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نشكر اهللا سبحانه و تعالى على كل النعم التي أنعم علينا بها، كما نشكره أن أعطانا القوة و العزيمة و 

  الصبر إلنجاز هذا البحث المتواضع

الذي ساعدني في إنجاز هذا العمل ولم  )مراد قواسمي (ه بالشكر الخاص إلى األستاذ المشرف أتوجّ 

يبخل عليا بتقديم النصائح و التوجهيات و المعلومات القيمة و تزويدي بالمراجع و التمحيص بدقة و 

فإن لم  من صنع إليكم معروفا فكافئوه، : "أمانة العلمية ، كما قال رسول اهللا عليه الصالة و السالم 

فله مني وافر الثناء وخالص الدعاء و ...."  قد كافأتموه أنكم ترواحتى  تجدوا ما تكافئونه فادعوا له

  أدامه اهللا خادما للعلم

  وأتقدم بالشكر إلى لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع

  كما أتقدم بالشكر إلى مصابيح الكلية في شعبة الفلسفة األساتذة الفاضلين 

 

 

 

 

 
  

 



  

 

 

﴾ َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبـََّياِني َصِغيًرا  ﴿إلى من قال فيهما رب األرض و المساء  

فونية الحياة يمإلى من نفذ سهام بصرها إلى أعماق قلبي فعزفت روحها بأوتارها على صفحات عقلي س

-أمي الحبيبة –فكانت دوما بلسما لجروحي و سلسبيله الشافي   

أبي الغالي  –طريقي بالزهور ويسر لي بعون اهللا كل األمور و أضاء حياتي كشعاع نور إلى من أحاط 

-شفاه اهللا  

–عائلتي وزوجي   –إلى أجمل من أراهم بصيرتي و أبدع من رسموا على مخيلتي   

- رانيا و عائلتها –إلى من شكونا معا لسع النحل وها نحن نتذوق حالوة العسل التي كانت سندا لي   

–رفيقات دربي في سنين الجامعة  –كل من ال يقوى الزمان على قتل ذكراهم ووجودهم في قلبي   إلى  

و السالم نبيا ورسوال ليه الصالةإلى كل من رضيا باهللا ربا و باإلسالم دينا و بسيدنا محمد رسول اهللا ع  

 



 :مقدمة

 

  أ
 

فرتة العصور الوسطى  طغى والتحرير الذيجاءت فلسفة التاريخ النقدية كمنقذ للتاريخ من التزييف 

ومن مث راحت  ،من طرف رجال الدين والذي أدى بالتاريخ إىل قصور املعرفة التارخيية على حقيقتها اخلالصة

وأل�ا كانت تبحث يف املاضي بكليته سلطت الضوء على  ،تبحث يف التاريخ عن طريق النقد والتحليل

كائن مغرتب عن ذاته وضعته العقالنية على اهلامش   اإلنساناإلنسان العتباره كائن تارخيي فوجدت أن 

  .وراحت �تم بالتاريخ كعلم عقلي موضوعي

انية خاصة وتبلورت فلسفة التاريخ يف عصر التنوير كحركة حترر لإلنسانية بفضل املذاهب اإلنس

املذهب الرومانتيكي حبيث أعادت لإلنسان قيمته كإنسان للماضي واحلاضر ال�ا أدركت أن اإلنسان هو بؤرة 

فالتاريخ ال يعيش مبعزل عن اإلنسان وبالتايل ال ميكنه جتاوز وبات من الضروري أن ،املعارف التارخيية كلها

  .يهتم باملظهر اإلنساين  تتوجه فلسفة التاريخ النقدية إىل إقامة مشروع فلسفي

كان من ،بفلسفة التاريخ  رغم أنه كان شاعرا وأديبا اهتم) 1803- 1744(يوهان جوتفريد هردر

بني الفالسفة احملدثني يف فلسفة التاريخ النقدية والذي مل ينظر إىل املاضي إال بصورة إنسان متجلي يف التاريخ 

وانتفض ضد العقالنية  ،سة املاضي البشري واجلنس البشريوتوسع مشروعه الفلسفي إىل أبعد احلدود يف درا

وألنه كان ناقدا بأمت املعىن رأى أن التاريخ يفتقر إىل التحليل الذايت ألن الذاتية يف  ،واملوضوعية يف التاريخ

على  يخ تزود املؤرخ حبقائق خالصة فسعى إىل ختطي هذه املشكلة عن طريق تطبيق  منهج التحليل النفسيالتار 

وهذا ما  وتبين نظرية جديدة يف جمال فلسفة التاريخ النقدية واملتمثلة يف التـأويـل النفسي للتاريخ  ،علوم الروح

  :يضعنا  أمام أمام إشكالية مركزية يف الفكر الفلسفي هلدر واليت تتمثل يف

   كيف يمكن أن يكون التاريخ معيشا للوعي؟كيف يمكن تأويل التاريخ نفسيا؟أو  

  



 :مقدمة

 

  ب
 

  :اختيار الموضوعدواعي 

  :اخرتت هذا املوضوع لسببني أو هدفني 

  :أسباب ذاتية )أ

  .الرغبة يف توسيع دائرة املعارف واكتساب املعرفة نظرا ألمهية املوضوع

  :األسباب الموضوعية )ب

الوقوف عند أهم األعمال ملفكر وفيلسوف غريب يستحق التمجيد واالهتمام بسبب أمهية أفكاره الفلسفية  - 

تتوافق مع احلياة اليومية والعملية كمحلل وناقد وعد نظريته الفلسفية من القضايا اجلوهرية اليت تساعنا يف  اليت

  .البحث عن ماضينا البشري والكشف عن جذور أسالفنا

  . الفهم الصحيح للتاريخ من خالل تطبيق منهج التحليل والنقد ودمج التجربة الذاتية بالتجربة التارخيية - 

دراسيت للموضوع إىل احلديث عن فلسفة التاريخ النقدية متطرقة سياقها التارخيي واهم املائل اليت  تطرقت يف

  .عاجلتها يف علم التاريخ ومسامهتها يف بلورة الوعي النقدي 

  . واعتمدنا يف حبثنا هذا على املنهج التحليلي من خالل حتليل أهم األفكار املتناولة يف البحث - 

  :ابقة اليت تطرقنا إليها بعد جمهود من البحث هيأما الدراسات الس

أطروحة دكتورا حول املخيال والتاريخ وتتمحور فكرة  ،جامعة وهران ،الطالب عبد الالوي عبد اهللا حممد

فكرة البحث عن احلقيقة التارخيية عن طريق التأويل والتفسري الذايت يف حدود اخليال وتفسري : األطروحة يف



 :مقدمة

 

  ت
 

صيغت إشكالية األطروحة  ،فسية وحماولة استنتاج العالقة بني كل من اخليال والتاريخالتاريخ من جهات ن

   بأي معىن؟ ،املخيال والتاريخ: كالتايل

ألنه بطبيعة احلال  أن العامل النفسي له دور كبري يف تفسري  التاريخ :والنتيجة اليت توصلت إليها األطروحة هي

  .يندرج حتت الذاتية اليت تسعى إىل فهم التاريخ

   .الصعوبات اليت واجهتها هي ندرة املصادر املتعلقة بالفيلسوف النموذج مما أدى إىل  القصور يف إثراء املوضوع

  قد قمت بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول وكل فصل ينقسم إىل مبحثني 

 وم التاريخ املاهية واحلدود فيه كمبحث أول ضبط مفهوم التاريخ مث تطرقتالفصل األول حتت عنوان مفه - 

السفة يف نفس احلقل مث إىل احلديث عن التاريخ وبعض الفر للحديث عن فلسفة التاريخ وإسهامات هرد

ي استظهار أمهية النقد بالنسبة للتاريخ مث إىل فلسفة التاريخ النقدية وأمهيتها يف البحث الفلسف النقدي و

  . للتاريخ مع ذكر أهم احملطات اليت مرت �ا

ما املبحث الثاين فتناولت فتناولت أمهية اإلنسان ككائن تارخيي مث عرض مسار انتقال التاريخ من أ

  .الذاتية إىل املوضوعية

كان معنونا حركات البدء الرومانسي يف مواجهة الطغيان العقالين ويف املبحث األول حاولت :الفصل الثاين - 

  .ضبط مفهوم التأويل واهلرمينوطيقا مث ضبط مفهوم التأويل النفسي بدءا بتاريخ التحليل النفسي لفرويد

  . ارخييةأما املبحث الثاين فكان خمصص للغة ودورها كظاهرة لتفسري العملية الت

  .أما الفصل الثالث واألخري كان حتت عنوان قراءات ودالالت يف التاريخ الرومانسي - 



 :مقدمة

 

  ث
 

تناولت يف املبحث األول املعرفة التارخيية كظاهرة حتررية للدغمائية التارخيية وتطرقت فيه أيضا التعريف 

  .مباهية الزمن النفسي عند كل من القديس أوغسطني وهنري برغسون

وأخذت منوذجني  الثاين فتطرقت فيه للحديث اإلنسان وجتلي الروح والذات يف التاريخأما املبحث 

  .ومها اللغة واألسطورة

يف فلسفة  رويف خامتة حبثنا حاولنا اإلجابة عن اإلشكالية اليت تضمنها البحث وإبراز إسهام هرد

  .التاريخ النقدية وتأثري على الفكر الالحق
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  ريخ، الماهية و الحدودامفهوم الت: الفصل األول

 مفهوم التاريخ لغة و إصطالحا: المبحث األول  

 اإلنسان كائن تاريخي: المبحث الثاني  
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  مفهوم التاريخ لغة و إصطالحا: المبحث األول

عريب تعين العهد أو احلساب أو التوقيت مبعىن زمان،  أصل، وترجع هذه الكلمة إىل وريخقال تاريخ أو تي :لغة

مفاتيح : " و عليه فإن التاريخ هو التوقيت أو التعريف بالوقت و الغاية من الشيء، وجاء يف مصنف اخلوارزمي

، و املراد منها هو الشعور و شعور املرء مراد به الشهر )ماه روز(فارسي معّرب  أصلها، إّن كلمة تاريخ "العلوم

أو هو إعالم و توقيت و  1،الشهور هو التأرخ، و التأريخ مصطلح ثقايف علمي يطلق على احلوادث احلوليةو 

  2موضعه اإلنسان و الزمان 

  3.وحسب املعجم الفلسفي، التاريخ علم يبحث يف الوقائع و احلوادث - 

املبصرو البصر أداة ذات اصل إغريقي وتعين الشاهد أو  Istoriaوحسب املؤرخ جاك لوغوف فإن كلمة  - 

تعين البحث عن املعرفة، و يشري لويس جوشتيك إىل أّن كلمة هسرتويا كانت  Istoricللمعرفة فتصبح كلمة 

متداولة لدى الفيلسوف اإلغريقي أريسطوطاليس، وكان يعين �ا الّسرد �موعة الظواهر الطبيعية ترتيب زمنيا، 

يف اللغة فإن كلمة  أماالوقت مقابل عمل تفسريي أو تنسيق، وعند أرسطو فهو يدل على أنه جمرد ركام من 

  .تأريخ تعين الوقت أو الشيء، فيقال أرّخ كتابا أي حّدد وقته و تارخيه و التاريخ  هو زمن احلوادث أو الوقائع

أي يدل على الّزمن و احلقبة،  4وحسب روزنتال فإن التاريخ يف اإلشتقاق العريب يعين الشهر و التوقيت، - 

  .وعليه فإّن التاريخ يف معناه الّلغوي يعين الوقت أو التوقيت مبعىن حتديد األزمنة و األحداث

                                                           
   26، ص1981، 1جلنة ترمجة دائرة املعارف اإلسالمية، علم التاريخ، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط  1

   154، ص 2007، 5مراد وهبة، املعجم الفلسفي، دار قباء احلديثة للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ط  2

   227، ص 1982ط، .الفلسفي، اجلزء األول، دار الكتاب اللبناين، بريوت، د املعجم صليبا،مجيل   3

، 2012، 1عبد احلليم مهور باشة، فلسفة التاريخ، مدخل إىل النماذج التفسريية للتاريخ اإلنساين، مركز مناء للبحوث و الدراسات، بريوت ط  4

   21ص 
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فكلمة تاريخ هلا عدة معاين ودالالت حسب الثقافات اليت ولدت  االصطالحيأما يف املعىن  :اصطالحا

  1.فيها ولكن جيتمع علماء التاريخ و الفالسفة على أ�ا سرد تارخيي

وجاء يف معجم املصطلحات أّن التاريخ هو معرفة األحوال املختلفة و املتتالية اليت كان عليها يف   

  .إخل....علم  أواملاضي موضوعا من املوضوعات املعرفة، وقد يكون هذا املوضوع شعب، لغة، 

ا، أي أّن ويشري مصطلح التاريخ عند أرسطو إىل األحداث املدونة على الوثائق دون تعليلها و تنظيمه

  2.التاريخ هو سرد للماضي حبوادثه حلقبة من احلقب دون اإللتزام بتسلسل زمين مضبوط ومنظم

، الذين 18السفة ق فوتطور مفهوم التاريخ عند الفالسفة حسب عصرهم و زما�م، خاصة مع   

أسسوا ملدرسة تارخيية و حبيث  3، و أخذ التاريخ نصيبه من هذه الثورة،ريباأحدثوا ثورة يف كل ميادين العلوم تق

يلقبون برواد النزعة التارخيية و ألن إهتمامهم كان مصوبا حنو اإلنسان و التاريخ اإلنساين فصار مفهوم  أصبحوا

  .التاريخ عندهم هو تاريخ احلضارات اإلنسانية

  فيكوGimbattista Vico 1668-1744:   

لألحداث، فالتاريخ عنده مير على شكل التاريخ عند فيكو هو تاريخ احلضارات و التعاقب الدوري 

فاألمم يف  4دوري، ولكن لكل دورة نقطة �اية يتوقف عندها، و أنه يسري وفق قانون حيكم تطور الشعوب،

                                                           
  21، مرجع سابق، صةعبد احلليم مهور باش  1

  83، ص2004ط، .جالل الدين سعيد، معجم الشواهد الفلسفية و املصطلحات، دار اجلنوب للنشر، تونس، د  2

- 78م، القاهرة ص 2002-هـ1421، 2اد طحسني مؤنس، التاريخ و املؤرخون، دراسة يف علم التاريخ ومدخل إىل فقه التاريخ، دار الرش   3

80.  

  95، ص 1997ط، .فيكو، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دعطيات أبو السعود، فلسفة التاريخ عند   4
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تطورها حتتاج إىل قانون ينظمها لتصل إىل حياة إجتماعية منظمة، و ينقسم التاريخ عند فيكو إىل ثالثة 

  :عصور

  من صنع اآلهلة أ�اند احلوادث على وفيه كانت تس :عصر األلوهية

  كان التاريخ فيه عبارة عن سرد عظمة أعمال الّرجال  :عصر البطولية

  1.وهو ما أدركه املؤرخون يف أّن التاريخ هو من صنع اجلماهري و الشعوب: عصر اإلنسانية

 هردر :  

للتاريخ و أّلف أهر الكتب، رغم أنه كان أديب و شاعرا، خلصت  ثرا بفيكو أعطى هردر كل إهتمامهو تأ

  .فلسفته يف التاريخ و اجلنس البشري، ونظريته يف التاريخ، وهو  عند علم قائم بذاته له أصوله وقواعده

وعرض يف مؤلفاته التاريخ على أنّه فلسفة طبيعية لألحداث املتعاقبة حبيث أن لكل حضارة ميالها و 

كما أن التاريخ يف نظره يسري   2سقوطها و ما جيب علينا هو أن ندرس كل حضارة حسب عصرها،تطورها و 

إن كل الشعوب القدمية طلها مدفوعة مبوجب قانون : " وفق عناية إهلية، فقال يف كتاب أفكار فلسفة التاريخ 

القانون اإلهلي، وجند أّن هذه الفكرة تناوهلا قبله  مقتضىفالتاريخ عنده يسري وفق  3،"واحد وهو وحي اهللا

التاريخ مسرحية ألفها اهللا وميثلها : " القائل أن saint augustin 304 -403القديس أوغسطني 

                                                           
  87عطيات أبو السعود، مرجع سابق، ص   1

  264س، ص .ديوارنت، قصة احلضارة اجلنوب الكاثوليكي، ترمجة فؤاد أندراوس، دط، بريوت، تونس، ديل و   2

3  J.G Herder_idées sur la philosophie de histoire de l’humanité_ Strasbourg  de l’imprimerie 

de F.G levraut imprime du roi, traduit par Edgar Quiment_tone1 ; Paris 1827 ; p 11. 



مفهوم التاريخ، الماهية و الحدود                                          : الفصل األول  

 

9 
 

، كما أكد أن التاريخ جتمعه وحدة متكاملة وهلا حقائق مرتاصة، ولكنها ختتلف لنوع الوجود، وهذا "اإلنسان

ريخ، مبعىن أن التاريخ مرتبط بتنوع اجلنس البشري، فكل عصر هو خمتلف عن اآلخر، ما ميثل دميومة حية للتا

وكل شعب له ثقافته اخلاصة و علم وفكر معني ويرى هردر أّن هذه القيم متثل روح الشعوب، و أكد على أّن 

  1".هذه الروح تتمثل يف التاريخ بتسلسل ال يعيقه اإلختالف

ر من خالل املراحل الثالث اليت يسبق ذكرها، فإّن هردر قد تناول وكما يرى فيكو أّن التاريخ يتطو 

مرحلة الطفولة و الشباب ومرحلة الرجولة و : هذا التطور يف أربع مراحل و اليت مير �ا تطور الفرد و تتمثل يف

طور مرحلة الشيخوخة، و يشكل هذا التطور دورة تارخيية، إذا فالتشابه بني فيكو وهردر يظهر يف فكرة الت

  2.التارخيي الذي يشري حنو التقدم

 هيجل Higel- :  

نسان يعجز إلنسان عن الطبيعة، فريى أن اإلريخ عند هيجل ال يبدأ يف املرحلة اليت ينفصل فيها ااأما الت

مع الطبيعة، و يؤكد على ذلك وهو يشبه حالة الوعي مبيالد الطفل  إحتادهعن التعرف على ذاته يف حالة 

فالطفل يولد عندما " قطع حبله الّسري عن بطن أمه، فيقولنمل ي الصفري، إذ أّن الطفل ال يصبح واعيا إذا ما

طبيعة مل يقذع احلبل الّسري الذي يربط اإلنسان بال ال يعود متحدا مع أّمه ويصبح ذات بيولوجية منفصلة و ما

  ".فلن يكون مثة تاريخ

                                                           
  48م، ص 2006- هـ1426، 1مفيد الزيدي، مدخل إىل فلسفة التاريخ، دار املناهج للنشر و التوزيع، األردن، ط  1

  95فيكو، مرجع سابق ص  عطيات أبو السعود، فلسفة التاريخ عند  2
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إن : " و التاريخ عند هيجل هو تاريخ موضوعي وهو اإلمتداد الزمين حلياة البشر، يقول هيجل   

، و يف هذه احلالة هو يقضي ا�تمعات األوىل من "التاريخ احلقيقي لإلنسان ال يبدأ إّال مع ظهور الوعي

  1.التاريخ أل�ا كانت تعتمد على األساطري

فالتاريخ عند هيجل هو تاريخ الوعي الذي ال يتحقق إّال مبعزل عن الطبيعة، أو هو اإلنتقال من إذن،   

حالة التوحش الطبيعية إىل مستوى النظام و القانون، فالنظام و القانون هو الدولة و الدولة هي ردع حلالة 

دم هو تقدم يف العقل، ألن القانون التوحش يف ا�تمعات البدائية اليت سيطر عليها لعنف و القوة، و هذا التق

  .ال يوضع إىل بوعي و تفكري وهذا ما أكد عليه، وهو أن العقل هو الذي حيكم التاريخ

 يخ عند هيجل ال يبدأ إال يف املرحلة اليت ينفصل فيها أإلنسان عن الطبيعة فإن هردرر و إذا كان التا

يؤكد على التاريخ قائم على عالقة اإلنسان بالطبيعة، و قد صّورها يف شكل منظومة أمومة، و أّن التجربة 

احلسية سامهت يف بناء تاريخ اإلنسان، فاألرض و املناخ شكال عاملا لإلنسان، و الشعوب تواترت يف أراضي 

يف عالقته بالّدول اليت يسكنها  إلنسانلكلما درست احلساسية العامة " مناخات خمتلفة، لذلك يقول هردر  و

فالطبيعة 2،"و أنواع احلياة اليت يتبناها، كّلما أحب أن أدرك أن الطبيعة قد تصرفت على أ�ا أفضل األمهات

عند هردر هي أساس تشكل الوعي يف التاريخ فاإلنسان هو إحساس و إدراك و بفضل الطبيعة أدرك نفسه و 

  .عامله التارخيي

                                                           
، 3طهيجل ، العقل يف التاريخ، حماضرات يف فلسفة التاريخ، ترمجة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت،   1

  21، ص 2007

2  J.G Herder ; philosophie de l’histoire de l’humanité_ traduit par Emil Tandel_ libraire 

international A ,la croix et ce éditeurs, Paris 1874, P17 
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اريخ هو علم املاضي البشري الذي حيّدد زمانه ومكانه، ويسرد وقائع املاضي و حيّدد زمان وعليه  الت  

حدوثها، فالتاريخ يكشف لنا عن أجيال سبقت زماننا احلاضر أو هو صورة اإلنسان املاضي الذي حناول أن 

  .نكشفه ونتعرف عليه، و التاريخ يعود باإلنسان إىل املاضي ليكشف عن جذوره السابقة

  :لسفة التاريخف

التاريخ هي عالقة إتصال و تبادل، فالفلسفة خترج التاريخ و تنقذه من أن يغرق إن عالقة الفلسفة ب

   1يف أحداث املاضي دون نقد ومتحيص، و التاريخ يأخذ احلكمة من الفلسفة  و�ذا مها متكامالن،

أول من وضع عالمة على تاريخ كاليفورنيا هو الطابع الفلسفي ألنه يؤدي " أفكار"يف كتاب  ويقول هردر

، إذن فالفلسفة زادت التاريخ دقة ووضوحا و أخرجته 2"األفعال البشرية إىل مهنة التسلسل و العنصر و الثبات

  .من حيز الدغمائي و قدمت له منهج التحليل و النقد

، Gimbattista Vicoّن مصطلح فلسفة التاريخ، ظهر مع املؤرخ فيكو تشري بعض القراءات إىل أ - 

  .و الذي يعترب كأساس لفلسفة التاريخ" العلم اجلديد" طبقا ملا جاء به يف كتابه 

مصطلح فلسفة التاريخ يف حبث  ستخدمإهو أن أول من  1778-1694إىل أن فولتري  قراءاتوتشري  - 

، ويقصد من ذلك وصف التاريخ بالعلم "مقال عن أخالق األمم وروحها" نشره وهو عبارة عن كتاب بعنوان 

  .18العقلي حبيث يكون تأمل التاريخ بطريقة عقالنية كما فعل أصحاب املذهب العقلي خالل القرن 

                                                           
  27، ص 2004، 1مصطفى النشار، فلسفة التاريخ، األمل للطباعة و النشر، دب، ط 1

2, Idés sur la philosophie de l’histoire ; p 26 
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نوعا من التفكري التارخيي إىل أن فولتري كان يقصد مبصطلح فلسفة التاريخ  1943-1889 وأشار كولنجوود

  1.يتقيد به املؤرخ ومبقاييس خاصة و إلستغناء عن ما ورد يف الكتب القدمية

مدينة " ولكن تشري قراءات أخرى إىل أن مصطلح فلسفة التاريخ تناوله القديس أوغسطني يف كتابه   

  .د منها الدراسة النقدية ملناهج علم التاريخ و التأويل العقالين و التفسري الكلي �راه اإلنساين، وكان املرا"اهللا

خ وتنقدها، فهي تدرس املناهج اليت يكتب �ا التاري أ�الكن حقيقة فلسفة التاريخ تكمن يف كو�ا 

األدوات املنهجية و املصادر  ليست سردا للتاريخ أو دراسة للحوادث املاضية بشكلها الدقيق و إمنا تدقق يف

  .املعرفية املستخدمة لدى املؤرخني يف الكتابة التارخيية 

 أساسايف ضوء نظرية فلسفية و تضع العلوم التاريخ  �تم فلسفة التاريخ بتفسري وفهم  جمرى التاريخ

  ).أو مزجا بينهما - إستنباطيا -جتريبيا( فلسفيا بتمحيص املنهج الذي يستعمله املؤرخون 

، فتكشف عن النقائص يف اجلانب العلمي و املعريف "العقل التارخيي" إذن فلسفة التاريخ هي ممارسة نقدية 

خدم لديهم كما أن مهمة فيلسوف التاريخ ليست فقط ستيف املنهج امللدى املؤرخني ما يتطلب إعادة النظر 

ية اإلنسانية ككل و ذلك من أجل مجع األحداث التارخيية وتفسريها بل عليه اإلهتمام باألحداث التارخي

  2.خ �تم بتاريخ اإلنسان ومنجزاتهعن العلل الكلية، ففلسفة التاري الكشف

                                                           
  27نفس املرجع، ص   1

  136سابق، ص  ، فلسفة التاريخ، مرجعةعبد احلليم مهور باش 2
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بصورة أوضح على يد فيكّو، و لكنه من املؤكد أن هناك مرجعيات ساعدته  صحيح أن فلسفة التاريخ ظهرت 

الفلسفية للتاريخ اليت إعتمدها فيكو مل تبلغ  على بلورة أفكاره الرئيسية يف فلسفة التاريخ، رغم أن هذه املرجعية

  1.منتهاها من الشكل العلمي إال أ�ا كانت املنطلق لفكره

إهتمت فلسفة التاريخ يف عصور سابقة مبسألة خلق العامل و الكون، و سعت إىل تفسري ذلك، و 

يف ذلك على األساطري، فتصور التاريخ كان يف شكل  نها إفتقرت للمنهج التحليلي الفلسفي إعتمدتكل

يف كتابه مدينة  ذلك 403- 304سطني ار و السقوط، و قد فسر القديس أوغحلقة دائرية تقوم على اإل�ي

بسبب ظهور مدينة األرض، و اإلنسان كان  ا�ارتحيث أن مدينة اهللا خلقت يف صور�ا الكلية و : " اهللا

 أعادعنه الغطاء وقع اخلطيئة ومل يعد جزءا من املدينة الفاضلة، حىت  انزاحهارة فلما مغطي بثوب  الرباءة و الط

احلقيقي مدينة اهللا، و هذا أمثال فلسفة التاريخ يف املسيحية اليت نظرت  أصلهله املسيح ثوب الطهارة فعاد إىل 

  2.للتاريخ على انه حلقة دائرية هلا نفس نقطة البداية و النهاية

ة التاريخ عند القديس أوغسطيس على نظرية العناية اإلهلية، فهي ليست تدوينا للوقائع وتقوم فلسف

فالتاريخ عنده هو من صنائع اهللا  3املاضية و إمنا تفسري للتاريخ مبجراه و الكشف عن احملرك هلذا التاريخ،

احد و أربعني كتابا يف لقد ألف اهللا و " : أيضا، و يقول "إن العناية اإلهلية تنشأ ممالك األرض: " فيقول

فالتاريخ " ، مبعىن أن التاريخ يسري حبكمة من اهللا و ما البشر إال أدوارا يف مسرحية التاريخ، "احلضارات القدمية

  4".مسرحية يؤلفها اهللا و ميثلها البشر

                                                           
  226معطيات أبو السعود، فلسفة التاريخ عند فيكو، مرجع سابق، ص   1

  44، ص 2006، 2وت، طري لسنج، تربية اجلنس البشري، ترمجة حسن حنفي، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع، ب  2

  1666، ص 1975دط، أمحد حممود صبحي، يف فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية،   3

  283- 219، ص 2002، 2أسقف يوحنا احللو، دار الدار املشرق، بريوت، ط رالقديس أوغسطيس، مدينة اهللا، ا�لد األول، ترمجة اخلو   4
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  1794-1743  هكوندرسي

نسانية كان منطلق العديد من الفالسفة فقد أفصح كوندرسيه إلإن مبدأ فلسفة التاريخ القائم على ا

نسان ووضع فلسفة التاريخ  إل، و عن دعوته لتحرر ا"موجز تارخيي يف تقدمي العامل اإلنساين" يف كتابه الشهري 

كعلم يهتم مبستقبل افنسان و ليس كعلم يتحدث عن املاضي و املستقبل فقط، و قد يسأل سائل عن سبب 

رسيه بفلسفة التاريخ رغم أنه كان باحثا يف العلوم الرياضية، ويعود سبب ذلك إىل تأثر كوندرسيه إهتمام كوند

  .كوندرسيه باحثا يف العلوم اإلجتماعية  أصبحبفولتري وبعد مقابلة واحدة بينهما 

  :أساسنيوتأسست فلسفة التاريخ لدى كوندرسيه على مبدئني 

 أن احلياة اإلنسانية تسري وفق قانون حيدد مراحل تطورها وهو مبدأ القانون العام،   :األول يقول  

 1. أن هذا القانون يدفع باإلنسانية إىل حتقيق التقدم على أساس علمي : و الثاين يقول  

  :- Herder هردر

، ال ختلو فلسفة التاريخ من الطابع اإلنساين عند ال ختلو فلسفة التاريخ من الطابع اإلنساين عند هردر

 أعظمهردر، و ال ختتلف عن فلسفة كوندرسيه، ولكن هردر و بشهادة الكثري من الفالسفة اآلخرين هو 

مفكر يف فلسفة التاريخ، فلم يتعمق أحد يف التاريخ بقدر ما تعمق هو فيه، ففلسفة التاريخ عنده تعين فلسفة 

فلسفة التاريخ تبحث يف الوقائع التارخيية ومعقوليتها فعند هردر هي البحث يف احلضارة ت ناحلضارة، فإذا كا

  .اإلنسانية بإعتبار أن اإلنسان واقعة من وقائع املاضي

                                                           
  09، دس، ص 2، دار املعارف، القاهرة، ط18نوابغ الفكر الغريب  _، كوندرسيهضفىعاطف و   1
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وفلسفة هردر يف التاريخ متشا�ة لفلسفة هيجل و ذلك بأ�ا كانت فلسفة مسيحية، ترى بأن العناية اإلهلية 

و " التاريخ من ختطيط اهللا، فيقول هيجل أن العناية اإلهلية هي حمكمة التاريخ  هي اليت حترك التاريخ و أن

متصورا إياه شيئا " العامل يتوجه بإرادة اهللا، وقد قّدم هردر تفسريه للتاريخ معتمدا على اإلنسان بطبيعته

  .مافيه بإعتبار اإلنسان هو الركيزة األساسية للتاريخ بكل 1" ينكشف فيه الثقاب عن اإلنسانية

  كما يسلم بفكرة العناية اإلهلية و يقول ان العامل حيكمه قانون اهللا  

شيء يف الطبيعة، و انه يسري على خطى التقدم يف حركة  أيويرى هردر  أن التاريخ خيضع لقوانني مثله مثل 

ي من الفوضى و بعقلها و جتربتها إىل اإلستقرار و ختطي بالعدل وتنته اإلنسانيةواحدة، و�ذا التقدم ستصل 

  .الظلم

املنهج الذي جيب " من اجل تكوين البشرية أخرىبفلسفة " وقد حدد هردر يف مؤلفه الشهري املعنون

  : على املؤرخ أن يلتزم به يف تفسري حركة التاريخ حبيث يتمثل هذا املنهج فيما يلي

  إىل معرفة تعيينه بوقائع املاضيأن يبتعد املؤرخ عن السرد التارخيي لكونه عملية جافة متنع الوصول  :أوال

امللموسة لذلك  بالوقائع االستشهادعملية التفسري التارخيي و  أثناءأن يبحث املؤرخ عن حقيقة صارمة : اثاني

  .الزمان

حماولته يف الكشف عن دالالت الظاهرة التارخيية يف خصوصيتها و عيش تلك الظاهرة بناء على : ثالثا

  2.الشواهد و التقيد �ا

                                                           
98، ص 1988الشیخ، فلسفة التاریخ، دار الثقافة للنشر و التوزیع، القاھرة، دط،  رأفت غنیمي 
1
  

  38فة تاريخ، مرجع سابق، ص عبد احلليم مهور باشة، فلس  2
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" لسفة التاريخ لدى هردر تتمثل يف املاضي من اجل احلاضر و الوعي مبشاكل املستقبل فيقول هردرف  

إذ  1،"وهذا اإلحساس هو حاسة تارخيية.... حساسا مباشراإإن املؤرخ ينبغي أن حيس العصر الذي يؤرخ فيه 

ينبغي على املؤرخ أن يكون مدركا بشعوره عن كل حادثة تارخيية يكتبها و ذلك الشعور هو الذي سيدفعه 

  .كما مساه هيجل  أصيللكتابة تاريخ 

   :  - Higel هيجل

تقوم فلسفة التاريخ عند هيجل على دراسة التاريخ من خالل الفكر و مبا ان العقل هو جوهر 

أيضا ويقصد هنا بالوعي و التاريخ يتمثل يف شعب له غاية وحرية  2اإلنساين،الطبيعة، فهو جوهر التاريخ 

ومهمة فيلسوف التاريخ هي الكشف عن األحداث املتسلسلة لصريورة هذا التحقيق و تفسري التاريخ هو 

  3".تفسري حلياة الشعوب مبا فيه من مشاعر و عبقريات وقوى فعالة متمثلة على مسرح وهو العامل

فلسفة التاريخ هي دراسة للتاريخ من خالل الفكر هو أنه مادام اإلنسان  أنوما يقصده هيجل من 

 فإن أعمال اإلنسان يف التاريخ ما" نات،ئموضوع يف التاريخ و أن اإلنسان عقال مييزه عن سائر الكا أهمهو 

أنه إذا مل ينظر املؤرخ  ود ينجو ، و على حد تعبري كول"قل فصنعت احلدث التارخييهي إال أحداث ولدها الع

مظهر من مظاهر التفكري فسيتعذر عليه فهمها، إذن فالفيلسوف املؤرخ لكي يفهم  أ�اإىل هذه األعمال على 

  4.الظاهرة التارخيية عليه أن يعيشها بفكره  و ينظر إليها أ�ا أعمال متثل صورة الفكر

                                                           
  81حسني مؤنس، التاريخ و املؤرخون، مرجع سابق، ص   1

  28، ص 1991، 1التارخيي، من التاريخ الكلي إىل التواريخ الفعلية، دار الطليعة للطباعة و النشر، بريوت، ط  يفوت، الزمانسامل  2

  65، ص 1980، 1، طكاظم اجلوادي، دار القلم، الكويت  عبد احلميد صديقي، تفسري التاريخ، ترمجة  3

  41هيجل، مصدر سابق، العقل يف التاريخ، ص   4
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و الكشف عن مسار  أحداثهو حتليل بنية يخ التار فلسفة التاريخ علم قائم بذاته تسعى إىل تفسري   

تقدمه بالعودة إىل جذوره املاضية و جعله منطلق احلاضر للتقدم حنو املستقبل، فاإلنسان حباجة إىل العودة إىل 

املاضي لفهم جذوره السابقة و معرفة احملرك األساسي لتقدم اإلنسانية عرب التاريخ، وفلسفة التاريخ وحدها 

  .خ بكل مظاهرهللتاري حتليليةالقادرة على تقدمي رؤية 

  :التاريخ النقدي

غطى التفسري الديين للتاريخ كلية يف فرتة العصور الوسطى، فكان تارخيا بصبغة دينية ولكن مع بروز 

  .النهضة األوروبية تالشت تلك الصورة الدينية للتاريخ، فأصبح تفسري التاريخ ميارس بطريقة نقدية

 1458-1406اله فنز ر وقد سامهت املدرسة النقدية فلورنسا بإحياء و تطوير منهج البحث التارخيي ويعترب لو 

أو ممارس للنقد التارخيي و الذي شكك يف وثيقة تعود إىل القرن الرابع، حيث زعم أ�ا زيفت من طرف بابا 

ي و عاجلت العديد من الكنيسة من اجل خدمة مصلحة شخصية، لذلك تكونت مدرسة النقد التارخي

على مبدأ احلرية يف التعبري و عدم اخلضوع للكنيسة من أجل حتقيق مصاحل  اعتمدتاملوضوعات، كما أ�ا 

  1.الدين

وير ذروته يف نقد العلوم و على رأسها التاريخ وخاض فيه الفالسفة و املؤرخون محلة تنوقد بلغ عصر ال  

، وكان اإلهتمام بالتاريخ يف هذا العصر مظهر من " النقد التارخييفلسفة " أو" نقد العلوم التارخيية" بإسم 

  2.مظاهر اإلهتمام باإلنسان، وصارت دراسة املاضي جتربة تزود احلاضر خربة 

                                                           
و الدراسات فارس العيد، دور مدرسة فلورنسا النقدية يف تطوير الدراسات التارخيية مع بداية عصور النهضة األوروبية، جملة رؤى التارخيية لألحباث  1

  05/05/2021، تاريخ النشر 2020املتوسطية، العدد الثاين، جامعة شلف، اجلزائر، 

  82، ص 1975ثقافة اجلامعية، اإلسكندرية، دط، أمحد حممود صبحي، يف فلسفة التاريخ، مؤسسة ال  2
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بأن الوثيقة هي األساس يف التاريخ و أ�ا كافية بذا�ا للعلم و  وقد رفض النقد التارخيي قول التجربيني

املعرفة بالتاريخ، فالتاريخ هو حياة بوقائعها و صريورة و تقدم و تغري و حركة مستمرة، وما على املؤرخ إال أن 

كما نتعامل يعيد هذه احلياة من جديد كي ال يفقد التاريخ طابع احلياة، لذلك ال ميكن أن نتعامل مع التاريخ  

  .مع احلقائق العلمية اليت تضم بعضها إىل بعض على شكل تتابع و تسلسل

دراسته يف التاريخ على إخضاع احلوادث التارخيية للنقد و التحليل و الرتكيز على  إثناءوقد ركز هردر   

ق رايه مع رأي النشاط اإلنساين و تدوين تارخيه احلضاري ودوره يف تقدم البشرية، وهنا جند أن هردر يتواف

الناس هلا شبنجلر الذي يعترب أن احلضارة هي الظاهرة األولية للتاريخ، فهي ظاهرة روحية جلماعة من 

خصائصها الذاتية، مبعىن أن التاريخ هو تاريخ احلضارات، وكل تاريخ يروي قصة حضارة ما جيب أن حيلل و 

  1.يفسر مبنهج فلسفي ناقد

اص هو فحص لظاهرة ما و احلكم عليها حكما تقومييا و يف مفهومه اخل Critiqueو النقد 

بكل حرية  لآلراءتقديريا، و النقد هو إعرتاض على فكرة ما مل يتقبلها الفكر و العقل كيقني تام، أي انه تقدمي 

  .دون اخلضوع ألفكار أخرى و التحفظ هلا

ة األساس لكل مبحث فلسفي و و تعترب نقدية كانط أساس كل نزعة فلسفية أل�ا جعلت من نظرية املعروف

  2.إعتربت العقل أساس كل معرفة 

إال انه إختلف معه يف نظرية األفكار الفطرية، فإذا كان   Kant هردر رغم أنه كان تلميذا لكانط 

كانط يقصي دور التجربة يف فهم الوجود و عامل األشياء فإن هردر يعرتف بدورها يف تكوين تاريخ اإلنسان، 

                                                           
  47، ص 1986-1403عبد الرمحن بدوي، اشبنجلر، وكالة املطبوعات الكويت، دار القلم لبنان، دط،   1

  238، ص 2012، 2، بريوت، باريس، طتاندريه الالند، املوسوعة الفلسفية، منشورات عويدا  2
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ا أن هردر جعل من الطبيعة املنطلق لتكوين البشرية و تاريخ اإلنسان، وكما قلنا سابقا أن هردر وكما قلنا سابق

جعل من الطبيعة املنطلق لتكوين البشرية وتاريخ اإلنسان من خالل التجربة احلسية و عالقة اإلنسان جبغرافيته 

دورة حيوية تبدأ مع بداية اإلنسان و ألن التارخ يف نظره هو جزء  من عامل الطبيعة و خيضع لقوانينها، وله 

  .تنتهي عن �ايته

، كنوع ثالث من أنواع التاريخ النظري حبيث "العقل يف التاريخ" وتناول هيجل النقد التارخيي يف كتابه

التارخيية املختلفة لكي يقوم بفحصها  الرواياتمنا يعرض إتاريخ ال يعرض وقائع التارخيية نفسه و " هو 

  .1"دها و بيان مدى حقيقتها ومعقوليتهاودراستها و نق

النقد حرية فكرية يستلزم حضورها يف كل ما يقودنا للشك، كما أنه عالج لكل فكر دغمائي، و  إن 

النقد التارخيي جيعل املاضي أكثر واقعية ألن املؤرخ يدمه بالرؤية الذاتية املعمقة فالنقد ال يتحقق بفحص 

  .معمق

  :فلسفة التاريخ النقدية

ظهرت فلسفة التاريخ النقدية على أنقاض الفلسفة اهليجلية التأملية و اليت كانت فلسفة الهوتية 

لذلك رفضتها رفضا تاما، و الفلسفة التأملية كانت غايتها إستخالص مغزى معني من مسرية التاريخ العامل بعد 

  2.ى رجال الدينالـأمل يف ماضيه البشري، وكانت تستند إىل لتفسري الديين وكانت حكرا عل

                                                           
  39هيجل، العقل يف التاريخ، مرجع سابق، ص   1

  15/16، 1999انية، ترمجة حافظ علي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، ملرميون ارون، فلسفة التاريخ النقدية، حبث يف النظرية األ 2
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أما الفلسفة النقدية للتاريخ فهي تسعى إىل متحيص املنهج الذي يصطنعه املؤرخون سواء كان جتريبيا    

ستنباطيا أو مزجا بينهما حبيث ال مير الفيلسوف املؤرخ عل الوقائع التارخيية فحسب و غنما يقدم حتليال اأو 

م بالتفسري النقدي للتاريخ كموضوع 18/19القرن  فلسفيا ناقدا، لذلك إهتم مؤرخوا عصر النهضة خالل

  .معريف إيستيمولوجي ملا له من فائدة على البحوث التارخيية

بدأت فلسفة التاريخ النقدية مع املؤرخني النقديني الذين إنتقدوا فلسفة هيجل التأملية واليت تنظر إىل   

انطية اجلديدة اليت حبثت عن و الفلسفة النقدية هي جزء  من الكاهر كلية ال كظواهر جزئية و األحداث كظ

ليستكمل �ا  Rikrit ملهم هلا يف العودة إىل كانط بعد إنقطاع التأمل الفلسفي، إحتضنها املؤرخ ريكريت

عمل كانط بنظرية نقدية للتاريخ، ألن فكرة تفسري التاريخ كانت حمل إهتمام الفالسفة املؤرخني الذين أخذوا 

علم قائم  1،)19القرن( لى عاتقهم تعريف املاضي، فوضحوا فكرة النقد التارخيي كعلم فرض وجوده  فرضا ع

تخالص التسلسل ستاكليا�ا وصوال إىل جزئيا�ا و من   انطالقاإىل حتليل نتائج الظواهر التارخيية  بذاته يهدف

  .أخرىالعالئقي بني كل ظاهرة و 

سئلة حمورية ماذا ميكنين أن أعلمه؟  وماذا جيب علي أن أفعل؟ وماذا جيب وضع كانط يف فكرة النقدي ثالث أ

  علي أن اطلبه؟ وتتلخص هذه التساؤالت يف سؤال واحد ماهو اإلنسان؟

معلوم أن هذه التساؤالت تندرج حتت التفكري الفلسفي، فكانط قدم نقدا للعقل اإلنساين ووصفه بالنقص 

يؤدي نقد العقل يف النهاية ": " نقد العقل" فقد قال كانط يف كتابه  2،بسبب قلة قراراه و جرأته إلستخدامه

هلا ميكن أن نعارضها بأخرى  أساسمزاعم ال  إىلبالضرورة إىل علم أما إستعماله الدغمائي فيؤدي باملقابل 

                                                           
23، ص 2011، 1ولي، القاھرة، طبجمیل موسى النجار، دراسات في فلسفة التاریخ النقدیة، مكتبة مد 
1
  

الفلسفة كوعي نقدي بالعامل، قسم الفلسفة و العلوم اإلنسانية، مؤسسة مؤمنون بال حدود و الدراسات و األحباث، : ، مقالبن سامل محيش  2

  04/06/2018دط، دب، تاريخ النشر 
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، فالعقل القائم على التحليالت سيصل يف النهاية إىل علم و معارف خالصة 1"تعادهلا زعما ومن مث إىل الريبة

يف نفسه، يف مقابل العقل الذي يتعامل معها معاملة  تساؤالتشتغل على التفكري يف قضايا أثارت األنه 

ط هنا التأمل النظري ال ميكنه أن خيرج من حّيزه الدغمائي ألنه أخذ املعارف كما هي و سّلم �ا و يقصد كان

  .امليتافيزيقيا أو األفكار الالعقالنية

كارل   أمثالإن هذه الفلسفة اليت حتفز العقل على النقد و التحليل أثارت إعجابا يف نفوس الفالسفة   

  .يسربز  وركريت وماكس فيرب، وما اثار إهتمامهم بنقدية كانط هو أ�ا زادت التفكري الفلسفي ثراء وغىن

نقد " ويف مقابل نقد العقل احملض، أقام دالتاي فلسفة نقدية لتاريخ و يظهر ذلك من خالل فكرته   

، و اليت تعترب كأساس جوهري لفلسفته التاريخ النقدية، وهي تدعوا العقل إىل اإلنعطاف على "العقل التارخيي

إلنعطاف على الذات أل�ا مسة كل  ذاته و اإلرتقاء إىل جتربة الشعور األصلية إلكتشاف احلياة النفسية و ا

وجود إنساين، لذلك سلط فكرته النقدية على التاريخ، ألنه من خالل التاريخ ميكننا أن نفهم اإلنسان مباضيه 

  .و أخريا أن نبين له فلسفة خاصة

إن نقد دالتاي للتاريخ جاءت كنظرية علم جديدة للتاريخ وكانت أساس حتول التفكري التارخيي من   

  .ة امليتافيزيقيا إىل مرحلة التارخيي اإلنساينمرحل

 2 .وتعترب فلسفة كانط النقدية املرجعية الفكرية لفلسفة دالتاي - 

                                                           
  53عما نوئيل كانط، نقد العقل، ترمجة موسى وهبة، مركز اإلمناء القومي، لبنان، دط، دس، ص   1

  14/17سفة التاريخ النقدية، مرجع سابق،  ص مجيل موسى النجار، يف فل  2
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 Raymond Aron أرون نسان حيتاج غلى دعم ليتحقق الوعي بالذات، لذلك يرى رميونإلإن عقل ا

عن املوضوعية، و الوعي الذايت ال يتحقق  أن النقد هو وريث فلسفة التاريخ مييل إىل الكلية و حياول اإلسبتعاد

فالتاريخ هو مرآة اإلنسان اليت تعكس له صورة ماضيه و العقل الذي يفكر  1إال من خالل النقد التارخيي،

ألحداث التارخيية يف موضع الشك يطرح ايضع  ألنهيقدسها بل  أثارباملنطق ال يأخذ املاضي على شكل 

ن مدى حقيقته التارخيية، و األهم من ذلك أنه يضع النقد رئيسا للحوار و العديد من التساؤالت اجلوهرية ع

و النقد بطبيعة احلال سيجعله أكثر  خاضعا للتحليلاملناقشة، كذلك إن املاضي قبل أن خيضع للتحليل يكون 

  .دقة ووضوحا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  56رميون أرون ، يف فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص   1
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  اإلنسان كائن تاريخي: المبحث الثاني

  )العقل و الفهم: ( اإلنسان كائن تاريخي

يكون  إعتبار اإلنسان الكائن الواعي حبيث ال أساساليت قادها هردر قامت على  الرومانسيةإن النزعة 

 1معرفة أو خربة إال بالنسبة لإلنسان، فاإلنسان كائن روحاين له وعي وتفكري، أيهناك جمال للحديث عن 

هلا معىن إال بقدر تسلط  فالدراسات اإلنسانية ال تتناول وقائع وظواهر ليست مبنية عن اإلنسان بل اليكون

، فالوعي هو خربة داخلية لإلنسان �ا يتمكن من فهم ما حوله "الضوء على العمليات الداخلية يف اإلنسان

  2.سواء تعلق بالطبيعة أو بذاته كإنسان

معناه أنه يعيش وسط عالقات خمتلفة متبادلة من اجل بناء حضارة أو و أإلنسان ككائن تارخيي   

  .االجتماعية بالعالقاتما يسمى  إطارتارخيه يف 

نسان مل تنسى دوره يف صنع التاريخ، وقدمت تصورات خمتلفة حول وفلسفة التاريخ كعلم يهتم باإل

  .التاريخمسؤولية اإلنسان عن حركة 

  : العقل

يقدمه  هو املوضوع الشامل للتاريخ، فالعقل هو الواعي و املتفهم و املوضوع لكل علم وكل ما العقل

اإلنسان عرب التاريخ من إجنازات سواء كانت فنية أو فكرية أو دينية فهو مظهر لفاعلية اإلنسان الذي يتجلى 

  .يف التاريخ، و ذلك اإلجناز هو متثيل للعقل

                                                           
  65، ص 2007-2006كز العريب للدراسات الغربية، القاهرة، دط، النزعة التارخيية املطلقة، املر ي خدجية، بنيديتو كروتشيه و زنيتل  1

  .123- 121، ص 2007، 1للنشر و التوزيع، القاهرة، ط عادل مصطفى، فهم الفهم، رؤية  2
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ة اإلنسانية اليت تتجلى يف الوعي من خالل إدراكاته احلسية، فالعقل ويعترب العقل عند هردر امليز   

يكتسب أفكار من خالل عالقته بالعامل عن طريق ملكة احلكم وهو النظام الكلي للطبيعة اإلنسانية و املتزامن 

 مع اإلنسان يف وجوده فريى هردر أن اإلنسان ككائن حي يعيش يف صراع مع عامله املعيشي، ولكنه يرتكز

  .الذي به يتخطى هذا الصراع على عقله

، معناه أن العقل تصرف مبقتضى حريته يف إنشاء عامله "العقل حيكم التاريخ" إن حول هيجل 

التارخيي، لن العقل كان موجه على غبار األزمنة، و التقدم يف التاريخ مل يتحقق إال عن طريق تقدم وعيه 

  .وحريته

للخيال و أكّد  أمهيةالعقل وحده حيكم التاريخ، فهردر أعطى هردر يتعارض مع هيجل يف فكرة  لكن

من  اختذأن اخليال له دوره يف نشأة ا�تمعات البشرية عرب التاريخ، ألن اإلنسان قبل أن تتطور ملكته العقلية 

يتعارض مع املنطق، فالعواطف و  العواطف و اإلنفعاالت مسلكا للتعبري عن نفسه، ولكن هذا القول ال

اخلياالت ال تأيت من نفس مظلمة إال وكان العقل منريا هلا، فالعواطف و اخلياالت ال تنشا إال مبقتضى 

 1.العقل

  :-Compréhension الفهم

إعتمد تصور هردر على التجربة احلسية بإعتبار أن اإلنسان مجلة من اإلدراكات و اإلحساسات وهو 

   تكتفي باملالحظة العملية فقط و إمنا يدخل يف ذلك إعتبار أن الطبيعة اإلنسانية ليست واحدة أو ثابتة وال

                                                           

  225عطيات أبو السعود، فلسفة التاريخ عند فيكو، مرجع سابق، ص   1
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 1.العمليات العقلية الداخلية و أن اإلنسان تطور بفضل العقل من إنسان بدائي إىل إنسان مدين

شياء ال يتحقق إال عن طريق الفهم، و إذا كان الوعي خربة  عقلية داخلية لإلنسان فإن وعينا باأل

أساس كل معرفة إنسانية خاصة التاريخ، ألن فهم التاريخ جيب أن ينطلق من ذات لذلك تعد عملية الفهم 

واعية، وعلوم الروح ال �تم بالظواهر الفيزيائية إال إذا كان هلا صلة بوعي اإلنسان، وكما أنه إذا تعذر علينا فهم 

  .اإلنسان فستصبح لدينا مشكلة فهم التاريخ ألن الوعي بالتاريخ هو وعي بوجودنا

يقودنا إىل فهم طبيعة اإلنسان،  قد ذهب فيكو إىل أن التحليل التارخيي للغة و الطقوس هو ماو 

  .أن هذه األخرية هي قيم إنسانية يف التاريخ خلقت جوا من التواصل يف ا�تمعات القبلية باعتبار

ية لآلخرين العامل أن للعلوم اإلنسانية إمكانية فهم اخلربة الداخل" وسّلم دالتاي بفكرة فيكو القائلة 

و اإلنسان املتمثلة يف عاداته و تقاليده ويأخذ دالتاي الفهم كتحليل سيكولوجي للتاريخ،ألن قيم  2،"التارخيي 

إخل، تنشأ عن حياة نفسية أل�ا مقاس لعواطف اإلنسان، لذلك جند هردر يركز على القيم اإلنسانية يف ...لغته

 3.رخييتهالتاريخ، أل�ا شهادة اإلنسان على تا

إن التاريخ كعلم حيتاج إىل إثبات صدقه عن طريق الفهم و العقل و التأويل و الفرد أو اإلنسان هو   

و التاريخ ال يعزل اإلنسان أبدا و غنما يشركه فيه، فاإلنسان هو الصانع لألشياء،  4املوضوع املباشر لذلك،

                                                           

  6، ص 2009/2010زوءة الوضع البشري، سلسلة دروس أمحد جابر، فيلو مغرب، جم_سعيد إمياين، مفهوم التاريخ  1

  127عادي مصطفى، فهم الفهم، مرجع سابق، ص   2

  54رميون أرون، فلسفة التاريخ النقدية، مرجع سابق، ص   3

  69صالح قنصوة، املوضوعية يف العلوم اإلنسانية، ص   4
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ر يف الطبيعة و يتأثر �ا، وقد صنع تارخيه من وهو الصانع لتارخيه، وهو مجلة من العواطف و اإلحساسات يؤث

 .خالل عقله و تفكريه

  :التاريخ بين الموضوعية و الذاتية

و تطورات فكرية على كافة  اخرتاعاتكان التطور العلمي مبثابة الشعاع املضي للبشرية ملا عرفه من 

األصعدة و لكنه فرض على العلم صياغة قوانني صارمة و مطلقة على الطبيعة جعلتها تستقل عن الذات 

مقيدا  بقوانني علمية جتاوز �ا العامل العيش، فالعلم فتحقق ما يسمى باملوضوعية، أي أ�ا جعلت اإلنسان 

  .مة احللقات ال �اية هلاجاء كمعرفة فرض نظاما على لعامل يف سلسل حمك

عامل العيش، وفصلت اإلنسان عن لطبيعة اليت تكون فيها، فأبح العامل  استبعدتفالنّزعة املوضوعية   

من خالهلا موضوعيا  يسري وفق تقنيات، عالك ال حتكمه سوى تلك  األفكار العلمية السابقة اليت تتالءم مع 

شكل رموزا بعيدا عن تفاعله مع الذات فصار عائقا وتقييدا  العامل ي اختزلتعصره، مبعىن آخر املوضوعية 

  .لإلنسان، فجعلته عاجزا عن اإلبداع يف خمتلف أشكاله

أصبح التاريخ جزءا من هذه املوضوعية اليت وضعته بني أقواس فصار يلتفت إىل الوقائع التارخيية على   

  1.أ�ا جمرد نظريات وحوادث وقعت يف املاضي

هي عليه أو هي  املسلك الذهين الذي يرى أألشياء على ما" تعين objectivitéو املوضوعية   

 األحداثالتعدد من اآلراء الشخصية و األحكام املسبقة، فتستبعد كل ما هو شخصي من أجل معرفة 

                                                           
، 1سفة األملانية و الفتوحات النقدية، إشراف وحترير مسري بالكفيف، جداول للنشر و التوزيع و الرتمجة، بريوت، طلجمموعة من املؤلفني، الف  1

  79/81، ص 2014
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 فالعلوم املوضوعية تستويف حقائق ثابتة، مثل األعداد و 1،"الطبيعية كما هي وليس كما نراها حنن و اآلخرون

الرموز و الرياضة وتتجلى يف شكلها اخلارجي، فالعدد مثل يبقى عددا، وهكذا كان ينظر للتاريخ كمعرفة و 

  .علم موضوعي يدرس املادة التارخيية، كما حدثت وكما هي دون أن تتخللها اآلراء الشخصية الناقدة

نظر ماكس فيرب للتاريخ كعلم موضوعي شأنه شأن الفيزياء يف شرح الوقائع التارخيية، فرأى أنه ال   

السببية بني احلوادث عبيها  أن تكون موضوعية، يف توجد عالقة بني املؤرخ و األحداث املاضية للتاريخ و أن 

زمة العلوم، وتوجه نقده باألخص ها بأاحني قدم هوسرل مبنهجه الفينومينولوجي نقدا للموضوعية  واصفا إي

احلقيقة العلمية املوضوعية هي جمدد تسجيل ملا هو :" فقال 2صياغة رياضية للطبيعة، باعتبارهالفيزياء نيوتن 

ك األشياء تظهر وتكشف عن نفسها فالفينومينولوجيا تدعوا إىل أن تل ،"العامل سواء الطبيعي أو العامل الّروحي

األخرية للوعي و اخلصائص اجلوهرية للتجربة من أجل الوصول إىل  البيناول أن حتلل ال كما تشري لألشياء وحت

إين ال أستطيع  أن أرفع ماهية املعرفة إىل رتبة " ويقول هوسرل  3معطيات خالصة مرتبطة باملعرفة اإلنسانية،

إىل الذاتية   هوسرل، يشري"الوضوح إّال إذا نظرت إليها بنفسي وكان يف هذا النظرة معطاة بنفسها كما هي 

اليت تقرب لنفس و التجربة اليت تفتح ا�ال أمام اإلنسان يف تصريف فهمه وعقله ووجدانه أو باألحرى شعوره 

  .النفسي الداخلي بكل حرية يف تفسري احلوادث الطبيعية و التارخيية

                                                           
  457جالل الدين سعيد، معجم املصطلحات و الشواهد الفلسفية، مرجع سابق، ص   1

  245رميون أرون، فلسفة التاريخ النقدية، مرجع سابق ص   2

، ص 2008، 1إدموند هوسرل، أزمة العلوم األوروبية و الفينومينولوجيا، ترمجة إمساعيل املصدق، مركز الدراسات و الوحدة العربية، بريوت، ط  3
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كل " : يقول هوسرل 1فالذاتية ترى أن التاريخ ينشأ عن تساؤل تارخيي وعن وعي املؤرخ وشعوره،  

فاملؤرخ حباجة   2،"حمضا يكشف ماهية احملاكية هعلى سبيل الرد الفينومينولوجي يف معيش بمعيش نفسي يناس

إىل الباحث النفسي ليفهم تسلسل احلاالت النفسية للمادة التارخيية و التاريخ يبحث متاما عن احلادث وحمتواه 

فإن أراد املؤرخ أن يفهم التاريخ عليه أن يبعث فيه احلياة، ولكي و وجبوهر احلادث نفسه للمادة التارخيية، 

يبعث فيه احلياة عليه أن يعيش فيه، ففينومينولوجيا هو سرد أشبه بالتحليل السيكولوجي، يركز على الذات و 

  .الشعور ولكي يفهم الشعور الداخلي للذات عليه أن يكون واعيا بنفس الشعور

تاريخ كان مبدأ هردر يف عصر األنوار، فقد قدم هردر نقدا لعصر التنوير كان إن هذا التحليل الذايت لل  

يف نفس الوقت نقدا للحاضر، فلم يتقبل هردر التاريخ كعلم موضوعي مهمته سرد التاريخ كرواية و إمنا أراد 

ان نفسه يف للتاريخ أن حييا يف ذهن املؤرخني يف كل عصر ألنه يدرك متاما أنه من خالل املاضي يفهم اإلنس

  .احلاضر، لذلك وضع هردر رؤية جديدة لتاريخ العامل كلية

على جتربة املعيش كأساس لعلوم الّروح، فإن هردر قد سبقه إليها وحاول  أعتمدو إذا كان هوسرل قد   

، فالنقطة املشرتكة بينهما هي التحليل السيكولوجي اهتماماتهتطبيقها على علم التاريخ الذي كان أكثر 

هر عن طريق الذاتية اليت تسلط الضوء على وعي املؤرخ وشعوره، لذلك أراد هردر أن يفكر املرء بدءاً من للظوا

، ويف نظرهم مجيعا أن احلرية مل )رانكه، درويزن، دالتاي( شرتكة أيضا بني آن تفكريا تارخييا، وكانت هذه امل

سعوا أن تستند الفلسفة بالبحث التارخيي الذي من للتعبري التام يف الواقع التارخيي، وهلذا جتد الفضاء الواسع 

 3.خالله يعرف اإلنسان بنفسه و مكانه و عامله

                                                           
  246املرجع نفسه، ص   1

  243رجع نفسه، ص امل  2

  .291جورج غدامري، احلقيقة و املنهج، ص  انزه  3
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  اصطالحامفهوم التأويل لغة و : المبحث األول

  : لغة

أو هــو التفســري و الشــرح لكــل نــص ســواء ديــين  1الرتجيــع و الــرد و التفســري و التــدبر و حســن التقــدير، هــو

  2.أو فلسفي، أما إذا احنصر املفهوم على حنو خاص فذلك يكون بالكتاب املقدس

  : صطالحاا

للمعـىن  اسـتخالصالطريقة املؤدية إىل رفع التعارض بني ظاهر األقاويل و باطنها، ويف تعريف آخر هـو  وه

  .من املعاين ا�ازية حبثا عن املعاين احلقيقية   انطالقامن املعىن الظاهر و  انطالقاالكامن 

نوزا فقــد عــّرف التأويــل علــى أنــه فحــص تــارخيي بــه تــتمكن مــن فهــم وفحــص املعــاين الــيت وردت يف بأمــا اســ

ليـه أيـة تعـاليم سـوى تلـك الـيت إسـب نأن ال نإذن القاعدة العامة اليت نضـعها لتفسـري الكتـاب هـي " ... النصوص، 

  3".يثبتها الفحص التارخيي بوضوح تام أنه قال �ا

إذا فالتأويــل كمــا ســبق تعريفــه هــو توضــيح املعــىن ســواء تعلــق بــالنص الــديين أو الــنص الفلســفي، فالتأويــل  

مـن الظـواهر  انطالقـاالت، كعلم أو منهج ينحصـر دوره يف التفسـري و التوضـيح ليكشـف عـن املعـاين احلقبـة و الـدال

  .وصوال إىل الباطن 

                                                           

   188مراد وهبة، املعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص   1 

   18الالند، املوسوعة الفلسفية ، مرجع سابق، ص أندري   2

   91-90جالل الدين سعيد معجم املصطلحات و الشواهد الفلسفية، مرجع سابق، ص 3
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 الرتباطهمــاأويل و التفسـري تالعلـوم اإلنسـانية كغريهـا مـن العلـوم حتتـاج إىل نظريــات متناسـقة و منظمـة للفهـم و الــ -

بالنصــوص املرجعيــة، لــذلك فهــي حتتــاج إىل مــنهج كــاف وواف مــن اجــل أن تظهــر يف صــور�ا الكاملــة كعلــم شــامل 

ــــوعي النقــــدي و خيــــدم القضــــايا اإلنســــانية، وهلــــذا الغــــرض تطــــور مفهــــوم التأويــــل تــــدرجييا ليصــــبح  ، أساســــهرفيــــق ال

حســب كــل  اطيقــخيتلــف تعريــف اهلرمنيو و  1املــنهج األساســي للعديــد مــن القضــايا مبختلفهــا، اطيقــاهلرمنيو  وأصــبحت

  .فيها اجتاهه أساسمفكر على 

  : طيقامفهوم الهرمنيو 

  : في اللغة

خ، يعلــن، يوضــح أو ، ومعنــاه يفســر، يصــر  Hermeneueinاملصــطلح إىل الفعــل اليونــاين  أصــليعـود 

واسـطة  اعتـربالكتابـة و اللغـة و  أصـلليـه إشتقاق املصطلح من غله اليونان هرمس، و الذي نسبت يرتجم، وقد مت إ

طيقا مباشرا إىل ضفة يونانية ومعناها الفعل يعـرف أي التوضـيح و اشتقاق مصطلح هرمنيو بني البشر و اآلهلة ويعود 

  2.التفسري

  : اصطالحيفي المعنى 

فقهــي علمــي إنســاين ووجــودي و ثقــايف، أو أ�ـــا  طيقــا علــى ا�ــا تاويــلعــرف العلمــاء و الفالســفة اهلرمنيو ي

تأويــل و تفســري للنصــوص، أو أ�ــا جمموعــة أنســاق التأويــل الــيت يســتخدمها اإلنســان للوصــول إىل املعــىن القــابع وراء 

  .األساطري و الّرموز

                                                           
العباسية املقدسة،  العتبة، حسنني اجلمال، إهلي، سلسلة مصطلحات معاصرة، تغريب ضفر استعماالتهيقا، منشأ املصطلح و معناه و طاهلرمينو    1

   .12/15، ص 2019بريوت، ص 

1، ط2018أمحد صالح الفزويين، اهلرمينوطيقا، سنة نشر،   2  
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املصــــــطلح لــــــدى بعــــــض الفالســــــفة، فيعرفهــــــا الباحــــــث جــــــان مــــــارتن كالدينيــــــولس  ريفــــــاتتع اختلفــــــتو   

kladinios  1710-1759 بأ�ـا فـن التفسـري أو فـن الوصـول إىل الفهـم الكامـل و أنـه مـن خالهلـا نصـل إىل ،

  1.النهائي الذي يريده املؤلف القطعياملعىن 

ميكـن الوصـول إىل الفهـم إال مـن خالهلـا،  ال ويعرّفها شالميخر وهو حيصرها بعملية الفهم بأ�ا فن الفهم و  

الفــن وهــي تســري وفــق شــرح منهجــي للقواعــد احلاكمــة  أنــواعا أ�ــا نــوع مــن ، كمــا وصــفهأســاسالفهــم هــو  اعتــرباهو 

  2.للنصوص

ويعرّفها دالتاي بأ�ا املـنهج و العلـم األسـاس الـذي تبـىن عليـه كـل العلـوم اإلنسـانية و بـذلك جيعلهـا دالتـاي   

ـــتأويل العلــم و املــنهج  مهــا اجلهــات األساســية يف اجلــامع للفهــم و التأويــل معــا يف هــذه العلــوم، حبيــث أن الفهــم و ال

  وجود اإلنسان

ىل حتليـل اإلبـداعات الشـعرية أوال إإستكشـاف األحـالم  أفضـى: " Sigmound Freud يقـول فرويـد  

، فــــاألحالم الــــيت كــــان يتخيلهــــا الشــــعراء و الــــيت جتســــدت يف دواويــــنهم "مث إىل حتليــــل الشــــعراء و الفنــــانني أنفســــهم

  3.أ�ا كادت أن تصبح حقيقة أل�ا حتدث يف تصور ال واعي الشعرية، قال عنها فرويد

إذ أن لتحليــل النفســي قــد ختلــل بعــض امليــادين لــيس كتحليــل طــيب و إمنــا كمعرفــة تفســريية تبناهــا كــل علــم   

  .حسب وظيفته

                                                           

13، ص 2019اهلرمينوطيقا، املنشأ املصطلح و معناه و إستعماالته، تعريب صفر إهلي حسنني اجلمال، سلسلة مصطلحات املعاصرة، بريوت،   1  

15املرجع نفسه، ص   2  

257د الفلسفية، مرجع سابق، ص همعجم املصطلحات و الشوا  3  
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حـدى طـرق البحـث و العـالج يف علـم الـنفس إاإلكلينيكـي هـو  ه،  يف مفهومـpsychanalyseالتحليـل النفسـي 

ميكــن النفـاذ إليهــا بوســيلة أخــرى، و  العمليـات العقليــة الــيت ال الستقصــاءعمليــة : " أمــا فرويــد فيعرفـه بأنــه 1،املرضـي

مـــن املفـــاهيم  السلســـلةو أن هـــذه  العصـــبية االضـــطراباتبغيـــة عـــالج  االستقصـــاءأن هـــذه العمليـــة تقـــوم علـــى هـــذا 

ففرويــد قــد وضــع  2،"املتحصــل عليهــا مــن خــالل هــذه الوســيلة تنمــو معــا كــي تتشــكل تــدرجييا مــذهبا علميــا جديــدا

  .التحليل النفسي  كطريقة لفهم عمليات العقل اليت ال ميكن فهمها إال عن طريق هذا األسلوب العالجي

النفسـي هــو أســلوب هدفـه باإلنســان أن يضــع  أن التحليــل" ، كـور يف كتابــه حماولــة يف فرويـديويقـول بــول ر   

مــن  انطباعاتــه، فالتحليــل النفســي هــو دراســة و تفســري للشــعور الــذي يأخــذ "نفســه يف عالقــة مــع الواقــع األساســي

  .الواقع الذي يعيش فيه بتأثري و تأثر

الــّدزاين  أو نــوع ويعرفهــا هيــدجر أ�ــا حتليــل لظــاهرة الفهــم املوجــودة عنــد اإلنســان وحبســب تعبــريه أ�ــا هــي 

ليســت اهلرمينــو طيقــا مرتبطــة بفــن : " مــن النظريــة الوجوديــة للفهــم حبيــث أن الفهــم لغــة مــن اللغــات، فيقــول هيــدجر

مينولوجيــا وهــي تشــري �ــذا التعريــف إىل فينو  3،"التأويــل، كمــا أ�ــا ليســت نفــس التأويــل بــل هــي ســعي ألجــل الفهــم

  .أويل طريقان و أسلوبان لوجود اإلنسانللوجود اإلنساين ذاته حبيث أن الفهم و الت

أمـــا اهلرمينوطيقـــا عنـــد بـــول ريكـــور فيعـــود تعريفهـــا إىل الرتكيـــز علـــى تفســـري النصـــوص فهـــي نظريـــة للقواعـــد   

 وطيقــاريمنيإننــا نعــين باهل" احلاكمــة علــى التفســري أو هــي تأويــل للــنص خــاص أو �موعــة مــن العالمــات مبثابــة نــص، 

، إذا "نــص اعتبارهــانظريــة القواعــد الــيت حتكــم الـــتأويل، أي تأويــل نــص معــني أو جمموعــة مــن العالمــات الــيت جيــوز 

                                                           

96فيصل عباس، اإلنسان املعاصر يف التحليل النفسي الفرويدي، مرجع سابق، ص   1  

17، ص 2003، 1بول ويكور يف التفسري، حماولة يف فرويد، ترمجة أسعد، أطلس لنشر و التوزيع دمشق، ط  2  

19سابق، ص منشأ املصطلح، مرجع اهلرمينوطيقا  3  
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ويف األخـــري نقـــول   �1ـــا تنطلـــق مـــن املعـــىن الظـــاهر إىل املعـــىن البـــاطن،فريكـــور ينظـــر غليهـــا كعمليـــة لفـــك الرمـــوز، أل

الـــيت تســـاعد املؤلـــف علـــى التحليـــل وفهـــم الوجـــود ومنهـــا أداة أو مجلـــة القواعـــد  أ�ـــاكتعريـــف جـــامع للهرمينوطيقـــا  

  .أو هي عملية لفك رموز النص تبدأ من حتليل الظاهر تدرجا للوصول إىل الباطن 2يتحقق الفهم،

إن عملية الفهم مسألة أساسية يف التأويل أل�ا حتليلنا إىل إدراك الشعور النفسي لآلخرين، فالفهم يف   

ذوات  اكتشافارسة تتسلل إىل احلياة النفسية عند اآلخرين، كما أن السعي إىل دالتايل هو مم هرمينوطيقا و

جس الذاتية التارخيية عن طريق التحليل السيكولوجي، لذلك أخذ الفهم اجلانب النفسي يف العلوم هلاآلخرين كا

  .التارخيية

هلا إعادة بناء هذه احلياة و ومن خال 3و التأويل عند دالتاي هو إدراك حلياة اإلنسان و جتاربه املعيشية،  

  .إنتاجها مبساندة التعبري الذي يعطي للتجربة موضوعيتها

وطيقا دالتاي، فإذا كان دالتاي قد ربط عملية الفهم باآلخر، و ينطيقا هيدجر إمتداد هلرمإن هرمينو 

من جتربة املعيش،  انطالقابالعودة إل سلوك األفراد و أعماهلم و أقواهلم اليت تكشف عن حيا�م الذهنية الداخلية، 

مع اآلخرين حترر كليا، و أخذ  االتصالفإن هيدجر قد سلكها على حنو آخر، غذ أن الفهم حترر من وظيفة 

الكينونة يف العامل عوض الكينونة مع اآلخر، و بالتايل تصبح اهلرمينوطيقا هنا مشكلة  أصبحمفهوما جديدا له، و 

مل وليس جمال عالقة مع اآلخر، لذلك أراد هيدجر أن يكون الفهم متعلقا أنطولوجية يف جمال العالقة يف العا

بالكون و ليس باآلخر، و لكنه ال يقصي اآلخر من هذا الفهم و إمنا جعله جزءا من الكون، و الكائن هو 

  .الدزاين عند هيدجر وهو جزء من الوجود و الوجود الذايت هو نفسه وجود األخري

                                                           

77عادل مصطفى، فهم  الفهم، مرجع سابق، ص   1  

21املرجع نفسه، ص   2  

40، ص 1دائرة الثقافة و اإلعالم، اإلمارات، دس، طيف هرمينوسيا هانس جورج غادامري وبول ريكور، السريورة التأولية يف عبد اهللا برميي،   3  
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تاي مرتبط باملعيش ومرتبطا بالكينونة عند هيدجر فإن مهمته هي تأويل الكائن و إذا كان الفهم عند دال

ونالحظ من خالل هذه الرؤية  1حبسب تارخيه، وذلك أن مشروع التأويل يظهر يف فهم اإلنسان لكينونته،

لنفسي أو الفلسفية للفهم أن التأويل هنا يرجع إىل حتليل سيكولوجي، وميكن أن يأخذ مصطلحا آخر هو التأويل ا

  .اهلرمينوطيقا السيكولوجية

  : التأويل النفسي

الكائن الواعي املفكر و  باعتبارهنظرية التحليل النفسي كمحاولة فهم جديد لإلنسان  تجاء: التحليل النفسي

منه، اإلنسان الذي هو  باالنطالقاحملور األساسي للتفكري الكائن الذي الميكن أن يدرس ا�تمع أو الطبيعة إال 

  .األنا أوالذات، 

إن التحليل النفسي هو من صنعي فعلى مدى عشر سنوات مل : " بامتيازيقّر فرويد أنه صاحب النظرية     

ناقد جذري للعصر الذي يعيش، وقد حاول من خالل  فقد كان فرويد مفكرا واقعيا  2،"يكن أحد غريي يهتم به

ن ذو نزعة نقدية �دف يف عمقها إىل تفويض مجيع مظاهر الذاتية يف تاريخ نظريته أن يكشف عن الذات، وكا

الفكر، أراد �ا أن حيدث ثورة فكرية تدعوا إىل حترير اإلنسان من معتقدات و مكبوتات سابقة أو حترير األنا و 

  .الذات التعيسة من أوهام العقل وسيطرته

                                                           

44-43املرجع نفسه، ص   1  
/ ،1982/ 2، ط1979/ 1يف حركة التحليل النفسي، ترمجة جورج طرابيشي ، دار الطليعة للطباعة و النشر، بريوّت، ط سيغموند فرويد، مسامهة  2

   05ص 
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العصبية، مث أصبح من األهم القضايا اليت تطرح يف  طراباتلالضكان التحليل النفسي يف بداياته طريقة عالجية 

مسألة وجود اإلنسان املعاصر، و التحليل النفسي ليس بنظرية �دف إىل إقصاء الذات و إمنا نظرية تبحث عن 

  1.الذات و فاعليتها يف ا�تمع

ليحتضنه العديد مدهشة وذاع أمره  انطالقةعرف التحليل النفسي  1907يقول فرويد أنه بدا من عام 

من األطباء الراغبني يف تلقي تعليمه و أصوله مث دخل األوساط التعليمية كمادة تثقيفية للتالميذ، مث تسلل إىل 

حقل العلم و األدب، حىت صار كمدلول يكشف عن الروابط اليت تربط الظواهر باحلياة النفسية وبني سائر 

  .العلوم

ا بالعالج النفسي لإلنسان، إال انه تطور فخرج عن دائرته الطبية كان التحليل النفسي يف بدايته مرتبط  

هو امشل من ذلك فأصبح يدرس اإلنسان مبحيطه، وذلك حتت تأثري األفكار الفلسفية، و التحليل النفسي  إىل ما

تشل  �ذا املعىن أصبح توجها فكريا يهدف إىل تطوير الوعي النقدي و كشف العقالنيات و األوهام القدرية اليت

  2.القدرة على الفعل و التأثري، لذلك فهو يرتكز على اإلنسان ذاته ووجوده

ففرويد، مل يكن يهدف إىل مصر مذهبه يف نطاق العالج النفسي و غنما أراد له ان يكون فلسفة نفسية   

  .و الفردي كما تفسر احلضارة و العلم و الدين االجتماعيشاملة تفسر السلوك السوي 

احلركة الرومانسية يف عصر التنوير، من اجل إرساء معامل مشروع  انطالقةمن هذه النقطة بالذات كانت    

  .فلسفي تأويلي نفسي للتاريخ

                                                           

13-12، ص 2004فيصل عباس، اإلنسان املعاصر يف التحليل النفسي الفرويدي، دار املنهل اللبناين للطباعة و لنشر، بريوت،   1  

41التحليل النفسي الفرويدي، مرجع سابق، ص اس، اإلنسان املعاصر يف فيصل عب  2  
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تناول التاريخ نظرية التحليل النفسي لدراسة الدوافع النفسية للجماهري التارخيية و حتليل أهم األحداث   

سباب احلروب و الدوافع اليت دفعت إىل ذلك، و ذلك ألن قراءة التاريخ من التارخيية يف مجيع املراحل املختلفة كأ

   1.املستقبل استشرافخالل هذا التحليل السيكولوجي تساعد على فهم احلاضر و متكن الفرد من 

و يعترب مشروع التأويل النفسي للتاريخ أهم املشاريع الفلسفية لكل من هردر وشالميخر، فقد ساهم   

اء يف حركة علم النفس بفلسفته النقدية حيث النقد ملكات علم النفس وفصل بني قوة التذكري هردر بشكل بن

  .بفلسفة التاريخ و احلضارات كانت املنطلق لفكره اهتمامهاإلنساين وبقية القدرات و امللكات، لكن 

 2فسـر حركـة التـاريخ،خاض هردر جتربة املعرفة التارخيية و قابلها بالوعي التـأويلي سـعي مـن خالهلـا إىل أن ي

اإلنســان الكــائن احلــي العاقــل و الفاعــل النشــيط يف الوجــود،  اعتبــارو احلضــارة شــأنه شــأن احمللــل النفســي بــدءا مــن 

  .الصانع للتاريخ وصوال إىل فكرة أن اإلنسان هو املعرفة احلسية و الشعورية املتجانسة مع الطبيعة بأشكاهلا

 تأويلـــه ســـيكولوجيا و فيزيولوجيـــا، كـــان هـــردر يبـــدي حضـــوره يف هـــردر باملاضـــي اإلنســـاين وســـعى إىل اهـــتم

قراءة األحداث و يعيش معهـا وفيهـا، فالتـاريخ عنـده مل يسـلم مـن ذاتيـة فسـعى هـردر إىل تفسـري األحـداث و حتليـل 

يف  القائمـةالـيت سـارت �ـا الشـعوب حنـو التقـدم، وهـو يفسـر الصـراعات و احلـروب  االجتماعيـةاألسباب النفسية و 

ا�تمعـــات و احلضـــارات و الـــدوافع الـــيت دفعـــت إىل نشـــوء احلـــروب و غريهـــا، كمـــا ســـعى أيضـــا إىل تفســـري و حتديـــد 

سان هو جزء مـن الطبيعـة و الطبيعـة كـاألم نطبيعة العالقة بني اإلنسان و الطبيعة البيولوجية ليتوصل إىل فكرة أن اإل

  .اليت حتن على ولدها، فالطبيعة مدت كل ما متلك لإلنسان من اجل ان حييا حياة سعيدة

                                                           
، 01/06/2021: ، تاريخ اإلطالع2020جويلية  15، جريدة اإلرشاد النفسي اإللكرتونية، الكويت، رزوق العنزي، مقال التاريخ النفسيم  1

21:07   
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كــان هــردر يبعــث الــروح يف املاضــي مــن خــالل تأويلــه، وكــان يرجــع بالــذاكرة إىل الــزمن املاضــي و كأنــه كــان 

املـؤرخ مـع التـاريخ، لـذلك فـإن التجربـة  باتصـالفشكل ما يسمى  متواجدا فيه، فهردر قد دمج جتربته بتجربة املاضي

علــى اإلحســـاس و معايشــة  املاضـــي، و تفســري ســـلوك األفــراد وحماولـــة الكشــف عـــن  اعتمـــدتالتارخييــة عنـــد هــردر 

  .الدوافع النفسية للتقدم و بناء احلضارة

رد ســرد للبطــوالت و إمنــا أراد مــن رفــض هــردر تلــك املعرفــة املوضــوعية للتــاريخ الــيت تــرى التــاريخ علــى أنــه جمــ

  .حتقيق الذاتية يف البحث التارخيياملؤرخ أن يتوغل يف التاريخ و يضع روحه يف أعماقه و 

  اللغة كظاهرة حية للتاريخ : المبحث الثاني

وهــردر يعــزز مكانــة  1مــن خــالل اللغــة يتواصــل الفــرد مــع غــريه، و مــن خــالل هــذا التواصــل يــدرك إنســانيته،

، كمـا أكـد مهبولـت "إن لغـة النـاس هـي روحهـم و روحهـم هـي لغـتهم" ها يف فهم التاريخ و تأويله فيقول اللغة ودور 

اجلماعــة الــيت تتكلمهــا و األســاس  أوعلــى فكــرة هــردر يف أن لكــل لغــة شخصــية خمتلفــة بوصــفها خاصــة مميــزة لألمــة 

فاللغـــة هـــي ثقافـــة لكـــل حضـــارة وهـــي ظـــاهرة إنســـانية ال ميكـــن أن  2النطقـــي للكـــالم أمـــر مشـــرتك عنـــد كـــل النـــاس،

إذا كانــت اللغــة عــي وســيلة التنميــة : " نســان، فهــي جتلــي لألمــم يف التــاريخ، ويقــول هــردرإلبا ارتباطهــانفســرها دون 

رج لإلنســان مــن جنســنا، فالكتابــة هــي بالنســبة هلــا الوســيلة لتحقيــق التعلــيم العلمــي، و كــل الشــعوب الــيت بقيــت خــا

ون كالشــعر و األدب هــي داللــة تعبرييــة نفــالف 3،"دروب هــذا التقليــد املصــطنع بقيــت مــن وجهــة نظرنــا بــدون ثقافــة

، و يقّر �ا هردر أ�ـا مـن صـنع انفعايللشعب ما الذي ال ميكن أن نعرتف به إال من خالل ثقافة اللغة، وهي تعبري 

، و أول أقســام الكــالم، و االنفعــالري و أ�ــا تعبــري عــن البشــر و أ�ــا إنتــاج طبيعــي مــن عمليــات اإلحســاس و التفكــ
                                                           

11فلسفة التاريخ وتكوين البشرية عند بوهان هردر، مرجع سابق، ص   1  

253، اإلمارات، ص 2009، 1ارنست كاسرير، اللغة و األسطورة، تر سعيد الغامني، كلمة هيئة أبو ظيب للثقافة و الرتاث، ط  2  

 3 J.G Herder philosophie de l’ histoire de l’humanité، traduction de Lallemand par émile tanderl 

Paris  
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ي أن تكــون تعبــريات عــن امتيــاز حريتــه، أاللغــة تــأيت  مــن اإلنســان لــذلك جيــب علــى اللغــة أن تكــون يف عالقــة مــع 

ية، هلـذا جعـل هـردر مـن عىل التقدم و التقدم ال يكون إال بلغة إبدانسان خملوق لغوي وحريته تسعى به إإلحريته، فا

فاحلضـــارات مـــن وضـــع الشـــوب  وتقـــدم حضـــارة أو شـــعب مـــا هـــو مـــا جعلهـــم حـــديث  1،"لغـــة ضـــرورة لإلنســـانال

مـن اللغـات يف زمـن  غتـهتقـدمهم بلغـتهم لـذلك يـرى هـردر أن وجـود ل ارتبطاأللسن و النصوص عرب التاريخ، لذلك 

  ."وح البشرية إن اللغة هي جمموع كل أنشطة الر " مضى كانت مسموعة عن طريق إبداعا�م الفكرية 

تارخيي حضاري و  إطاراللغة  اعتربشيئا واحدا، و  اعتربمهامل يفصل هردر بني اللغة و التفكري، بل قد   

كما أن   2اللغة إسهام من إسهامات فلسفة التاريخ و احلضارة، اعتربأ�ا مصدر اإلنسام اخلالص يف جمال الفن، و 

تعلم أي لغة شعب أو امة،  يعزز الفهم و اإلحساس �ا، لذلك يرى هردر أنه من اجنح الطرق يف تعلم لغة ما هو 

  .و التعايش معها بالتواصل مفردا�اتعلم 

بدون لغة تصاحب وجوده، و أ�ا  نتصوره آنويؤكد هردر أن اللغة خملوقة مع خلق اإلنسان إذ ال ميكن   

   3حيوانية أيضا،طبيعة إنسانية و 

ويرى أن اللغات البدائية القدمية كانت حمملة برموز و عالمات مستمدة من املصدر اإلنساين وحده،   

اللغة الرمزية حيدث عن طريق تفاعل اإلنسان مع الطبيعة، فاإلنسان ملا يرى األشياء يف بدايتها   ابتكارلذلك كان 

هذه األمساء عبارة عن رموز وهنا تتشكل اللغة الرمزية، هلذا ربط فإنه يتعجب منها، فيتلفظ بأمساء هلا، وتعترب 

تنشأ كما تنشأ األسطورة، لذلك تبدو لغة الشعوب مذل أساطريهم، أل�ا مبثابة  أ�اهردر اللغة باألسطورة و قال 

                                                           
1  Libraire international a la croix et éditeurs Paris 1874، p83  
2  La langue comme ex répression de la raison chez Johann Gottfried herder p1, 12/06/2021, 

patriciz rehun gratzel  

28 صمرجع سابق، نقد التنوير عند هردر،   3  
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مية فكانت تس 1،أمساءات خيالية من الصوت حبيث ميكن للعقل أن يطلق  عليها وضوعرموز كالمية مقرتنة مب

هو إحدى الدالالت أو األمساء لتلك  صوتاألشياء تنطلق من تفكري و ذلك التفكري هو إنتاج للصوت و ذلك ال

تعود إىل عاطفة خالصة، وهردر قد فصل  بني اإلنسان و احليوان من  انفعاليةاملوضوعات و األصوات هي عملية 

إلنسان مكانة العليا لديه وجعله يف عالقة محيمة منطق  اللغة الذي يراها خاصية إنسانية فقط و ذلك إلحتالل ا

  .مع الطبيعة، ألن يف اللحظة الذي يعي  �ا اإلنسان الطبيعة هي اللحظة اليت ينتج فيها اللغة

أدرك العامل كان ذلك بتفكري صاحبته اللغة، ومل يعّرب عن وجوده إال باللغة، فاإلنسان يشعر بعقله ويتكلم    

وذلك بتجاربه و خرباته، و اللغة هي وسيلة للتعبري عن  ثراءإلنسان كلما زادت لغة كما يفكر، وكلما تطور ا

 2 .الذات اإلنسانية ووجودها و تطورها عرب التاريخ، فهي كنز التاريخ البشري،وهي الفهم و التأويل معا

 أن بوسعها التحليلية  واملعرفة لآلخر املوجه الكالم حيددها الرغبة ألن بالكالم الرغبة عالقة بدراسة هردر

 نفسي كمؤول فحاول األخر إىل موجهة رغبة  هو الواقع عن املنفصل القول يف الكالم ألن التاريخ يف الرغبة تكرر

 الرد مفهوم هو وهذا  إليه موجهة كأ�ا معها ويتحاور  الكالم داخل املتخفية الرغبات هذه يفهم أن

 يف فردا يضع ألنه التحليل يشبه والرد واحد اجتاه هلما الفينومينولوجي والرد  النفسي التحليل ألن ،الفينومينولوجي

 اإلنسان  مكان نفسه يضع فهردر ،الشخص نفس مها بل طبيعيا خيتلفان ال الفردان وهذان آخر  فرد مكان

 3. املعيش بالتجربة يسمى ما وحتقق الشعور إدراك خالل من وذلك التارخيي

 والدوافع  السلوك تفسري إىل هردر إليه سعى ما وهذا العميقة الدوافع يفسر أن حياول النفسي فالتحليل

 .لآلخرين النفسية احلياة إىل للعبور  يؤدي الذي الفهم طريق عن إال يتحقق ال هذا وكل التارخيي لإلنسان النفسية

                                                           

69املرجع سابق، ص   1  

83مرجع نفسه، ص   2  

  326، ص2008، 1إدموند هوسرل، أزمة العلوم األوروبية والفينومينولوجيا الرتنسندنتالية، ترمجة إمساعيل املصدق، املنظمة العربية للرتمجة، ط3.
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 ،التاريخ  موضوع مع األلفة حيققان حبيث الذاتية إىل األقرب مها النفسي التحليل و فينومينولوجيا إن

 ،سبق فيما قلنا كما الكالم يف  املوجهة بالرغبة الذاتية يربط الذي التحليلي احلوار من النوع هذا هردر اتبع وهلذا

  1.الرغبة جذور عن يكشف النفسي والتحليل

 هذا أن كما. التاريخ يف املوضوعي اجلهل حماربة أجل من النفسي التحليل منهج هردر استخدم لذلك

 الواسع الفضاء أمامه ويفتح املؤرخ  نظر وجه عن يكشف أنه كما ،التارخيية املعرفة زبدة يقوي التحليل من النوع

 .إبداعه عن والكشف ورأيه حريته إلبداء

 للتاريخ األسطورية احلكاية به يتجاوز أن حاول هردر تبناه الذي النفسي التأويل أو النفسي التحليل إن

 هذه وإدراك املاضي يف نفسه املؤرخ  يضع وأن الواقع مع عالقة يف املاضي يضع أن يهدف كمنهج ووضعه

 2. والشعور بالوعي التجربة

 كلية تناقضهاأخرى  بنصوص مواجهتها خالل من النصوص ذات يف التعمق إىل النفسي التأويل يسعى

  .له احلقيقي املعىن واستظهار الوعي حتقيق أجل من

 النفسي فالتحليل ،الذايت النقد حتقيق أجل من سابقة بثقافات مسلحا يكون أن املؤول على جيب اكم

 التحليل من النوع هذا ويهدف ،أيضاالثقايف  بوعيه يقابلها ثقافية كنظرة هلا ينظر مث الظاهرة حول عامة بنظرة يبدأ

 3.مجالية كواقعة النص مع التعامل إىل

                                                           

328املرجع سابق، ص .1  

17املرجع نفسه، ص   .2  

256، ص 2003، 1، ترمجة وجيه أسعد، أطلس للنشر والتوزيع، دمشق، ط-حماولة يف فرويد-يف التفسري،  بول ريكور،  .3  



 )قراءات ودالالت (التاريخ الرومانسي                  :                           الفصل الثالث

 

42 
 

  قراءات ودالالت: التاريخ الرومانسي: الفصل الثالث

 المعرفة التاريخية  :المبحث األول 

 الروح وتجلي الذات في التاريخ: المبحث الثاني  
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   المعرفة التاريخية :المبحث األول

زال "ماض منته "فالتاريخ يف نظر املوضوعية هو  ،أثارت املوضوعية جدال واسعا يف جمال املعرفة التارخيية

فريى بعض الفالسفة أن ،)التاريخ(مع زمانه بينما الذاتية حتاول الكشف عن الطابع النسيب وحملدود هلذه املعرفة

ولذلك ظلت معرفة التاريخ ،املاضي ال ميكن فهمه وفهم دالالت أحداثه لذلك يصعب أن تكون لنا معرفة بالتاريخ

وقد سلم هؤالء بأن معرفة املاضي بأحداثه تضل صعبة وال ميكن أن نناهلا إال ،ؤرخني والفالسفةهاجس امل

لم تعد المعرفة بالتاريخ قائمة على قص ما حدث نقال عن وثائق "لذلك يقول رميون آرون 1،بالتحليل

ال تنصب على معطيات ويؤكد بول ريكور أن املعرفة التارخيية ،"لكنها قائمة فيما نريد أن نكشفهو  ،مخطوطة

جاهزة مثل العلوم الطبيعية بل هي معرفة تبىن على منهج خاص به نستكشف املاضي وذلك من خالل النقد 

  .والتحليل

فقد سعى .فقد أثبت عصر التنوير سيادة املظهر اإلنساين وتطوره الثقايف يف مفهوم العلمية التارخيية   

املعرفة التارخيية عنده حتت صورة  فاندرجتالنزعة العقلية يف فهم املاضي  إثباتفيكو من خالل املعرفة التارخيية إىل 

تتمكن الشعوب من خالله أن تعرف أصلها ومسار تقدمها ونقطة  ،التاريخ املثايل اخلالد السائر حسب زمن األمم

فريى أن التنظيمات  ،ساين�ايتها واملهم يف ذلك أن ينظر أن ينظر إىل التاريخ على أنه تاريخ العقل البشري اإلن

االجتماعية لإلنسان توجد من خالل تفكريه فيها حبيث تنتج عنها تنظيمات جديدة والذات هي الصانعة للتاريخ 

ف نفسه من خالل هذه التنظيمات إذن فالعقل يعر .وفق إرادة حريتها اليت تركها هلا اهللا لتصنع عاملها التارخيي 

.إخل... ة والثقافيةية واالقتصاديجتماعة والسياساإل
2

  

                                                           
  4-2مرجع سابق ص،مفهوم التاريخ ،سعيد إمياين 1

  14عطيات ابو السعود، فلسفة التاريخ عند فيكو، املرجع السابق، ص   2
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لم تبلغ المعرفة  بأن قدرتها"كما أسهمت الرومانسية يف تطور الوعي التارخيي رغم النقد الذي وجه إليها 

ولهذا لم تحقق أي فهم  ،قد سبق تصورها التاريخية الموضوعية وأن أفكارها في التاريخ هي أفكار

  ".لألحداث

قد أبدعت يف شعورها يف الكشف عن امللغز رغم كو�ا أدبية إال أ�ا كانت حبثا يف  ةالرومانسيولكن 

  .املعرفة وقدمت فكرا نقديا للتاريخ احلديث

فقد رسم هردر طريقا جديدا للتاريخ من خالل التحليل التارخيي الذي اليقبل انفصال ذات املؤرخ عن 

واليت كان هدفها الوحيد أن تبني أحداث التاريخ "رانكه"وعيةوهلذا األساس اختلفت ذاتية هردر عن املوض،التاريخ

1. تعاطف وفهم للشعور الداخلي إنشاءبينما ذاتية هردر تسعى إىل ،بالفعل
 

حىت وإن تأرجحت املعرفة التارخيية بني املوضوعية والذاتية تبقى مهمتها واحدة وهي أ�ا تقاوم على تطوير 

لذلك ركز املؤرخون على فهم املاضي بأفكاره وعواطفه ألنه يساعدنا ، ا�تمعاتالوعي الذايت االجتماعي لشىت 

راسة دفالبحث يف املاضي ليست هواية أو جمرد ،على صياغة املواقف املعقدة واملتناقضة ديالكتيكيا يف العصر احلايل

  .لثورة اجتماعية يقاظإ و إمنا هي كتلبية حلاجات اجتماعية حمددة و

وفقدا�ا يؤدي إىل العجز عن تنفيذ أي نشاط ، تارخيية شبيهة بالذاكرة يف ختزين املاضيإن املعرفة ال 

اجتماعي وبالتايل فإن دراسة املاضي وتفسريه بالوعي هو دافع لتحريك ا�تمع يف احلاضر واستخالص التجربة من 

                                                           

14ص ،يف املعرفة التارخيية،  مرجع سابق ،أرنست كاسرير 1  
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لذلك هي قضية ابستيمولوجية تنتظر  ،تركز على فهم عالقة املعرفة التارخيية بالواقع التارخيي أ�اكما ،  املاضي

1.التحليل والكشف وليست تسجيال ملاضي ا�تمعات البشرية بل هي تتبع تقسيمها التارخيي وختترب تطورها
  

لكن ماركس عاجل قضية املعرفة التارخيية معاجلة جذرية حبيث تأسست على أنقاض الفلسفة اهليجلية اليت كانت 

  .يق الذات يف روح الشعوب وقد رفض ماركس هذا النوع من املعرفة بالتاريخ مؤسسة على الروح املطلقة وحتق

التارخيية وحتويل العامل  االجتماعيةفاملعرفة التارخيية عند كارل ماركس متثلت يف الثورة العاملية ذات الوقائع 

من الرأمسالية إىل االشرتاكية حقق  فانتقال العامل ،التحوالت الثورية يف العامل"وانبثقت املعرفة لديه يف فكرة ،إىل ثورة

ويعترب هذا التحول ، اتساعها على حسب تقلص الرأمساليةحتقق  االشرتاكيةالكثري يف األقطار يف فرتة وجيزة وباتت 

وعلى التنبأ بوقوع كوارث ، قفزة نوعية يف التاريخ ومعرفة جديدة إذ أ�ا ساعدت على توسيع الثورة العاملية يف العامل

  .عيد التكنولوجي على الص

مثلت هذه التحوالت الثورية رؤية جديدة للتاريخ ومهدت التحوالت االجتماعية الطريق هلا وكانت أكرب 

مرتبط باحلاضر  ألنهاحو حيللو�ا حسب تارخيها السابق الن املاضي يبين معرفة جديدة فر  ،املؤرخني اهتمامات

  2.ديالكتيكالى تشييد معرفة جديدة وعلى صياغتها ويساعده ع

فاملاضي وحده قادر  ،إن تعذر علينا فهم اجلذور التارخيية للماضي سيتعذر علينا فهم أحداث احلاضر

من أجل هذا اهتم املؤرخون مبعرفة املاضي وحده وأخذوا على ،على بناء علم جديد ألنه يسري بنا حنو التقدم

فاالطالع على قرون مضت حيتاج إىل عقول  ،دراسة املاضي ليست باألمر اهلني ،عاتقهم هذه املهمة الشيقة

وعليه فإن  ،وحتليلها وربطها بالواقع املعيش حكيمة وبصرية حادة من أجل فهم التسلسل الزمين وربط األحداث

                                                           

.11مرجع سابق ص،املعرفة التارخيية ،أناتويل راكيتوف  1  

17-16املرجع نفسه ص 2  
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ماركس بناءا على التصورات الثورية والدراسات حول تاريخ الرأمسالية كانت فهما   استخدمهااملعرفة التارخيية اليت 

الشيوعية هي النموذج الضروري للمبدأ الدينامي للمستقبل "ويقول كارل ماركس  1،ة ا�تمعكافيا لقياد

  ".هيكل المجتمع اإلنساني -اإلنسانيوعية باعتبارها هذا ليست هدفا للتطور يلكن الش، القريب

اإلنسانية فكارل ماركس قد جمد هذا النظام الشيوعي كفاعلية متميزة يف التاريخ ووعي اجيايب للذات 

2 .وإلغاء امللكية اخلاصة الواقعية
  

ونفسيا�ا وطموحا�ا اإلجتماعية  بثقافا�اتبقي املعرفة التارخيية وحدها سبيال إىل فهم الشعوب 

  .لذلك أخذت على عاتقها مسؤولية إدراك التطور التارخيي للمجتمع ،والسياسية

املعرفة التارخيية يضل املذهب اإلنساين املذهب األكثر فهما  تأسيسومهما اختلفت املذاهب يف 

نظر إىل اإلنسان ككائن ذي مشاعر وصوب نظره إىل  ألنهويعترب هردر أول من فهم اإلنسان فهما وفيا  ،للماضي

هي إال طابع خارجي  ديناميكية مشاعره وليس إىل جمموع أفعاله ألن النظم السياسية واالقتصادية وغريها ما

فقد وجه نظره إىل ما وراء هذه األفعال واليت هي حياته الباطنية اليت ال تظهر إال من خالل هذه  ،إلنسانل

  . األفعال

إذا "وقال وهو يف سن صغرية  ،لذلك  جمد هردر املاضي واعتربه رمزا يقودنا إىل فهم اإلنسان وطبيعته

 ،نية سيأتي حافال بالمشاهدات والتجارباستطعت أن أخاطر وأصبح فيلسوفا فإن كتابي عن الروح اإلنسا

                                                           

20ص ،ااملرجع نفسه 1  

106دس، ص  ،مصطفى، دار الثقافة اجلديدة، القاهرة، دط ة، ترمجة حممد مستجري 1844كارل ماركس، خمطوطات كارل ماركس   .2  
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وسيصنع ...إن كتابي سيكون منطقا حيا وعلم جمال وتاريخا فنا .. وكم أتوق أن أكتبه لإلنسان واإلنسانية

  1."تاريخا عاما للمعرفة والعلم وتاريخا عاما للروح اإلنسانية من خالل العصور وخالل جميع الشعوب

ن خالل كتاباته واهتمامه باملاضي وصحيح أن املعرفة التارخيية تبلورت حقيقة إن هردر قد أحيا التاريخ م

فالتاريخ ال يعرف  ،يف مذاهب خمتلفة إال أن املذهب اإلنساين الذي شكلته الرومانسية كان أكثر إسهاما فيها

يولوجي بني وإذا كانت املعرفة التارخيية عند ماركس بنيت على فكرة الصراع اإليد ،نفسه إال من خالل اإلنسان

فإن الثورة هي ثورة اإلنسان  ،والسياسية وأن هذا الصراع خلف ثورة عاملية زعزعت كيان العامل االقتصاديةاألنظمة 

فهردر كان حاذقا يف دراسة التاريخ وبناء معرفة جديدة فجعل من الروح  ،والقوانني ال يضعها إال اإلنسان واألنظمة

  اإلنسان بؤرة كل معرفة 

  :النفسي الزمن 

 ،نوكائن وجد يف كل زما،إذا كان اإلنسان هو الصانع للتاريخ فهو صورة للماضي ترى يف عيون احلاضر

د و والوج فالكينونة هي الوجود ،فالدزاين الذي هو اإلنسان كما مساه هيدجر كائن يعيش يف الزمان ويتواجد فيه

و اإلنسان فإن الزمان خيتلف مفهومه حسب رؤية كل والزمان يتحدد باإلنسان وإذا كان الوجود ه،يعيش يف الزمان

  .فيلسوف

  :Temps مفهوم الزمن

أي أنه امتداد لفرتة معينة وهو تغري  ،الزمان بأنه حقبة ممتدة من حدث إىل الحق ،يعرف الالند الزمن 

  1.أو هو جمموع عالقات كنظام تعاقب وحيد به تتعلق به كل األزمنة  ،متواصل به يغدو احلاضر ماضيا

                                                           

10كاسرير، يف املعرفة التارخيية، مرجع سابق، صأرنست    1  
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ويف تعريف ". أنه الوقت واملدة الواقعة بني حادثتني تسبق األوىل الثانية"وجاء يف املعجم الفلسفي 

أي الزمان الكمي الذي تدلنا عليه  kronoss أو كرونوس kaiross  أو كريوس 2،"الزمن هو اإلله" اليونانيني

فهو الزمان الكيفي أي الزمان الذي يشري إىل حدوث حادث من شأنه أن جيعل الفعل  أما الكريوس ،الساعة

أو هو مقدار للحركة إال أنه ليس له وضع إذ ال توجد أجزاؤه معا إن كان له اتصال فإن ماضيه  ،ممكنا أو حماال

  .ومستقبله يتحددان بطرف وهو اآلن

بصفة مباشرة وإىل قوة احلساسية الظاهرة  ةالباطنيإىل قوة احلساسية  ترجعوعند كانط هو صورة قبلية 

   3هو حدث نفسي له موضعه يف الزمان إحساسبصفة غري مباشرة من حيث إن كل 

أو الوسط الال�ائي " اآلنية" هو املاضي واملستقبل والفاصل بينهما هو احلاضر أو ةوعند بعض الفالسف

  4.منها تارخيا فيصبحالذي جتري فيه مجيع احلوادث 

الزمان هو الوقت ومدته ومنه حندد تاريخ األحداث ومنه حندد املاضي واحلاضر واملستقبل وهو  ،إذا فالزمن

أو هو جمموع األحداث املتعاقبة واحدة تلوى األخرى أو هو املاضي واملستقبل يفصل بينهما  ،ممتد إىل ماال �اية

  .احلاضر وهو يف حالة التقدم إذ يصبح احلاضر ماضيا ويتقدم ليصبح مستقبال

فالزمن عند القديس أوغسطني يتمثل يف حركة  ،لكن الزمن يأخذ طابعا نفسيا يف بعض الفلسفات

الماضي كله يطرده المستقبل وكل المستقبل يتبع : "فيقول أوغسطني ،ارتباطهما بالذاكرةاملاضي واملستقبل و 

                                                                                                                                                                                     

1434ص ،مرجع سابق ،املوسوعة الفلسفية  ،أندري الالند  .1  

636ص ،مرجع سابق ،املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا   .2  

.341-339مرجع سابق ص ،املعجم الفلسفي ،مراد وهبة   3  

375ص  ،2012 ،1ط ،قرطاج ،نسي للعلوم واآلداب والفنون بيت احلكمةو ا�مع الت ،ترمجة ابراهيم الغريب ،اعرتافات ،القديس أوغسطينوس  .4  
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 الزمنانوهذان ،"الماضي وأن كال من الماضي والمستقبل مخلوقان وصادران عن ما هو الحاضر الدائم

  .اآلنيتحددان باحلاضر أو 

يعد موجودا والمستقبل ال يزال الماضي لم :"الزمان موجود وينزع إىل الالوجود أيضا فيقول أنويرى 

قبل أنه سيكون طويال ألن املاضي زمن انتهى أما تلذلك قال عن املاضي أنه كان طويال وعن املس 1،"غير موجود

  .أما احلاضر فالنفس أو الروح هي اليت حتدد طوله أو قصره بناءا على شعورها  ،املستقبل زمان جنهله

 ،"نفسيا"على إدراكه النفسي لألزمنة الثالث فأصبح الزمن هنا نرى أن أوغسطني قد عرف الزمن بناءا 

فقولنا أن الزمن قصري أو طويل ال حيدد ذلك حقا وإمنا نفسيتنا هي من حتدد طوله أو قصره لذلك يرى أوغسطني 

  .أن األزمنة تقاس مبرورها

وكما رأينا سابقا أن  ،لكل شيء ودجمها بتجربته التارخيية" أبا"فكرة الزمن الذي يراه ومن هنا استلهم هردر

فهردر يرى  ،كذلك هو احلال بالنسبة للزمن املاضي  ،هردر قد طبق  فكرة التحليل النفسي على احلوادث التارخيية

شعورنا النفسي  أنمبعىن  ،رشعاعه مدام احلدث التارخيي يعيد نفسه ويواكب العصر احلاض ينطفئأن املاضي ال 

  .جيعله حيا يف احلاضر جتاه ذلك املاضي هو ما

فتاريخ  ،أي أن الزمن بدأ مع وعي اإلنسان ،رؤية هردر للزمن متثلت يف أن الزمن هو تطور للعقل البشري

نظر هردر هو فالتاريخ يف  ،اإلنسان البدائي وانتقاله من حالة البداوة إىل احلالة االجتماعية هو الزمان بعينه

                                                           

ص ،1978 ،دط ،الكويت ،كتب ثقافية شهرية  سلسلة ،مراجعة شوقي جالل ،ترمجة فؤاد كامل ،فكرة الزمان عرب التاريخ ،كولون ولسون .1  
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فاملاضي هو  ،اإلنسان واإلنسان هو من صنع تارخيه وزمانهإذا فالتاريخ منحاز إىل صف . اإلنسان وما تعلق به

  1.اإلنسان واحلاضر هو ماصار عليه واملستقبل ميتد أمامه بنفس القدر إىل بعيد

إن تقدم :"للزمن بدأ من اإلنسان وحميطه اجلغرايف والعوامل الطبيعية اليت أثرت فيه فيقول إن تفسري هردر

و ...اإلنسانية مرتبط باستخدام أكثر في ممارسة الحواس التي أعطيت لإلنسان الخالية من الخرافات

لتي تثير المؤثرة فيه والظواهر ا االنطباعاتاإلنسان الذي يعيش في جميع مناخات األرض يضيع وسط 

 ،ذلك بأن الطبيعة بظواهرها املختلفة هي اليت صنعت له تارخيه الذي حدد زمانه ،2"دهشته تكشف عن حالته

الطبيعة هي اليت سامهت يف تطوير وعي  أنلذلك رفض هرد فكرة فصل اإلنسان عن الطبيعة ألنه يعي متاما 

ارب فكرة هردر مع فكرة أوغسطني يف أن الزمن هلذا تتق ،اإلنسان وبناء حضارته وحددت زمانه ومكانه وتارخيه

كما أن عودته للماضي تكشفه له   ،باحلواس كها إدر ذو طابع نفسي شعوري ألنه ربط الزمن باإلنسان وجعل 

  .حاضره و�يئه ملستقبله

... اختبارا أم سمعته فصدقت يوجد كل ما أتذكره سواء كنت اختبرته كفهنال..."يقول أوغسطني   - 

. "فكل هذا يصبح بمثابة الحاضر ،وبه كذلك أتصور أعماال مقبلة وأحداثا وآماال ،بالماضي وأربطها

قد انتهى واملستقبل يتبعه واحلاضر رابط بينهما والذاكرة هي اليت تستحضر زمن املاضي  ألنهفاملاضي غري موجود 

  .بالتذكر وتستحضر املستقبل بالتصور

ماض يتجدد : و ذو أبعاد ثالثةفالزمان عنده  ،ه وكأنه حاضرهلذلك أعاد هردر املاضي يف ذاكرته وعاش

  .ضر ومستقبل حسب ما يؤول إليه شعورنااحيف كل 

                                                           

 1 J.G.HERDER. Idées sur la philosophie de l’histoire .p 11 

3 308مصدر سابق  ،اعرتافات ،القديس أوغسطينوس .2  
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مبعىن أن الزمان يعيد نفسه يف   ،كما أن فكرة الزمن عند هردر تتجلى يف نظرية التقدم والدورة احلضارية

  .واهلدف من هذه احلركة الدائرية للزمن هو إحياء املاضي يف عقولنا ،كل األزمنة فهو يسري حبركة دائرية

وهي ميزة احلياة النفسية لإلنسان " بالدميومة"أما الزمان عند هنري برغسون فهو الواقع املعاش وما يسميه 

اري إن زمن انتظ:"يقول برغسون  ،والدميومة هي تقدم مستمر للماضي املنحصر يف املستقبل ويتضخم كما تقدم

وأن كان هذا  ،ليس ذلك الزمان الرياضي الذي يمكن أن ينطبق تماما على مجرى تاريخ العالم المادي كله

أي لقسم من  ،التاريخ مبسوطا في المكان دفعة واحدة إنه زمان مطابق لما أشعر به من فراغ الصبر

  ".هإنه شيء أعيش في ،ديمومتي وال يمكن أن أطيل هذا الشعور أو أقصره بإرادتي

ولكنه  ،نرى أن برغسون يعرتف باحلالة النفسية اليت تؤثر يف حركة الزمن كما قال عنها القديس أوغسطني

لذلك  ،ال يتوافق معه يف قولة أن شعورنا هو الذي يتحكم يف طول الزمن أو قصره بل إننا نعيش فيه رغما عنا

  1".نفسه وذاته إنه شيء مطلق ال شيء إضافي بل الزمن يتحكم في"  يقول برغسون 

املاضي كان مجيال ال  أنفقولنا  ،إذن فالزمن هو جتربة شعورية سواءا أدركناه حبواسنا أو بعقولنا أو حبواسنا

وقولنا أن الغد أمجل كذلك ال يربهن صحة  ،يؤكد حقيقة على أنه مجيل بل إحساسنا وعاطفتنا هي من تزعم ذلك

فالزمن باق على حاله ولكن جتربة الفرد النفسية  ،نتصور ذلكذلك بل إحساسنا يف هذه اللحظة هو ما جعلنا 

  .هي اليت تفسر ذلك وفق شعورها 

إن تصور هردر للزمن مل يتجل كفكرة واضحة وإمنا تعمقه يف تاريخ اإلنسان منذ بداية وعيه بالتاريخ  

ل احلب جعلنا نستخلص ذلك ألن هردر جعل اإلنسان مبدءا حيدد من خالله الزمن وهو يبدي له ك

                                                           

.15- 14ص  ،1981 ،دط ،بريوت ،اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع ،ترمجة مجيل صليبا ،التطور املبدع ،هنري برغسون .1  
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فاإلنسان هو املاضي واحلاضر واملستقبل وعاطفة هردر اجلياشة توغلت يف قلب التجربة الداخلية ،والعاطفة

  .لإلنسان والشعور بدميومته

  الروح وتجلي الذات في التاريخ: المبحث الثاني

للنزعة اإلنسانية يف عصر األنوار هي إعادة استثمار االقتصاد العاطفي لإلنسان وذلك  إن حاجة هردر

بالرتكيز على قيم القوة واالنفعال والرومانسية فأعلى من شأن الطبيعة واحلساسية والذوق واخليال وكل القيم 

فاألمم هي  ،1جتليات احلق يف التاريخ  هي إال واعترب أن األمم بلغا�ا وتراثها وثقافتها ودينها ما ،اجلمالية والفنية

تاريخ العالم هو عرض لمسار الروح في أعلى  :"يقول هيجل.مبثابة الروح والروح هي صورة األمة يف حالة الفرد

      Volkseigst  كما يقصد من روح الشعوب  ،فهيجل أدرج صورة الشعوب حتت مفهوم الروح ،"صورها

أو هي العقل الكلي الساري يف حضارة معينة  وهي تعبري عن الفكر والوعي  ،ثقافتها وحضار�ا التارخيية

   1.والوجود

اسم للنفس لكون النفس بعضا من الروح ولكو�ا مبدءا للحياة العضوية "وتعرف الروح على أ�ا 

بالنسبة للدين هي و  ،" واالنفعالية وأ�ا اجلوهر العاقل املدرك لذاته واملدرك لألشياء اخلارجية وهي تقابل الذات 

  2".صورة اإلله"

ويف الفلسفة املعاصرة هي ما يقابل املوضوع أو املادة أو هي اجلوهر الذي يبقى ،"العقل"وعند األملان هي

لذلك يرى  ،وجتسدها يف زمن احلاضر واملستقبل )الروح(ومايقصده هردر من الروح هو بقاء األمم  1،بعد املوت

  .بالتعرف على الروح التارخيية وإحيائها يف زمن احلاضر أن تأويل التاريخ ال يكون إال

                                                           

1 3\2مرجع سابق ص،فلسفة التاريخ وتكوين البشرية عند يوهان هردر 1  

11ص ،2007‘ 3ط‘ بريوت ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،ترمجة إمام عبد الفتاح إمام ،العامل الشرقي ،هيجل   .2  
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  .والروح هي الذات والذات هي النفس والشخص والذات هي الواعية املدركة سواء باحلواس أو بالعقل 

  .2تقف على الواقع وتتقبل الرغبات واملطالب وتوحد الصورة الذهنية ،والذات هي الشعور والتفكري

األنا أو (الواعي فإن الوعي هو ميزة اإلنسان إذن فالذات هي اإلنسان ومبا أن الذات هي الشخص 

  .واإلنسان هو جزء من الطبيعة)األخر

إذا كان التاريخ ينتمي إلى مملكة الروح فإن الطبيعة الفيزيائية تلعب دورا كبيرا في "يقول هيجل

ضل هي األساس األول للتاريخ تاريخ العام ألنها تشكل مجموع الشروط الطبيعية للحياة البشرية ولهذا ت

واإلنسان بوصفه كائنا طبيعيا مقيد بالظروف الطبيعية التي يوجد فيها وتؤثر فيه بمقدار ما يؤثر 

فالذات حققت الوعي بفضل الطبيعة فقد عاشت صراعا مع الطبيعة إىل أن وصلت ملرحلة الوعي واحلرية 3،"فيها

حتقق فيها التحرر كانت أفضل من األوىل وهذا دليل على تقدم ومل تتحقق احلرية يف أوا�ا بل إن كل مرحلة 

  .الوعي

ويدرك هردر هذا التواصل العاطفي بني الطبيعة والذات اإلنسانية من خالل متعنه اجليد وفحصه الدقيق 

كلما درست الحساسية العامة لإلنسان في عالقته بالدول التي يسكنها :"فيقول ،يف تاريخ األمم والشعوب

كلما أحب أن أدرك أن الطبيعة قد تصرفت في كل شيء على أنها أفضل ،الحياة التي يتبناها وأنواع

                                                                                                                                                                                     

623ص مرجع سابق ،املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا  1  

330ص ،مرجع سابق ،املعجم الفلسفي ،مراد وهبة  .2  

1 49مصدر سابق ص،العقل يف التاريخ ،هيجل .3  
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فالطبيعة هي منزل اإلنسان األول ومدرسته منها سد كل حاجاته وهي اليت أجربته على وضع قوانني ..1،"األمهات

  .حلياته من أجل تنظيمها

ألن الذات حتقق إمكانيا�ا عن طريق .املوضوعاتإن وجود الذات ال ميكن أن يفهم مستقال عن عامل 

  2.بل إ�ا تتخذ عاملا لذا�ا من ـأجل أن تبدي حريتها ،الفعل واملمارسة

فقال وهو يثين ،فأعجب بتاريخ احلضارات،تغلغل هردر يف أعماق التاريخ باحثا عن الذات يف ماضيها

واستطاعت أن تكسب هنا وهناك فروعا  بقيت خالية من أي اتصال مع اآلخرين:"على احلضارة الصينية 

فاحلضارة تتجسد يف  3،"بل صرحت لغتها كلها ومؤسساتها طريقة تفكير تخصها في ذاتها ،معينة من المعرفة

  .أعماهلا ونشاطا�ا اليت عربت عن ذا�ا يف التاريخ كأمة خالدة 

أو اليت حتقق فعل  هي الشعورعكست هذه النشاطات اإلنسانية صورة الذات اليت هي األنا اليت تريد أو 

  4.فلذلك اختذت من اللغة والشعر واألسطورة والدين تعبريا عن نفسها،اإلرادة وحتقق حريتها إىل أقصى احلدود

  :اللغة

اللغة هي أساس كل جمتمع وهي الرموز املعتمدة يف أي جمتمع رغم اختالفها حسب جمتمعها فإذا كانت 

نسان ومشاركته يف احلياة االجتماعية فإن هردر ينظر إىل اللغة كأساس بناء  احلضارة ظاهرة مؤكدة على نشاط اإل

وقد بط . فاللغة ثقافة وقيمة فكرية للمجتمعات  ،كل حضارة فمن غري املعقول  أن نلتفت إىل اللغة اليت اعتمدها

                                                           

 1 J.G.HERDER.PHILOSOPHIE DE L’histoire .p17.  

36ص‘ 3،1973ط،بريوت،دار الثقافة،الزمان الوجودي،عبد الرمحن بدوي   2  

3IBID P19.  

42املرجع نفسه ص  .4  
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التاريخ من بينها هردر أصل اللغة اإلنسانية أو عنصر التارخيية الذي صار أصل العديد من األعمال يف فلسفة 

من بينها قانون مساه بقانون أو حالة ‘  وقدم الطبيعة من خالل أربعة قوانني ،هيجل وكالرل ماركس

وتعين حلظة اندماج الطبيعة مع العبقرية الطبيعية لإلنسان حبيث أن هذه العبقرية ال تضاهي يف تطورها :الفردوسية

الكلمة وحدها هي التي أتت به :"...لذلك قال هردر عنها أ�ا قوية 1شيئا من اللحظة اليت خلقت فيها الطبيعة 

فلنتوقف ونفحص هذه المعجزة من المؤسسة اإللهية وربما أعظم من خلق  ،)أي اإلنسان(إلى هناك 

وال يقصد هردر هنا أن اللغة ذات أصل إهلي ألن اللغة ال  1،"إال أن نشوءها من جيل الكائنات الحية،األرض

  .الروح اإلهلية وأ�ا خاصية إنسانية الن اإلنسان وحده من ميلك اللغة حتمل مالمح

إن اللغة قوية جدا دفعت اإلنسان إلى :"تقوي الرابطة القومية للشعوب فيقول اللغةكما يرى هردر أن 

إنها اللغة التي أسست القوانين ولمت شمل ،تشكيل نفسه في المجتمع وعقدت رباط الحب

فقد قوت  ،ليست جمرد وسيلة للتواصل وإمنا هلا وظائف سامية تعلو مقامها كوسيلة للتواصلفاللغة 2،"العائالت

  .العالقات عن طريق الشعر والغناء اللذان يعتربان أهم وسائل التعبري العاطفي 

اللغة باألسطورة واعتربها مرحلة أولية لبناء احلضارة اإلنسانية حبيث يرى أن األسطورة  روقد ربط كاسري 

اليت تروي لنا كيف تعلم اإلنسان الكالم من اآلهلة أو من ملهم مساوي وأن األسطورة هي اليت حتيلنا إىل أصل هي 

  3.كما يرى أيضا أن اللغة تأيت من الالشعور فتولد تعبريات وألفاظ تتطور شيئا فشيئا،اللغة

                                                           
1 - JOHAN GOTTEFRIED HERDER 1744-1803-traitée l’origine du langage-résumé 

commentaire- d’après le cours origine du langage de autessere.  

2 - J.G.H. philosophie de l’humanité p86  

3Ibid P89  
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حماولة يف أصل "نوانوقد حبث روسو قبل هردر يف أصل اللغة ووظيفتها يف ا�تمعات وألف كتابا بع

إن الكلمات واأللفاظ األولى من الكالم لم تكن نتيجة :"فتوصل إىل أن اللغة من إنتاج العواطف فقال" اللغات

إن : فقال‘ ذلك ألنه رأى أن تاريخ العامل الرقي طغى عليه طابع الشعرو،"الحاجات وإنما نتيجة األهواء 

وهي حية مجازية يراد إقناعنا بأن لغة ...هو معروف لدينا من اللغات عبقرية اللغات الشرقية وهي أقدم ما

  .فإنهم لم يبدؤوا بالتفكير بل بدؤوا باإلحساس...األولين هي لغة هندسيين في حين نرى أنها لغة شعراء

قة بني فما مينت العال ،ذلك أن احلاجات املادية اليت يعيش عليها اإلنسان تبدوا له أكثر بساطة بالنسبة ألهوائه

  .أفراد ا�تمع هو املشاعر املتبادلة بينهم لذلك كانت اللغة شعرية

فهردر قد وضع اللغة كرباط يقوي العالقات  ،ونستنتج من هذا أن فكرة روسو ال ختتلف عن فكرة هردر

  .  االجتماعية وهذا الرتابط ال يكون إال عن طريق لغة جمازية أو لغة عاطفية ويتجلى ذلك يف الشعر

  :سطورةاأل

األسطورة هي التفكري األول الذي يعكس احلياة العقلية واالجتماعية لإلنسان القدمي  فاإلنسان حاول أن 

هو مقدس وتفسر الظواهر  يفهم العامل فرسم صورة له عن طريق أسطورة الهوتية فتتحدث األسطورة عن ما

  1.الطبيعية وخلق العامل على شكل ديين

ويعترب فيكو هو املكتشف احلقيقي لألسطورة قام مبحاولة تفكيك رموز اللغو للشعوب البدائية واكتسب 

لكن االختالف بينهما كان يف اكتشاف ،منهج تفسري الصور املقدسة وهريوغليفيا األسطورة وتبعه هردر يف ذلك

واتبع شيلنج هردر وسعى إىل  ،ة هو أسطوري وما هو شاعري ولكنهما نظرا إىل األسطورة نظرة مجالي بني ما

                                                           

1 33ص ،دس ،دط،بغداد ،)آفاق عربية(دار الشؤون الثقافية العامة  ،ترمجة حممد حمجوب ،حماولو يف أصل اللغات،جان جاك روسو 1  
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حتقيق فلسفة حقيقية لألساطري حتت قيادة العقل واستطاع أن يدافع عن حق األسطورة معتمدا على عنصر اخليال 

  1.فاألسطورة هلا معناها احلقيقي ويلزم تفسريها بلغتها ،الذي حتىي فيه األسطورة بل الذي تنطلق منه

بل إ�ا تكشف لنا حقيقة التاريخ  ،هو خرايف يال للتاريخ إىل مااألسطورة يف نظر الفالسفة ليست حتو 

  .أل�ا جزء منه تقودنا إىل اكتشاف طبيعة الفكر السائد يف عصر من العصور

األسطورة  هلا بعد تارخيي فهي تعرب عن معتقدات الشعوب يف بدايا�ا وتطويرها وكيفية  تعاملها مع الظواهر 

فاإلنسان وحده من كانت له القدرة على  اخليال  ،ترتبط بالوعي الذايت لإلنسان وكما أ�ا ،الطبيعية وحري�ا

والتصور فكانت جتربة تعرب عن إبداع وعي اإلنسان وتصور عامل غري حقيقي افرتاضي يهدف إىل حماولة اإلجابة 

  .عن التساؤالت 

  :وتصنف األسطورة حسب موضوعها 

  .صورة للكون والوجود اإلنساين  وهي اليت حاولت رسم :أسطورة طقوسية كونية

  .حاول اإلنسان من خالهلا   تفسري ظواهر الكون اليت عجز عقله عن إدراك سرها:أسطورة تعليلية

  .وهي ما حاولت الكشف عن اجلدلية القائمة بني اإلنسان واحلياة :أسطورة حضارية

  2.وهي نتيجة الرغبة يف حتقيق التفوق: أسطورة بطولية إلهية

                                                           

82مرجع سابق ص،يف املعرفة التارخيية ،أرنست كاسرير  . 1  

 ،دب ،دط،ا�لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،40ا�لد  ،جملة عامل الفكر-األسطورة-وكتابة التاريخ فكرة األسطورة،فضيلة عبد الرحيم حسني2

   254ص ،20012
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كما أ�ا أصبحت   ،و�ذا كانت األسطورة حتمل طابعا ميتافيزيقيا أل�ا تتعدى عامل احملسوسات واملاديات

    1.رمزا ثقافيا متيزت به احلضارات القدمية ممل سهلت على املؤرخني اكتشاف طبيعة احلياة فيها 

  

  

  

                                                           

255مرجع سابق ص ،اللغة واألسطورة ،ارنست كاسرير 1  
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إن صح  ث ثورة فكرية ذات توجه رومانتيكيويف ختام حبثنا ماميكننا أن نقول هو أن هردر  قد أحد

  ،احلياة وجزء من الطبيعة التعبري ثورة أراد �ا القضاء على على كل مايقصي اإلنسان من دوره كفاعل يف 

وصحيح أنه مل يتجاهل التجربة لكن جتربته كانت  ،فثورة هردر كانت حتمل عنوان النفس واإلنسان ال العقل

أي أن يعيش  "جتربة املعيش"فتجربة هردر هي نفسها التجربة اليت صاغها دالتاي ،ختتلف عن التجارب العلمية

وتتفاعل  اإلنسان الظاهرة التارخيية كمؤول نفسي يسعى إىل أن تكون روحه هي املدركة لتلك الظاهر التارخيية 

فإن هردر مل جيد الفرار غلى ذلك إال من خالل تطبيق املنهج النفسي أو التحليل النفسي الن وعليه  ،معها

وألن هرد   ،التحليل النفسي ال ينطبق كعالج على املرضى فقط وإمنا هو منهج حتليلي جلميع سلوكيات الفرد

فطبق  ،حياته النفسية كان ميجد اإلنسان كان يبحث عن سبيل إىل فهم اإلنسان املاضي وحياول التسلسل إىل

منهج التحليل النفسي يؤدي فيه دور احمللل النفسي الذي حياور املريض وحياول أن يكشف عن ذاته 

ولذلك كان هردر يبحث عن الرغبات املدفونة يف الكالم لإلنسان املاضي من خالل وضع  ،وتشخيص العلة

  .ذاته يف مكان الذات املقابلة وحماولة إفراغ كل مكبوت فيها

إىل  كما سعى إىل حتليل سلوكيات وحماولة الكشف عن الدوافع اليت أدت باإلنسان إىل البدائي

الطبيعة اليت كان يعيش  حىت توصل إىل فكرة أن اإلنسان أبن الطبيعة وتطور بفضلها والن ،فشيئا التطور شيئا

ا رغم حاجز الزمن الذي بينه فيها اإلنسان املاضي ال ميكن تصورها فلجأ إىل جتربة املعيش  جعل نفسه فيه

والتمسنا ذلك من خالل  ،وبينها واعتمد على التجربة احلسية الشعورية ووضع نفسه مكان اإلنسان املاضي

 والحظنا أن هردر كان يبحث يف اإلنسان  ،"أفكار يف فلسفة التاريخ البشرية "و"تاريخ اجلنس البشري"مؤلفاته

هردر كان رفيقا للروح  مبعىن أن  ،مع طبيعته وعاش معه جتربته التارخييةتفاعل مع لغته و  ،وماضيه  وكله عاطفة

تأثر باليونانيني يف فنو�م وتأثر بالتاريخ  فقد  ،البشرية يف كل مكا�ا لدرجة أ�ا كانت ترتك فيه انطباعها

  . التاريخحفاظا على القومية وجمد كل القيم اإلنسانية يف اليهودي يف متسكهم بأعرافهم ولغتهم وأرضهم 
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يف فلسفة  التاريخ النقدية كانت حمل اهتمام العديد من الفالسفة أل�م  أدركوا مدى جناح  إن إسهامات هردر

مشروعه يف تأويلية التاريخ ألن التاريخ هو حقيقة كل إنسان متواجد يف هذا العامل والزمن وال سبيل إىل فهم 

ية إال إذا انطلقنا من دراسة اإلنسان التاريخ إال بالتعامل معه بذاتية كما أنه ال ميكن أن نقيم أي معرفة تارخي

أي أن اإلنسان متواجد يف كل زمان مدام  ،فهردر كان حيي املاضي يف كل زمان حبركة دائرية ،قبل كل شيء

وباختصار هردر النابغة والعبقرية قدم إسهاما عظيما لفلسفة التاريخ النقدية  ،حيي املادة التارخيية املؤرخ 

 . وفلسفة التاريخ ككل
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