیعیة على التاریخ؟

 :االتجاه الوضعي في جملة من النقاط أهمها

 .إن التاریخ یتعامل مع االستثنائي في حین یتعامل العلم مع العمومي -

 ).عما لن یراه أحد مرتین أبداً (التاریخ ال یعلم أي درس، بل یتحدث  -

 .غیر قادر على التنبؤ التاریخ -

 .فسهالتاریخ ذاتي ضرورة، ألن اإلنسان یقوم بمالحظة ن -

 .التاریخ على نقیض العلم، یعالج قضایا الدین واألخالق-

 االتجاه التأملي المثالي

، 1952-1866أبرز من مّثل هذا االتجاه في فلسفة التاریخ النقدیة المعاصرة بندتو كروتشة     

. وریمون آرون وغیرهم 1970-1892م، وولش وٕادوارد كار 1943-1889واإلنجلیزي كولنجوود 

، وفلهم 1918 1958وهو امتداد للنزعة النسبیة عند علماء االجتماع األلمان مثال جورج زیمل 

ینطلق أنصار هذا االتجاه النقدي التأملي من الفصل التام  ،، وماكس �یبر1911-1833دلتاي 

ویرى اإلیطالي . بین العلوم الطبیعیة والعلوم التاریخیة ورفض الفلسفة المیتافیزیقة والعلمویة الكلیة

غیبي ألنها تهدف إلى  والمادیة ذات طابع أسطوري"كروتشة أن فلسفات التاریخ التقلیدیة المثالیة 

ال مجال للتنبؤ في التاریخ ألن المعرفة "في حین یعتقد كروتشة بأنه  ."الكشف عن خطة في العالم

ولیكن نابلیون  –وٕاذا كان أعظم القواد . نالتاریخیة تتعلق بما هو جزئي مقید بحدود الزمان والمكا

لم یستطع أن یحدد مصیر معركة ما منذ بدایتها فكیف یمكن للمؤرخ أن یحدد مستقبل  –مثًال 

 اإلنسانیة؟

هو الفرق بین الممكن والواقع، بین الكلي والجزئي، بین المنهج االستقرائي والفرق بین العلم والتاریخ 

ویوحد كروتشة بین الفلسفة والتاریخ، فالفلسفة هي التاریخ ذاته والتاریخ هو ، والمنهج الحدسي
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وخالصة رأي كروتشة یتمثل في . الفلسفة، وهنا نالحظ أثر هیجل في كروتشة الذي لم ینكره

والفیلسوف  ،)1939) الفلسفة بوصفها تاریخیة مطلقة(كما عرضه في كتاب ) ةالتاریخیة المطلق(

لیس لدیه طریقة أخرى لمعرفة اإلنسان إال بإدراكه اإلنسان من خالل الواقعة التاریخیة، وهذه 

. هي في الوقت نفسه نشاط فكري ألنها تستلزم قدرة الفیلسوف على الحدس واالستنباطالمعرفة 

والمعرفة التاریخیة هي توافق ) لیس الفلسفة إال مناهج للتاریخ(وبهذا المعنى تتضح فكرة كروتشة 

والتاریخ معرفة ذاتیة لذهن حي، فلیس موضوع التاریخ هو  ،النظریة والممارسة الفكریة والعملیة

الماضي ولكنه الماضي الذي نملك علیه دلیًال تاریخیًا والذي یصبح بعد ذلك حیًا في ذهن مؤرخ 

في  حدسًا یحیا فیه الماضي. یعیش في الحاضر، وهكذا یصبح التاریخ حدسًا ولیس مجرد فكر

المؤرخ الحاضر، ویبلغ من ذاته درجة الوعي ال مجرد المعرفة الباردة الظاهرة، وأن التاریخ الذي 

یقف عند مجرد الوصف أو السرد جسم بال روح، فإن نفخ فیه المؤرخ من روحه فقد بعث الحیاة في 

  .)كل التاریخ تاریخ معاصر: (الماضي المیت، ومن ثم فإن

إن "الذي خلص فیه إلى ) فكرة التاریخ(ومن هذه الخالصة الفلسفیة ینطلق كولنجوود في كتابه  

فلسفة التاریخ ال تهتم بأي من الماضي في ذاته، أو بتفكیر المؤرخ حول الماضي ذاته وٕانما 

عالقتهما الجدلیة إن الماضي الذي یقوم المؤرخ بدراسته هو لیس الماضي المیت باألمرین معًا في 

، بید أن ما جرى فعًال في الماضي هو فعل "ولكنه بمعنى ما، ماٍض ال یزال یعیش في الحاضر

ومن هنا فإن التاریخ بكامله هو . ال یعني لدى للمؤرخ شیئًا ما لم یفهم الفكرة التي خلفه میت، أي

وبهذا المعنى یقول البروفسور أوكشوت . تاریخ الفكر والتاریخ هو إعادة تمثل الفكر في ذهن المؤرخ

رخ، التاریخ هو تجربة المؤرخ، إنه لیس من صنع أحد باستثناء المؤ (الذي یتفق مع كولنجوود 

وقد وجدت هذه النزعة الحدسیة في النظر إلى التاریخ  ، وكتابة التاریخ هي الطریقة الوحیدة لصنعه

ئع التاریخیة، وجدت التي تلح على أهمیة ألذات مقابل الموضوع، المؤرخ مقابل الحقائق والوقا

الذي یرى أن التاریخ حدث  1969-1883صدى عند الفیلسوف الوجودي المعاصر كارل یسبرز 

وشعور بالحدث، وهو وحدة ألذات والموضوع، الكلي والفردي، الباطن والظاهر، الماضي 

وقد بلغت أزمة التاریخ والمعرفة التاریخیة أوجها في  ،إنه صیرورة دائمة لحیاة اإلنسان. والحاضر

منتصف القرن العشرین عند عدد من المؤرخین أمثال اإلنجلیزي جفري باراكالف، من جامعة 
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عدم الثقة  إننا مهاجمون بإحساس من: "أوكسفورد الذي كتب تحت تأثیر اإلحساس باألزمة یقول

بسبب شعورنا بأننا نقف على عتبة عصر جدید ال تزودنا فیه تجاربنا السابقة بدلیل أمین لسلوك 

دروبه، وٕان أحدى نتائج هذا الموقف الجدید هو أن هذا التاریخ ذاته یفقد، إن لم یكن قد فقد 

ت الثقة بقیمة التاریخ هذا وقد كانت قطاعات واسعة من الفئة المثقفة األوروأمریكیة قد فقد". سلطانه

) حیرة المؤرخ(بلومب في كتابه . هـ. والمعرفة التاریخیة، وهذا ما أفصح عنه المؤرخ البریطاني ج

أن لیس للتاریخ معنى أو فاعلیة أو رجاء، لقد اندثرت فكرة الرقي المطلقة "... بقوله  1964عام 

یمارسونه ال معنى له على  منهم یرون أن العمل الذي% 90بین المشتغلین بالتاریخ، وأن 

) دافید رونالد(وقد بلغ هذا الموقف المتشائم من ال جدوى التاریخ عند المؤرخ األمریكي  ."اإلطالق

تاریخنا (بعنوان  1977ل االستفزاز والتحدي من جامعة هارفارد حد الرفض للتاریخ في مقال یحم

إن التاریخ یظهر مقدار ضعفنا : "أكد فیه عدم فائدة التاریخ الحاضر والمستقبل، وأعلن) بال أهمیة

وأننا ال نتعلم من أخطاء الماضي، وما أقل تأثیرنا فیما ینزل بنا من أحداث وما أشد عجزنا في 

وقد حاول المؤرخ األمریكي شارلس  ".الوجود اإلنسانيقبضة قوى طبیعیة أساسیة هي التي تشكل 

عام ) أزمة التاریخ(بـ ) هوسي(م أن یفسر ما دعاه المؤرخ األمریكي 1948- 1874أوستن بیرد 

الفكر التاریخي ینبع من فقدان الیقین الالهوتي، والعلم الذي  أن جوهر األزمة في"، بقوله 1932

انتزع یومًا ما الیقین الالهوتي عاجز أن یقدم لنا وصفة أو نظامًا مماثًال للسیاسة القومیة وللسلوك، 

فنحن محرومون من أي تفسیر أو دلیل واضح بین، إننا محرومون من الیقین الذي اعتقدنا یومًا ما 

ره لنا، ومحرومون من األمل في أن تكشف لنا طبیعة األشیاء عن الیقین، وبات لزامًا أن العلم سییس

ضت أزمة وقد تمخ ".على البشر أن یسلموا بقابلیاتهم للخطأ ویرتضوا العالم مكانًا للمحاولة والخطأ

التاریخ والمعرفة التاریخیة عن إعالن ثورة منهجیة جدیدة تعید النظر بالتاریخ ومناهجه التقلیدیة 

بتحویل اهتمام المؤرخین من عرض الموضوعات ) مدرسة التاریخ الجدیدة(وتدعو إلى تأسیس 

جتماعیین وسرد األحداث ووصف الوقائع إلى معالجة المشكالت التي كانت وقفًا على العلماء اال

واالقتصادیین واألنثروبولوجیین وبدًال من دراسة التاریخ السیاسي والتاریخ االجتماعي والتاریخ 

الخ أخذ المؤرخون یبحثون في الماضي ذاته والمشكالت والقضایا .. االقتصادي والتاریخ الحضاري

والدین التاریخي، التي تدرسها العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، أي دراسة االقتصاد التاریخي 
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أن شهد البحث ) "تیودور هیمرر(واالجتماع التاریخي والعلم التاریخي، وكانت النتیجة كما یرى 

 ."التاریخي أكبر ثورة عرفها منذ بدایته قبل أكثر من خمسة وعشرین قرنًا مضت

وٕاذا كانت وظیفة التاریخ في الماضي كما حددها أبو التاریخ هیرودت هي تسجیل األحداث المهمة 

في حیاة الشعوب كي ال تضیع في النسیان، فإن مثل تلك الوظیفة لم یعد لها وجود الیوم في زمن 

التلفزیون والفیدیو، والحاسبات الثورة المعلوماتیة، زمن الصحافة الیومیة والتصویر والسینما والرادیو و 

كل تلك الوسائل واألدوات حررت التاریخ من وظیفته القدیمة في . واإلنترنت، وازدهار الكتابة

تسجیل وتدوین األحداث، وجعلته یبحث في وظیفة جدیدة تتمثل في بحث المشكالت وتفسیرها 

وفي هذا السیاق یمكن أن نرى في . باالستناد إلى مناهج العلوم بالتعاون مع العلوم اإلنسانیة كافة

م مثاًال واضحًا على المعنى الجدید 1974- 1922فیلسوف العلم المعاصر المجري إمري الكاتوش 

للتاریخ، إذ حاول هذا الفیلسوف أن یفسر العلم من خالل النظر إلى تاریخه مشددًا على ضرورة 

تاریخ علم خواء، وتاریخ علم دون فلسفة وأن فلسفة علم دون (الربط بین فلسفة العلم وتاریخ العلم، 

البعد األول أزمة التاریخ : هكذا اكتسبت أزمة التاریخ في القرن العشرین بعدین أساسین  )علم عماء

 .المعرفة التاریخیة البعد الثاني أزمة، الواقعي الحضاري

 خالصة

إن فلسفة التاریخ باعتبارها ذلك الناتج الذي تمخض عن اجتماع التاریخ بالفلسفة هي بمثابة العلم 

الذي یقوم التاریخ منهجا وموضوعا ألجل اإللمام بالماضي على أحسن وأكمل وجه، وذلك بتجاوزه 

ن إلى ما بعدهما، واستبدال الفردیة بالكلیة، ومن هنا جاءت االنتقادات الزمان والمكا: مقولتي 

لفلسفة التاریخ على أساس االختالف الجوهري بین مقوالت طبیعة الدراسة في فلسفة التاریخ عن 

طبیعة التاریخ في حد ذاته، انطالقا من التاریخ العالمي ووحدانیة العلة، فكان االنتقاد للتاریخ 

ة لفلسفة التاریخ، لذلك یؤاخذ فلسفة التاریخ على تعلیلهم ألحداث التاریخ بناء على العالمي كماد

تأمل قبلي عقلي ال ینطبق على الواقع في بعض األحیان، ومن هنا تطرح اإلشكالیة األساسیة لمن 

سنده تسند مهمة الدراسات التاریخیة للمؤرخ الذي یستخدم المنهج التحلیلي والطریقة االستقرائیة؟ أم ت

لفیلسوف التاریخ الذي یهدف إلى صیاغة قوانین شاملة قد یرى فیها البعض بعدا عن الموضوعیة 
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وزیغا عن المقصود؟ أم أنه على المؤرخ والفیلسوف التآزر كل بآلیاته وتقنیاته من أجل هدف 

لقوى مشترك هو في نهایة المطاف محاولة تفسیر التاریخ وقوانین التطور أي الوصول إلى معرفة ا

  .الحقیقیة التي تحكم حركة التاریخ وتطوره ؟

  

  ن المتمرداإلنسا، كامو -1

  دافید مارسیل، فلسفة التقدم، -2

  مجلة أوراق فلسفیة ، في الفرد والحداثة عند نیتشه، سعاد حرب  -3

  ، دار أسامة بیروت، فریدریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة فلیكس فارس -4

  عبد الرحمن بدوي، مدخل جدید إلى الفلسفة، -5

  .كرة االضمحالل في التاریخ الغربيآرثر هیرمان، ف  -6

 .مون آرون، فلسفة التاریخ النقدیةری -7

  .شتنیتشه، هكذا تكلم زراد -8

  .شبنجلر، تدهور الحضارة الغربیة  -9

  ،رسالة ماجستیر، فلشفة التاریخ عند اوزولد شبنجلر، سلیم الشمري -10

  .243في فلسفة التاریخ، ص، احمد محمود صبحي -11

 وولش، مدخل لفلسفة التاریخ،  -21

 .هنري إیكن، عصر اإلیدیولوجیا -31

 توینبي، مختصر دراسة التاریخ، -41

 .ج ویدجري، التاریخ وكیف یفسرونه .آلبان -51

 .كولنجوود، فكرة التاریخ -61

  كارل بویر، بؤس اإلیدیولوجیا، -71

 .عبد اهللا العروي، مفهوم التاریخ -81

 ،المؤرخونالتاریخ و ، حسین مؤنس  -81
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 .ول فیین، أزمة المعرفة التاریخیةب -91

 سفة موت اإلنسان،روجیة جارودي، البنیویة فل -02

 جیل دلوز، المعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو، -12

 میشیل فوكو، الكلمات واألشیاء-22

 .؟إدوارد كار، ما هو التاریخ -32

 

  

 

 

  

 


