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 تاريخ الفلسفة وآليات تأرخيها 
 (Wilhelm Windelband) عند فيلهلم فندلباند

 

                                   )*( ناهد إبراهيم حممد د.
                           

 متهيد:
لذعتاازذ  مااالذياادفل االسولسما اا يلمااالفاافل اال اليافا ااف ذلكاا لذياالذسول ياافل ياا ل

فماالفاا لل-ذيمفرطلبفكر لممال جعاهل تناوللسكارلذي اابنمعلعاماهليم امعلوكناهلس  ا 

يماللذال د ذءذيدفلباغل عجابهلذيشل للبمالقلمهلحللذينظرلبعمعلل-ذي اللعنللأسالط  

يفلبااهلعنااهاللأ اللأ ل ظرهااهليتااكلفا اا لقلمااهلأفااالسهل نااكلأ ااهلفااا ليل ااهلذيك ماارليماال

أف ااارلمنتاااالها  لمااا اللويااادي لأي ر اااالذينامااا لعاااعللpolemicalعلذئمااا لفيالسمااا  ل

اللأمل جولذيالذسول يافل يا ل 1فيافماهتكلذيتا  لم لأولعالقاتلبعضتكلباي عضلذآليرأ

باألفاسل يفلمالأهاحتهلط مع لعم لذيفما  يل ذهتالمعلحر  لهناوللأ  لسكار لمتماال

أ لقممتتاالاللهتناادملبمارو لذي قا لعامتاااللوأ اهلالللذعت ا عامتالذي ن  لعاىلمرتل

فماالكا لذي االلل- مكعلذينظرل يفلأسكا لذينلماءالله عاًليدي اللعاىلأ تاالمجاردلهاا   ل

ساافلذينشاااطلذيعاماافلحمااإلذينظاارل ياافلمااالفاا يلمااعليااا ذتلساافلطر اايلذالفتشااايل

ًللذاليترذعاتذيعامم لأول مضفلمتمالفا لمعلأكممتتاااللأمللذيمعاصر لب صفتالها  لا

فا لذيلذسول يفل ي ليمسلمجردلحر  لهنااوللأ ا لسكار لأولأ ا لحن ا لسا افم لبا لفاا ل

ماعلهوا   للذ االقااباألفاسل ابعاًلمعلفعفلذيفما  يل يفلذفتنرذءلها   لذيفا اف ل

ماعللذيادفلأ اليافا اف لذبتالذءًلل-فماالكا لذي االلعناللكمجا ل–ك لذيلاصلععلياتاه

بمااالوصاا ل يمااهللوذ تتاااءًل  ااا فاللوماارو ذًلبايعواا  لذي فاااىلومااالبعاالكااللذيفكاارلذيم

عور لما عاًلهأ  لهليفكر لسا فم لبعمنتاالكافلذيفكار لذيشااما اللسام ذلياكلهكاعليال ل

ذيفما اا يلهااا لذيفكاار لذيعناماا لذيم اا ن لسم ااهل كاا  لقااللذفااتفادلمااعلأحكماا لذيعواا  ل

wisdom of the agesاءلسفلذيتالستالوهعا ضتالألو ي لباينظرل يفلأسكا لذينلم

ممااال تاام ليااهلأ ل كاا  لهواا  ذًلياصاااًلبااهلعااعلذي نمناا ل فمااللمنااهلسممااال ارحااهلمااعل

ل. 2فلقضا اذ

اللأولحاار تتكلساافل نااللمااال ااتكلزذ لذيفالفااف لبااه ذئتكنماارلأ لذألماارل تلاااىلذعتاا

هلذويااهلمااعل ل لسا اافم لساافلفاااحاتلذيفكااراللأول ل اا لبعضااتكلذيلاصاا لعااعليااا ل

ذيتا   لسفلمجماهل يفلوج دلطائف لمانتكلفاا لفا ماتالذي حمالل يافلعارالسا افاهتال

ذيلاص لبتالك لمعليالللذفتعرذضتاليتا   لذيفا اف لبشاك لصا لمعاهلأ ل نااللأ ل

                                                 
      ناهد إبراهيم محمد: دكتوراه في الفلسفة ومدرس منتدب بجامعة أسيوط.  )*(
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د علذشاتتروذلباهاللفاا لكا لعامعلسا افاهتك.لوذألم اا لعااىلها   لكالالءلذيفالفاف لذيا

وساماتاكلسنلي ا اللل Harald Hoffdingكالالءلعل ال ل ادفرلمنتاالكا ذياللك سال  ل

Wilhelm Windelbandاللوكنااارفلفااالج   لHenri Sidjwickاللوجااا  ل

 Friedrickاللوسر ال   لف با ات  لJohn Herman Randallكرماا ل ذ الذلل

Copleston سما لاللووذيترلفWalter Kaufmanل.ل

أضفل يىل ي لأ لهناوللأعماللكلالءلذيتأ  لم ليافا ف لعاىلجا  لف مارلماعل

ذألكمما ليماال ظتار لماعلمكنا  لأسكاا كك.لومماال ز اللماعلهاا لذألكمما اللسافلحنمناا ل

يار لها  لما لكاد لذيمار للو يا لأل ذو ا ذألمراللذينظرل يىلها لذألعمالل ذهتاالماعل

معلياللله الللطرحهلذيك مارلماعلذيمال يمعلذيمعاصار علماعلأم االلفاا للبمكارل

Carl Beckerوفااتمرين لالم رفاا للSterling Lamarechtونمركمااالمااعلل

ح للمل للhistorigraphy of philosophyذيمل يمعلذيمتتممعلبتأ   لذيفا ف ل

املماولآيمااتلذيعما لذيتاأ  لفليافا اف لبشاك لآيماتلذيعما لذيتاأ  لفلبشاك لعالذهفاق

لياص.ل

وعاىل ي لسم لذيت الالتلذيتافل مكاعلطرحتاالبلوا صلهاأ   لسما ا يلماال

يافا ف لاللهنتورلسنا لعااىلذألفا اللذيتافلدسعتاهل ياىلذالكتمااملبتاا   لذيفا اف اللأول

 لذيكمفم لذيتفلعرالبتالألسكا  لمعليالللها لذألعمالاللبا لأ تاالهمتاللأ ضااًليتشام

لط مع لعماهلفمل ا.

معلكنالفا لذيتما  اليتأ   لذيفما  يلذأليما فلذيشتمرلساماتاكلسنلي ا الليافا اف ل

م ض عاًليتد لذيل ذف لأل هلسضالًلععلذكتماماهلبتاا   لذيفا اف لفم ضا يل ئم افل

باين   ليهلوذهلا  لمعلهأ  لهليتالمجاالًليعرال لذ لذيفا فم للسم اهلقاللذكاتكلأ ضااًل

لمل الذيفا ف .للبا مع لعم 

 أهمية تاريخ الفلسفة: -1
أ ن غاافلأ ل اادفرللساافلم ااتت لمليفااهلأهااا   لذيفا ااف أل ناا ل ل 3ففتاا لسنلي ا اال

ذي احإلذيم تلئلأ لذيفا ف لوذيتفكمرلذيعامفلشئلوذحلاللوأ لذيعاكلذيا معفليامسلكا ل

ل. 4فف لذيعاكاللوأ لذيعاكلفاهل ترفزلسفلذينمكأ

أاللويادي لسام ل 5ف ظار اللأ تاالأعما لمنتجافلذيفكارسأيفلباءلهعاكلذيفا اف اللسافل

ذيعاااكلذيا معاافلياامسلكاا لذيعاااكلفاااهاللسااأفلفمااا لمنااتظكلمااعلذيمعرساا ليااهلم ضاا عهل

اللحتاىل 6فومنتجهلك لعااكلفا ذءلهعاايلبأشاماءلذيعاايكلذيماد ا لأولذيمظااكرلذ   اا م 

لو  لهفاا قلذيعاااكلذيا معاافلبمنتجمتااهلو تائجااهلذيم تاار اللسكااا لذيعاماا لذي افااكلسااف

ك لباللش لل-و لصلسنلي ا للبايدفرلكنالسا ف لذينر لذيتافولعشرل-ذي رف لذيفا فم 

ذي لذللععلد ج لذألكمم لذيتفل لعمتالهو  لذيعاكلذيا معافلياظا ذكرلسمماال لاصل

ل اللوسفل ي ل ن للسنلي ا للأ ضا 7ف ظرهنالياعايكلويا ما لفك أ
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زءلماااعلذيعاااايكلذيشاااام لياناااا   لسااافلفااا لجااالباالمت اااالأ  لذيتوااا  لذيلااااصل

ذي ذقعفاللوذي  إلسفلأب  لعناصرلوص  لذألحلذثلوذأل  ااقلذيك  ما اللوذيت وارل

جعا لل-وسافلفا ل يا له ل الليا  اإلذينظارفل-فلذيضرو  لذي ابت لسافلقاا لذيتغمارس

ل.ل 8فأذيا معفألمعما ذًلعاماًلهناسلبهلقمم لف لحلثلأولي ر لسرد  أ

ا معافل م  جااًلياعااكلبشاك لعااملمعلذيعاكلذيلذهلدتكد لذينزع لذي ضعم لذيتفل

س  ياا لم ضاا عاتلذيفا ااف لومشااكالهتاللذآلو اا أثاارتلساافلذيفكاارلذيفا ااففلساافلهااا ل

ذألصام اللوكفلذيمناايلوذيمعرسا اللعااىلوجاهلذيت ل الالل يافلمشاكالتل مكاعل  جاادل

حا لليتالمعليالللعا ملهجر  م لم  لذيتا   لوعاكلذينفساللويتدذلسام لسنلي ا اللسافل

أذينزعاا لذي ضااعم لوذينزعاا لذيتا  لماا لوذينزعاا لذي اامك ي جم لم اضاار لبعناا ذ ل

Positivism, Historicism and Psychologismشمرل يفلأ لل1908ألعامل 

اللمجاردل 9فذيفا ف لصا تلبتاأثمرذتلذينزعااتلذي ضاعم لوذيتا  لما لوذي امك ي جم 

مغاامر لالله ات يلذ قاالذملعامتاال ظاارذًلأل لفا لب ااإلجاادلساافلذيمشاكالتلذيفا اافم ل

أ هلعا د لبلذئما ل حمااءلأ  ااقلممتاسمز نما لعفاالعامتااللذعت ا صا ل نظرل يمهلعاىل

ذياازمعاللوفااا لمااعل تمجاا ل ياا لأ ااهليااكل  اايلنماارلهااا   لذيفا ااف لم ضاا عاًل مااا سل

ل.ل 10فذيفما  يلعماهلمعلياليه

 لها   لذيفا ف اللسممال رفلسنلي ا لاللياكل  ااكلبالو  لماعلذيننالاللسنظارل يماهل اللأ

لوذألحكااااموسنااااًليماااال فااالهلذي  اااإلذيتاااا  لفلوقتااادذالب صااافهلأفاااجالًلي ياااااءل

أ هليمسلكناالسا ف للب لكناالها   لمعلثكلفا لشعا لها لذيفتر لوك لأذيم  ن ألو

اا لذيفتار اللسضاالًلعاعلهأفمال لألشعا ذًلع رلعاعلوصافم لوها  لما لهس   ليافا ف 

عاااىل  اا م لذيمفاااكمكلفاتااااللوساا قل ياا لفاااهلساام لذينظاارل يااىلهااا   لذيفا ااف لف ااج ل

اللوفا ليدي ل تمجتهلأاللوكافلذيت االلليال تما ي يااءلعرالذيفا ف لياترذجولب ل

عااعلأيااااءلهااا   لذيفا ااف لصااا له ااالالًل ذلطااابولهااا  لفلو ف اافاللوحاا لم اا ل

ل. 11فاللبل ال لكما لذيتا   لوعاكلذينفسذيفا ف لله عاًليدي 

مااعلجل االلباا للذفااتناليمتتاوفااا لحاا لهااا لذ شااكايم اللوبايتااايفل ف اااللذيفا ااف ل

ومواالذقمتتالومااعلثاااكلذفااتعاد لذألكممااا لذيمفناا د ليتا  لتااالكااا لهعر فتااالوه ل ااالل

مشااكالهتااللوكاادذلكاا لماااله نااياللساافل ظاارلسنلي ا االاللباياادكالل ياافلأ لذيمعرساا لكاافل

لcorrespondence اف اللنمارلأ اهلياكل ادك ل يافلأ لذي نمنا لهااابيلم ض يلذيفا

بمعلقضم لووذقولم ض عفليا جفاللب ل ك ل يىلذين للبأ تالقمم لهن  ل يىلفا ل

 لفاا لذيفكارلفااهاللماعلوجتا ل ظار الليقضم لهرضفلم ت  اتلماان لياتفكماراللوياد

 لذيماااياللم ض عاًليتا لذيم ت  اتاللذألمرلذيدفلجعاهل ار لأ لذيمعرسا لسافل تا ا

جزءذًلمعل ظر  لذينمم .لسكمالأ لكناالأحكاماًلأيالقم ليتالفام لذأليالقما لذيماانا الل

وم ااادئليااكد ذاليتااالفاام لذيجمايماا لذيمااناا اللساام لكناااالأ ضاااًلقمماااًلمااناا ل رهكاازل
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عامتااالذيفكااراللوياادي لساام لذي نمناا لوذيواالقلساافل ظاار اللقممتااا لوذيمنااايلساافل تا اا ل

ل.لويتدذلسم هل ن ل  12فذيماايلك ل ظر  ليانمم 

  لحن لذيفا ف لذيلاصلبتالومشاكاتتالكافلقامكلذيوالقلذيشااما لفم الألمانظكلأ

ل. 13فيك لمما فاتلذي ناس لوذي ضا  لويك لذينمكلذيجزئم لسفلذي ما أ

ألسنلي ا للذيفا اف لبتن امماتلثاالثلكافلهن امماتلذيفا اف لذيكا اما لوككدذلأقمل

ذيننل  لمعلمنايلوأيالقلوجمال.لويدي لسرقلبمعلذي لذللذيتا  لفلذيلاصلبأص ل

اللوذي لذللذيفا ففلذيننلفلذيلاصلبو تتاللgenetic questionذيمعرس لو شأهتال

validityجم لوذيتا  لما لماعلاللو ي لعاىلذيعكسلممالقام لبهلذينزعتا لذي امك ي 

ل. 14فه حملكما

لfactsذيلاصا لباي قاائوللUrteileس منمالهعتماللذيعاا ملعااىلذألحكااملذينظر ا ل

الل 15ففأحكااامليانمماا لBeurteilungenساام لذيفا ااف لهعتمااللعاااىلذألحكاااملذيننل اا ل

ساألحكاملذينظر  لأحكامليا ذقاولوكافلدذئمااًل  جابما ل ظارذًلأل لنرضاتالكا له فامول

ا.لأمالذألحكاملذيننل  لساممكعلذينظارل يمتاالعااىلأ تاال  جابما لوعااىلأ تاالحلودلعاكلم

فا م لأ ضا.لو ي ل ظرذًلأل تالهعراليام قفلذيد لهتلاد لذيادذتلسافلحايا لهنمممتاال

ل.ل 16فيا ككلذينظرف

ومعلكنالسم لسنلي ا لل شمللبكاا  لي وي  ا لذيتافلأعااكاالياننالاللنمارلأ اهل ننال ل

ذيتا  لفلو ي لأل هل فزلذكتمامهلعاىلذيعااكلذيا معافلسنظارلأ ضاًليم قفهلمعلذيعاكل

اللويتاادذلأ ضاااًلفا اا ل 17فوهع اافم  ياافلذيمعرساا لذيتا  لماا لب صاافتالعرضاام لسا اافم ل

لهفرقتهلذيشتمر لبمعلطائفتمعلمعلذيعا مل.

باااامعلعااااا ملأوذضااااع لذينااااا   للبافاااامهسافنلي ا ااااللهفرقاااا لشااااتمر لذ ه ااااا ل

Nomotheticألوقواااااللبتاااااالذيعاااااا ملذيا معمااااا اللوعاااااا ملأموااااا   لذألسكاااااا ل

Idiographic. لألو أفلأ تالذيعا ملذيتا  لم

لStrasburgويدي لست ل ن للسفلم اضر لشتمر ليهلسفلجامع لفترذفا    ل

 Geschichte andه ااااااا لذفااااااااكلأذيتااااااااا   لوذيعاااااااااكلذيا معاااااااافل

Naturwissenschaftذيمعرسا  ل...الللأ  لذيعا ملذيتجر  ما لفسافلب  تاالسافل  18فأ

 مالأ تالهنشللمالك لعاملسفلشك لقا   لياا مع لأولأ تالهنشللمالك لجزئفلسفلشك ل

بناءلم لدلها  لمااًللستفلمعل احم لهتعاايلبايشاك لذي ابا لبافاتمرذ اللسافلحامعلأ تاال

...لي ادث لحنمنم اللأمالذأل ظم لذألويفلستافلهتعايلبايم ت  لذيفر لمعل احم لأير ل

ثمتم اللوأمالذأل ظم لذي ا م لستفلعا ملذي ماقلأولعا ملذي ادث .لساايعا ملذيعا ملذين م 

ذين م ثمتم لهتعايلباي اي لذيم تمرلحلوثتااللوأمالعا ملذي ماقلستتعايلب اي له الثالل

و  ذلفم لينالبافتللذملمواا اتلجل ل اللسام لذيفكارلذيعامافل  ما ثمتفلسافلذي ايا ل

ل. 19فأذألويفلوأ ل  جرذسفلسفلذي اي لذي ا م 
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أسااايعا ملذيا معماا لهتااتكلباألحكاااملذيكاماا لذيناطعاا ل ظاارذًلأل تااالهنشااللع ااا ذتل

 اللو ي لكفلثابت لدذئمااًللوذهجاكتالكدذلفذهجا لوذضوليانا   هشرحلذكتمامتالب نمن ل

 ظرذًلأل لكلستالك لأ لهعكسلذيعالقاتلمالبامعلذينا ذ معاللويادي لسنمما لكادذلذيمانت ل

ماعلحال ل يا للmitigateأمالذيعا ملذيتا  لم لستااافلسفله جتهل يىلمالك لمجرد.ل

ذيتو  لععلطر يلأحكاملسرد ا لم  تا لهتجاهل ياىلماالكا لجزئافاللأ لهتجاهل ياىلماال

فاللوذهجاكتااليادي ل ف رلشغفتالبمال ظترل ف هلفم ت  ليا نمن لوفم لدلبشك لسعا

ل.ل 20ف أفمو  لي سكا 

ياتاا   لسم اهل ساضليضا عهلسففلذي ق لذيدفله نفلسمهلسنلي ا لل ظر  لعمام ل

ألفلعاكلط معفل نظارل يافلذألحالذثلفظا ذكرلسافلهف امركالينا ذ معلعاما اللويادي ل

فا لهمممز لبمعلعا ملط معما لمعمما لياناا   لومتااعا ل يماهاللوعاا ملها  لما لهتاتكل

ل. 21فب صفلذألسرذدلوذيمنا   لبمنتك

فل  م ثمتما ل اللأ لكناالصمان لأير ليتاا لذيتفرقا لهلعضاولهن امكلذيعاا مل يا

ذ االقااًلماعللaxiological dichotomyوأ ل  جرذسم لكد لذيمر ل يفلق م لقممم ل

فاا  لذيفا ااف لعاماااًلمعما  ااااًللوبناااءذًلعامتااالهن اا لذيناامكلين ااممعلمااعلذالكتماماااتل

ذيمعرسم لوبايتايفلهنا ملذيمعارستمعلذين م ثمتما لوذأل ل  جرذسما له عااًليادي لعااىلقامكل

ل. 22فم تنا لوملتاف 

وكنالهتض لأكمم لها   لذيفا ف لمعلجل للاللب   لذيظريلذي ناسفلوذيتا  لفل

كد لذيمر لويكعلب   لمال ع رلعنهلب لوماال شاكاهلماعلأفااسلقممافليافا اف الل نا لل

ذيفا اف لذيادفلأ  لذألفاسلذينممفلياعم لذيفا ففل تشك لععلطر ايلهاا   للسنلي ا ل 

يافا اف ل ذهتااالللintegrantءلمكما لفجازل-فماالأد فاهلكمجا ل– ن غفلأ ل نظرل يمه

و ي ل ظرذًلأل هل عراليا ماقلذيدفلهع رلمعلياليهلذيدذتلذألو وبما لعاعل ل تتاال

ل. 23فوحكمتالعاىلذي ما لذ   ا م لمعليالللهو  ذتلعامم أ

لويكعلفمفل  ر لها   لذيفا ف لمعناكاذ

 الفلسفة من واقع تارخيها: -2
أ نوللذيتناوللذي اضرللأها   لذيفا ف أل ن ل فت لسنلي ا للسفلم تت لمليفهل

يافا ااااف لهااااا لذيمعايجاااا لذيعامماااا لي فااااوا لذيعاماااا لبلواااا صلذيكاااا  لوذي مااااا ل

.لسايفا ااف لعاااكلفااافل تااتكلباألفااوا لذيعاماا لوذيم ااادئلذيمااناا لويم اا ل 24فذ   ااا م أ

ل.أول مااًلسرد اًلمعلأ ماطلذي ما عاماًلجزئماًل

نلماءلبايعاكليو صاًلمالبعللفانرذطلسافلمل فاتفلسانللذ ه ا لذيفا ف لعنللذي

أسالط  لوأ فا ذاللو لي لسنلي ا للعااىل يا لباأ ليفاعلذيعااكلسافلذياغااتلذألو بما الل

وه ل ااالذًلذياغااا لذأليما مااا اللوثااايلمعنااافلذيعااااكلفماااالستماااهلذينااالماءاللو يااا لأل ليفاااعل

Wissenschaftجعااهل لللعاىلمعنفلذيعاكلذيا معفلوعاكلذينامكلأ ضاااًللوكادذلماال ل
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ذيدفل لللعااىللScience لتافلععليفعلعاكلسفلذياغتمعلذ  جامز  لوذيفر  م لأفل

ذيعاكلذيا معفلوحل اللويتادذلألسام لذيفا اف لبشاك لعااملكافلذيعما لذيمنتجافلياتفكمارل

ذيدفل عريلمعلياليهلمالك لفائعاللأفل ل الأ لذيفا فاتلذيفرد  لمالكافل اللعاا مل

اللوكاادذلكاا ل 25فلexistent"فرد اا ليام جاا دلجزئماا لهاال سلعااعلطر نتااالذآلساااقلذي

ل.معناكالذينظرف

ياكلهنظارل لديا لمنظ م لذيتفكمارلذيم  اا فلنمرلأ لثم لعناصرلد نم لوأيالقم

 يفلذألفوا لح للمتاملذ   ا لومومر لب صفتالذألف رلأكمم لس  ا اللبا لجعاا ل

 تااائفاللمااعلذ  شااادلعااعلذيمعناافلذيواا م ليا مااا لكاالساًلأفافااماًلوذهلدهااهاللوبشااك ل

سايفا اف لماعللالم ت فل ئم ماًليافا ف لأولذيعاكلوفا لكدذلك لذيمعنافلذيعامافليافا اف 

اللوكا لما ذيمعنفلذيعمافليفعلذي ما لذينائكلعاىلذيم اادئلذيعمال د ذامنظ  لذيتمامنم ل

ل.ذيدفلأوض هلذي  س اائم  لوفنرذطلذيمعنف

ظرفلأحما لشامواًل يافلوينلل ت لععل ضاس لذيمعنفلذيعمافليافا ف لأ لمعناكالذين

سا فاتلجزئم لمنتالذيدفلأص  لسفلحن لالحن لمنتمماًل يفلذيعا ملذيتا  لم اللومنتال

مالصا لمنتمماًل يفلذيعا ملذيا معم اللبمنماالحاسظا لعاا ملم ا لذير اضاماتلوذياا ل

عاااىلذفااتناليمتتالساافلعالقتتااالبااايعاكلذيفا ااففاللوياادي لفااا لعاااىلذيفا ااف لأ لهااره  ل

ل. 26فمعل تائجتالبرل  لععلذي ما لذالفتفاد يعا ملمعلأج لبنشاطاتلكد لذ

أمالمتم لذيفا ف لسفلذيعوا  لذي فاافلسم تاالو  لهرفازتلبشاك لأفافافلبا ل

ووحمللسفلذيالسايلعاعلذيال عالل اللأ تاالياكلهظتارلذيال علأفمرشالليا ماا لذيشلوام أل

ًلسن  ...للب صفهل ظر  لعام لععلذي نمن لفاتااللوفا لذيااابولاللسانللظترلذيل علأ ضا

ذيغاي لعامتالك لذياابولذيفا ففاللب لوصمغ لمعتنلذتلذيم ام م لفاما له ا لهاأثمرل

لمعلذيفا ف لذينل م أ.ل

اللسفلكد لذي ايا اللعااىلهأصام لذيمعتنالذتاللأقتوروعاىل ي لسم لدو لذيفا ف ل

 لسم تاالهعا ضا لماولذيالكا تلسمماالوهنممتتااللوذيلسايلعنتالبار نا لعامما اللأليادي

 تعايلبايمنت أاللأسماليننهلعااكلذيالكا تلذفاتنادذًل يافلذيا حفلذ يتافلحواا لعاماهل

لذيفا ف لععلطر يلذيمعرس لذ   ا م أل.

ععلذيال عاللأفلذيتلاافلعاعله ضام للذال فوالو و لذًل و لذًلبلأتلذيفا ف لسفل

أعاااىلذيناا  لذيا معاافلياعناا للذعتمادكاااذيماادذك لذيل نماا لأولذياالسايلعنتااااللوصااا ل

اللومعلثكله  للذيتعا المولذيالك تلسفلذيمانت ل 27فاللوحلكماأوذيل ر لذ   ا م 

 ياافلهعااا الحاا للم ضاا يلذالكتماااماللسوااا لساافلذيفا ااف لذي ل  اا ألحكماا لذيعااايكل

wisdom-worldل. 28فألبعللأ لفا لسفلذيعو  لذي فاىألمعتنلذتلذيكنم  أ

ذياننالتلسام لذيفا اف لذفاتمرتلطا ذللهاا لذي نا ل اللأ هلعاىلذيارنكلماعلهاا ل

م تفظاا لبتنايماالكالذينل ماا اللأفلأذفااتمرتلهاالعكلأفااسلذينظاارل ياافلذيعااايكلوذي مااا ل

مااعل ظاار لعامماا لساافلذي قاا لذياادفليااكل عااللسمااهلذياال عل  ااتاموللذ االقاااذ   ااا م الل
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لبتاد لذيمتما أاللويتادذل أتلسا اف لذيتنا  راللم اتاالسافل يا لم ا لذيفا اف لذالضاالي

ذيم  ا م أاللأ لمعلحنتالب لمعلوذج تاالأ لهرشاللذ   اا لو يا لعاعلطر ايلذينظارل

ل.وأ يفلط مع لذألشماءاللوأ لهت ككلسفل ل تهليافردلوذيمجتم

 ياافلأ اا  لذيعناا لذيا معاافأللذال هكااا نماارلأ ل ياا لذيشااع  لباألمااا ل تمجاا ل

ا  ل اااقلأ فا هلمولفا  لذيدفل أفلذفت اي لذيمعرس لذيفا فم لياعاايكليال هزعزع

ذيعا ملذيجزئم أاللذألمرلذيادفل أ لسماهلسنلي ا اللهنممالذًليمفتا ملذيفا اف لو  ناصااًلماعل

لمتمتتال نكلمالأعاا لفا  لمعلأكمم لينشاطتالذيعامف.لل

والل عنفل ي لأ لسا ف لفا  لقللالق لق  الًلشاامالاًللبا لذيعكاسلكا لذيوا م الل

القال ماًل اللوفر هاهلوفاا ل يا لسمالهرف لسا ف لذينر لذيتافولعشرلبعالل يا لذهجاكا

ل. 29فبم جايلذيمعرس لذ   ا م لفاتال يفلذيفا ف لوبايتايفلذينظرل يمتالفعاكلشام 

كنال ك  لذيت الللععل مكا م لوج دلهو  لعامليافا ف لمعلياالللذيمنا  ااتل

ذيتا  لم اللو دك لسنلي ا لل يفلأ لكد ل مكا م ل وع له نمنتاالعااىلأ الذي ذقاوالل

أل لذينظر ل يفلذيفا ف لفعاكلشام لاللهت نيلسافلذيفا افاتلذيتافلهتلادلماعلليمسلسن 

للساافلسا اافاتلفمااالفااا لذي ااال-ذيلالياا لذيعماماا ليا مااا لم ضاا عاًلوحماالذًلياتفا اافل

فمال ن للسنلي ا ل لأالل  تامولهعر فلم ض يلأولل–ب لأل نال-فاألبمن    لونمركا

 ايلعااىلذي ااالتلفاتاااللس واريلشك لذيفا ف لفعاكليهلط معا لياصا لبار نا لهنا

ذينظرلععلذيت ل للذيم لئفلفذينظرف ليافا ف لبأ تالعاكلفافاللسم لذيم اوالتلذيفعام ل

ل. 30فيت ل لكالمتعلد أ

و  ض لسنلي ا لل ي لب ل  هلعاعلهن امماتلذيفا اف الل يا لأ لم ااوالتله ل الل

ل.كالذين للبعاكلط معفلوآيرلها  لفذيفا ف لكفلسفلأسض لص  

ذيفا اف لي قا لط  ا للالكتماامأمالمشاكالتلذيعااكلذيا معافلسكا ا لأم ضا عال

وسفل ااقتااللويكلهنفو لعنتال اللسفلذألوقاتلذي ل   اللوأمالذيعاكلذيتا  لفلساكل كعل

ذيفا اففلبامعلذأل  ااقلذيفا افم ل يافلأ لجااءلذي قا لليالياتاليسفلذي لذ  لم ضا عاًل

 لمتأيرل   ماًلوسافلحااالتلمنفواا اللذيدفلصا لسمهلم ض عاًليا  إلذيفا ففلبشك

ذيفا ف ل ظرل يمتااللالكتمامسفلحمعلأ لذيمدذك لذيممتاسمز نم لذيماا ب لدذئماًلفأفاسل

ها  لفنناطله  للسفلذيتا   اللو ظرل يمتالها  لأير لبأ تاالم ات ما ألوسافلذي قا ل

ذآل ذءللذيدفلأعان لسمهلذيفا ف لععلقل هتالعاىله جمهلحما لذيفردلوذيمجتمولسم لمع

ل.فلمال سضلها لذي ظمف لأذيتامشم أذينائم لعاىلمالك ل ظر

وقللقم اللمعل احما لأيار الل  لذيفا اف لهتعاما لماولذيم ضا عاتل ف اتالذيتافل

هتعاماا لمعتااالذيعااا ملذيجزئماا لويكااعلبمعناافلآياارالل اللأ ل ياا ليااكل االللعاااىلفااماتل

فاتللملسافلمعرستاهلياص لبكامتتالأولشم يتالذيتا  لفل ظرذًلأل لمعلذيفا فاتلماالذ

مناك لذيعا ملذألير لفاير اضماتلأولمناك لذي  إلسفلذيا مع اللسفلحمعلأ لمنتاال
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فهلممااثالًلمالعجزلععلذيتعام لمنتجماًلمولمشكالههلسنظرل يفلذينشاطلذيفا ففلب صا

ل. بلذعاتلسنم لع نر  

وعاىلكدذلذألفاسلأيكلهكعلكنااالعالقا لثابتا لبامعلذيفا اف لوذيعاا ملذأليار الل

لل. 31فمكنتالأ لهومرلهعر فاًل وا ليتا   لذيفا ف لبأفماهأ 

سممااالأ لهظتاارلذيفا ااف ل ف ااتالفعاااكلفااافاللوهكاا  لذيعااا ملذألياار لأجاازذء ل

 تائ لذيعا ملذيجزئم لوذيتن ميلسمماللذفتمعالذيمنفوا اللو مالأ لهت يفلذيفا ف لمتم ل

مااال عناافل  ماءكااالبمنتااااللوكاادذلمعنااا لذعتمااادلذيفا ااف لعاااىلذيعااا ملذيجزئماا لوكاا ل

furtheranceل.ذيعا ملمعلهنلممعليالللماله ر  لها لل

 اللأ لذ ه اطلذيفا ف لبايعا ملذيجزئم لقلل ك  لم ااعل ليتاا لذيعاا ملأولعرقاا ل

hindranceل.يتالط ناًل فتاملذيفا ف ل

سفاافلحاياا لم اااعل لذيفا ااف لياعااا ملذألياار اللبمااالهتمتااولبااهلمااعل ل اا لوذفااع ل

بمعلذألشماءل ك  لمالهنلمهلأمرذًلقممااًللأمالسافلحايا لهكرذ كااليمااللوقل  لعاىلذيجمو

  الثلسافلكاادذلذيعااكلأول ذالسم تاالهواامرلبااللسائال اللساافلحامعلأ اهلساافلحايا ل هما تااال

بنتائ لجل ل لسم تالها حلبايلارل ظرذًلأل تاالحمنوادلفاتك  لم اتفز لومنانا ليماالكا ل

ل. 32فم تنرلأول ذفللسفلذيعا ملذيجزئم 

 لتااافلذألماارلساافلحاياا لذينظاارليعالقاا لذيفا ااف لبأ شااا لذي مااا لذألياار اللوالل

سعالقتتالب ائرل شااطاتلذي ضاا  ليم ا لأقا لعمنااًلماعلعالقتتاالباايعا ملذيجزئما الل

أ  لذيتو  ذتلذيناشو لععلذي ماا لذيل نما لأولذأليالقما اللأولذيجمايما لل ن للسنلي ا ل 

ن اًل يفلجن لماولذينتاائ لذيتافل  ر كاالوذيناشو لععلحما لذيلوي لوذيمجتموالله مرلج

ذي  إلذيعامفلمعلأج لذي ص لل يفلسكر لععلذي جا دلهتاليلذيفا اف ل ذتلذي جتا ل

ذيممتاسمز نماااااا ل ياااااافلهشااااااكماتااللوككاااااادذلذي اااااااللباين اااااا  ليتنممماااااااتلذألساااااارذدل

Wertbestimmungenوم ت  اتلأحكامتكلذيتفليتالمكا تتالسفلذيفا ف لذيعمام اللل

تلذي شاارلوماا اتكلهع ماارذًليتااالساافلذيفا ااف لشااأ تالشااأ لهااأمالهتكلوياادي لهجااللقناعااا

ذيفكر  اللسم ذلذ هلتلها لذينناعاتلوكد لذيم  لص   لذيعن لذيعامفاللسم تااللسافلكاد ل

ل. 33فذي اي اللهظترلأف رلأكمم لووض حاًأ

ويكااعلكاا لمعناافل ياا لأ لماال الذيفا ااف لالل مكنااهلأ ل اااتمسلمعااايكلم االد ل

لذيتائ لمعلذيمشكالتلذيناهج لععلهأمالتلذي شرلوقناعاهتكذيتا  لتالمولكدذلذيككل

أبااايرنكلمااعلفاا لكاادذلسم نااالما ينااالقاااد  علعاااىلأ لل نفاافلسنلي ا االل ياا لقااائالً 

 ت لثلععلفها   ليافا ف  اللأفل ت لثلععلصا لالل جلكالسفلذيم ضا عاتلذيتافل

 شغ لبتالذيفالفف لأ ف تكاللأولسافلذيمشاكالتلذيتافل لف ا  تااللبا ل جالكالسنا لسافل

ذيادفل مكااعل  جااا  لعااىلذياارنكلماعلفاا لكاادذللcommon workذيعما لذيمشااترال

ساافلم ضاا عاتلب اا ثتكلوساافلأكاالذستكلذيمرجاا  لذيتاافل عمااا  لمااعلأجاا لذيتعاالدل

ل أاللو ن للأ ضاه نمنتا
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أو ن مل ي لذيعم لذيمشترالذيدفل شك لها   لذيفا ف اللسفلذيعالقااتلذيمتغمار ل

ذيتفل لعمتالذيفالفف لط ذللها  لتكالليمسلسن لمعلياللل تائ لذيعاكلبشك لعاماللأول

ويكاااعلسااافلذأل شاااا لذأليااار ليا ضاااا  لل تاااائ لذيعاااا ملذيجزئمااا لبشاااك ليااااصال

ل.أذألو بم 

سدي لذيعم لذيمشترال مكعلذيتمافهلسمماليل لذيفا ف لمعلمشرويلعامافلعااملأ

ععلذيك  له ننهلبمما فاهتالفعااكلفاافاللوبتعمممتاالينتاائ لذيعاا ملذيجزئما اللأولسافل

 اا لساافل شاالذ تال ظاار ليا مااا لهع اارلعااعلذيناامكلذيعاماااًليااك ذد لوذيشااع  اللأولساافلذينتا

لذيت ل للذي ذض ليمجايتالوك لجعاتالمعلستكلذيعن ليدذههلكلساًليتاأل.

 كماا لسنلي ا اال لأأ لذيفا ااف لعمااا لدذئماااًلعاااىلأ لهجااا لل-وم وااا ل ياا لفاااه

ياتع مرلذي ذعفلم ادئهلذيضرو   لأولأشكايهلذيتفل  تامولععلطر نتالأ ل عاعلعاعل

فااتلومشااعراللوحا ذسزل يافل شاطهاللب لوأ ل   يتاالماعلصا  هتالذألصاام لفمد ذ

اللوسااافلكااادذلذالهجاااا له ااامرلذيفا ااافاتلفاتاااالوبشاااك لأconceptionsهوااا  ذتل

لهل  جفاللومعليالللذيتا   لهع ت ع لها لذي ما لذيدكنم لوذيروحم لوهتض .ل

ستا   لذيفا اف لكا ل يا لذي اماقلذيادفلهج اللسماهلذيدذهما لذألو بما لماعلياالللأ

ل. 34فعاىلذي ما ألهو  ذتلعامم ل ل تتالياعايكلوحكمتا

رويلذي نا لوككدذله ر لقمم لها   لذيفا ف لباين   ليفنلي ا للاللبمالسرضتهلظ

ل.ب لذ االقاًلمعلوقائعهل ذهتال-فمالف يلأ لأوض ل–ذيتا  لم لمعلأكمم ليه

ستدذلذيتا   لالل ظترلقمم لعامم لأولهرب   لسن اللب ل ظترلفدي لقمما لثناسما الل

عاعلذيعااكلذألصام اللوم تا ذ اللومشاكاتهاللوه ر رذهاهأالللوعاىلحللق يهاللسم هلأ ع ار

ويااادي لأسااام لمعرسااا لهاااا   لذيفا اااف لأمااارلضااارو فلأل تاااالهعامناااالفمااافلهوااانول

ذيتو  ذتلوذألشكاللذيتفل  علجممعاًلععلطر نتاالل فكرلسفلعاايكلي رذهناالو  كاكل

ل. 35فسفلحماهنالذيعاد  لأولمعليالللذيعا ملذيجزئم ألعامهلف ذءًل

ويادي للها   ليتو  ذتلذ   ا لذألفافم لوحكمهلعااىلذي ماا الل  عل   لأمام

ب صاافهلأ تاجاااًليعاالدلكائاا لمااعلل-فمااال شاامرلسنلي ا االل–ساام لكاادذلذيتااا   ل  االولينااا

ل. نل ليتمج لذي رفاتلذيفكر  لذيمتممز لععلبعضتالذي عضأاللويدي لفا 

سعاااىلذياارنكلمااعلأ لكمجاا اللساافل ظاار اللكاا لأوللمااعلأعاااىلهااا   لذيفا ااف ل

ًلذفت اللويامسلمجاردلهجمماولآل ذءلمتعالد لياواف  لأولهرفمازل 36فناليمتهلب صافهلعاماا

عاىلم ض يلعمنهاللب لف ماقلم لدله و لب ذفاتهلمن التلذيعنا لعااىلوعمتاال

وشكاتالفتوا  ذتالل اللأ اهلقاللعااللهوا   لأ اهل با لبامعلذينظااملذيكرو  يا جفل

chronologicalذياادفلهع اارلمااعلياليااهلكااد لذيمناا التلعااعل ف ااتالب ذفااا لل 37ف

أ  اقلها  لم لوبمعلذين يلذيمنانفلذيدفلهظترلسمهلكاد لذيمنا التل ذهتاالفعناصارل

أ  لذيتفكمارلليا نمن لأفلفننا ل تائم لين ايلذيفا اف ل.لو الاصلسنلي ا الل يا لبن ياه 
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ا   لذيفا ااف لذيم االئفاللذيواا م لساافل ذهااهالل ناا دل   ل ياافلياااألأاللوكاا ل يضااايلهاا

ل. 38ألفي مار لذين يلذيفا ففاللو ي لسمهلمالسمهلمعلذ تتاالمتكر ليا ذقع لذيتا  لم 

و رجولسنلي ا للكدذلذيلاأل يفلسكر لجا  تالذيو ذلل نكلذه اقتالذيمنانفلمول

م ادئلسا ف لكمج لملدذكالأأ لذيتا  لذيتا  لفليافكرلذيفا ففل رجولسن لوبشاك ل

هتفاع لسمتالمنا التلذيفكارلماولبعضاتالذيا عضلسافلحرفا لأفاففليضرو  لم ايم ل

جليماا أاللبمنمااالحرفاا لذيتااا  لذيتااا  لفلساافلذيفا ااف ليتااالصاا   لملتافاا لعااعلهااا ل

ذيو   لذيتفلعرضاتالكمجا ل ناكلف  تاالم ايما لكافلذأليار اللو يا ل ظارذًلأل تاال

للبا لهعتمالWeltgeistأهعتمللسن لعاىلهفكمرلذ   ا م اللأولحتىلعاىل وحلذيعاايكل

اللphilosophizing individualsفااادي لعااااىلهاااأمالتلذألسااارذدلذيمتفا ااافمعل

ل. 39فوذحتماجاتلعن يتكلوقا بتكاللوسكرككلذيدفل  رقلسفلي ظاتلياطف أ

كناال الحاعليامار لذألويافاللمام ااًلماعلذي صافلذأل ال  جرذسفليتاا   لذيفا اف ل

ل.رلسنلي ا للأذألسرذدلذيمتفا فمعأمم الًلسفلهع م

اقله االثلسنلي ا االلعااعلذألساارذدلذيمتفا اافمعلوفااأ لذيفا ااف ل نااكللسفاافلكاادذلذي اام

فامتتاالوشاام يتااللهعف ا لذيمجاااللبشاك لأولبااهيرليم ذكا لذألساارذدلوذحتماجااهتكلومااال

 مكعلأ ل نلم  ل  ذلككلهعااو  ذلماولبعضاتكلذيا عضاللوكا لسافلكادذلذيوالدل نتارلل

ذيادفللFriedrich Schleiermacherف مرذًلمعلذيفما  يلسر ل  شلشال رمايرل

ذفتللملهع مرلذألسرذدلذيمتفا فمعليمظترلبهلذكتمامهلبا   اا لذيفاردلوشاع   لب جاهل

لWilhelm Diltheyياصاللب لو نترللوباينل ل ف هلمعلذيفما  يلسماتاكلديتافل

ذيدفلأويىلبلو  لذي ما لذيشع    ليك  ا اللوماال الو لسافلياال لماعلأسكاا اللأكمما ل

ل .ف مر لسفلستمهلياعايكلوذي ما

و الحعلأ ضااًلفمفما لجماولسما ا سنالبامعلمشاروعهلذيعامافلذيممتااسمز نفلوبامعل

ذيم ذكاا لذيفرد اا لي ساارذدلذيمتفا اافمعلبشااك لالل لاا لبتواا   ليافا ااف لمااعلجا اا ل

ومرذعااا لوقائعتااالذيتا  لماا لمااعلجا اا لأيااراللوكاا لجمااولو  لذفااتعا لسمااهلباارل ل

 ل  لولوذضا اًل ناكل نال لياه.ليشال رمايرلوديتا لونمركماالل اللأ لهأثر لسمهلبتمج

وذي لذللذآل  لك لذفتمرلجمعهلبمعلذيمشرويلذيعامفلوم ذك لذألسرذدلذيمتفا فمعذل

كاادذلمااالفاان اولل يناااءلذيضاا ءلعامااهلباااي ق يلعاااىل ماا ليتأ  لااهليافا ااف لمنا  اا ل

 Historiography ofبأ ماطلأير لعراليتالذيمتتم  لبتأ   لهاا   لذيفا اف ل

the History of Philosophyل.ل

سم ذلفنالقللهناوينالفماقلها   لذيفا ف لوسناًليتو  لسنلي ا للبمال مكعلأ ل لي الل

 metaphysicalسفلحنمن لذألمراللسممال عريلبافكلسا ف لذيتا   لذيممتاسمز نم لل

Philosophy of history .للل

لذيعم لسف لذيم لد  لذيعنال م  لهف ق لذيتف لوذيلالالت لبايمعا ف  لحمإلأذالكتمام

ذيتا  لفلذيمعتادلو ي لباينظرلسفل  يلذألحلذثلفك اللأولسفلذيا مع لذيعام ليان يل
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ذيتا  لفأللسم هل جل لبنالذآل لأ ل تناوللهأ   لسنلي ا لليافا ف لويكعلمعلمنظ  ل

 criticalعم لذيمل ال ف هلسممال م  لمال عريلأ ضاًلبافكلسا ف لذيتا   لذيننل  ل

philosophy of historyلكفلأذيت ام لو يل لذيتا   لذيننل   لأل لسا ف   ل ظرذً

لبهل ل ن م ليما لوذيتو     لذيمنانم  ليا مات لذيفا فف لذيت ام  لأف لياتأ    ذيفا فف

ل. 40فذيمل ي  أ

 :(التأريخ اإلشكايل)  منط تأريخ فندلباند للفلسفة -3
 Johnفتا لأحاللذيمعاصار علذيمتتمامعلبتاأ   لذيفا اف لوكا لجا  لبافام  ل

Passmoreمعلدذًلأل ماطلهأ   لذيفا اف الل نا ل لأهأيادلذيكتا لوذيمنااالتلعاعلل 41ف

 ظر اااتلذيماضاافلذيفا اافم لأشااكاالًلملتافاا اللسأحما اااًل كاا  لم ضاا عتالذياالسايلعااعل

 ظر اااا لذيفا اااافم لبعمنتااااالأولذيتجاااا ملعامتااااالوياااادي لست جتتااااالجااااليفلأوليالساااافل

polemical) وفلأول الصلماال لأف رلمعلف  هلها  لماًلأولف  هلمجردلم ت  ل

اللوسافلأحماا لأيار ل كا  لم ضا عتالكا ل 42فلdoxographical)قايهلذيفالفاف لف

 retrospective)ذيلااا ذتلذيتاافلقاعتتااالسا ااف لمااالساافلطر نتااال ياافلذي نمناا ل

histories)ذيتفلهونفل ظر ااتلذيماضافللذالهجاكاتاللأولمال تم  لسفلذينظرل يفل

 لاللو بماال باا ل(classificatory historiesلذيتالسااتمماالبمنتاالماعللذ االقاا

 Culturalهااا لذيمناااالتلباامعلذينظر اااتلوذياازمعلذياادفلأديااىلسمااهلأصاا ابتالبتااالف

historiesاللو بمالحاويا لأيمارذًلأ له امعلفمافلهنشاألذينظر ااتلعاعلجتاللي ا ل)ل

ل. 43ف(problematic history )مشكالتلسا فم لبعمنتال

 اللأ لبافاام  اللمااعلجتاا لأياار اللوساافلمنااالليااهلبعناا ذ لأسكاار لعااعلهااا   ل

  ورلكد لذأل ماطل ف تاللThe Idea of A History of Philosophyيافا ف ل

وأيمرذًلذينم للculturalاللوذينم لذي ناسفلpolemicalسفلثالث لكفلذينم لذيلالسفل

أل مااااطلذأليااار لاللو ااال  له ااا لكااادذلذيااانم لذأليمااارلذ 44فelucidatoryذيشاااا حل

اللوذياانم لdoxographicalذيمت نماا لوكاافلذياانم لذيم ااج لآل ذءلوأقاا ذللذيفالفااف ل

لretrospectiveذيمتتكلبلا ذتل ناعتالذيفما  يلسفلطر يلوص يهل يفلذي نمن ل

وذيانم لذ شاكايفللpath to truthأذيار ايل يافلذي نمنا للذفاكأولفماال ااايلعاماهل

problematicلاللأمالذينم لذيتونمففclassificatoryسملياهلضمعلفماقلحل  اهلل

ل.ل 45فععل م لأذيار يل يفلذي نمن أ

أمالذينم لذيلالسفلسمتم  لأفافاًلسفلهرفمزلذيفما ا يلذكتماماهلسافلذيالسايلعاعل

يو صاًلمعلفا ن  اللبا ل ت ا لل يافل ما لعالذئفللذآلير عوجت ل ظر لو نللآ ذءل

حااالل عجاااللذيفما اا يلذيشاال للبمااالقلمااهلبشااك ل  اا للدو لأ ل تااتكلبمااالقلمااهل

ذآليرو لب ل لسعهل يفلذحتنا لمالقلم  اللو عللأسالط  ليمرلم اللعاىل يا لذيانم ل

لذيلالسفلب لوذيعلذئفلأ ضاً.لو  لفا لكادذلذالهجاا لماعلذينظارلسافلهاا   لذيفا اف لياك
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لC.D.Broad فتنرل يفلملذسعمعلعنهلسفلذيفكرلذيمعاصرلومعلأبر ككلس.د.لبرودل

ذياادفل أ لأ لذحتكاااالذآل ذءلأولذألسكااا لبم اباا ل اا  ل جناا لف ماار علذي قاا يلساافل

ذأليااءلذيتفلوقولسمتالذي ابن  لو ي لبكشفهلم ذطعلذين  لأولذيضعفلسفلأفل أفل

.لوكادذلماال آ لل 46فهلمز لذًلماعلذيتنالمبمال تم ليتكلذفتشايلذالهجا لذيدفل  ر و لسم

أ  لذيكتا لذيلالسما لعاعلذيفالفاف لذيعظمااءلياكلهليافللبافم  لأ ضاًلستالكا ل نا ل 

يتز للمعرستنالبتا   لذيفا ف اللو  هليمعلذي ماق لأ ل نا لمعلشأ تالأل تاليكلهالدلكادذل

هال سلعاعلذيلو اللسانلل شاأتلكاد لذيكتا ل تمجا ليتناماللمالدذ لأ لذيفا اف ل مكاعلأ ل

ل. 47فلطر يل نللمالعريلمعلأعمالل ئم م لفيافالفف  أ

و أهفلها   لذآل ذءلوذألق ذللذهجاكاًلبعملذًلف لذي عللععلذ نرذقلسفلذيج ذ ا ل

ذيدذهم لومال ش لل ي لمعلسنلذ لأحكاملذيفما  يلذيم ض عم الل  ل  يىلكدذلذالهجا ل

املبتاادذلذياالو لد اا جمعليت ااجم لأعماااللذيفالفااف لوفاامرككاللوأباار لمااعلقاالذكتمامااه

ل. 48فDiogines Laertiusال ره سل

أسفااافلهاااا   لذآل ذءلوذألقااا ذللهظتااارلآ ذءلذيفالفاااف لبشاااك لعااااملماااعليااااللل

هفومالتلب ام جرذسم اللقلل ودلكدذلذ طا لذيكرو  يا جفلبفكار لم ا لسكار لذيتتاابول

successionل. 49فل...لممال شمرل يفل  يلمعلذيتأثمرلوذيتأثرأ

عااعل أ لذيفما اا يل ف ااهذلكاا لثماا لم قاافلثايااإلنماارلذيم قاافلويكااعلمااا ذل

ذيلالسفلفذيعلذئف لذيدفل تلد لذيفما  يل  ذءلذآلير علأولذيم قفلذيدفل كتفافلسماهل

لمل الذيفا ف لبت جم لمالقلمهلذي ابن  ذ

كناااااللساافلوذقااولذألمااراللم قاافلثايااإل اارفلماال الذيفا ااف لمااعلياليااهلأ لمااال

ىلطر يلذي صا لل يافلذي نمنا اللويمارلم االلعرضهلذينلماءليمسلف  لمرذح لعا

كا لذيفما ا يلل path to truth  عاىلكدذلذيتا   لذيم ف ملأبايار يل يفلذي نمن ل

ل.كمج 

 Dietrichحناااًلأ لكناااالمااعلفاا نهلساافلكاادذلذيمضااما لم اا لد تاار شلهماالما 

Tiedmannذياادفلفااعىل ياافلذيكشاافلعااعلذيم االألذألفافاافلساافلأ اا لسا ااف اللوياامسلل

لGottlieb Tennemannيامادذك لذيرئم ام اللوج هاما لهمنماا للمجردلذيتالامص

ذيااادفلحااااوللسااافلياااا  لأف ااارلهنااالماًلأ ل وااانفلذيمااادذك لذيفا ااافم اللوأ ل رجاااول

الل اللأ لكمجاا ل ناالكمال 50فذيتواانمفل ياافليوااائصلأصااما لساافلذيااروحلذ   ااا م أ

ليعجزكمالععلبما لفمفم ل شأ لسا ف لععلأير لها  لماً.

اللسفل ظرلكمج اللك لذيدفل  معلفمفلأأ لف لسا اف لهن اولستا   لذيفا ف لذي ي

اللوأ لذيماال ال 51فذي نمناا ألذهجااا مااعل وحلعوااركالفجاازءلمااعلحرفاا لذيعناا لساافل

ذي يلك لذيدفل  تفمللبايفع لمعلأعماللمعلف ن  لشأ هلسفل يا لأفلمال ال تعاما ل

مولمعامااتلها  لما الل اللأ ل يا لالل عنافلأ لكمجا لفاا لمجاردلم اج ليروذ ااتل

الل 52ففمالكا لذي االلعناللمال الذآل ذءلوذألقا ذلل–ها  لم لأولمنر ذًليرل  لسا فم ل
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باا لفااا لسما اا ساًل أ لساافلذيتااا   لحكا اا لم ااتمر اللوياادي ل اا  دلبافاام  لهع ماارل

باأ لكمجا لهعاما لماولهاا   لذيفا اف لففما ا يلياتاا   لالللWalshذيمل الوذيشل

ل. 53ففمل اليافا ف 

ألبامهل  ذيلذي نمن ليت مرلسفلذهجاا لذيلاا لذيمنانما ل اللأ لكدذلذيفما  يلأيا

ل.يدفليكل ع لي ل  هلمولذقم لفاما ذيتفل أ لأ لذيتا   ل  مرلوسناًليتااللذألمرلذ

يامنت ل ذههاللو يا للذفتللذمهنمرلأ لبافم  ل رذ لم نااًللمعلجت لأير اللسفل

 ارلعاعلذيماضافلماعلياالللذيا ظا لذي اضار لودمجاهلسمتاااللعلالفاتعاد أل لفعمهل

ذكتمامهلبايا ظ لذيفعاما لذيتافل عمشاتااللأوذيفما ا يلالل  اتامولبايفعا لذيفكااالماعل

ل.ل 54فذكتماماههلذيفعام أ

بامعلذألسكاا للذالياتاليوعاىلياليلكد لذينظر  لذيتافلهنا ملعااىلذمتوااصل

ودمجتاله عاًليدي لسفلوحل لأعاىاللسم لكناال ظر  لهن مالليالساًليدي اللعاىلذ بنااءل

لمنتالمعلهعا السممال  مىلبايتأ   لذيتونمففل.عاىلمالب

ذيادفل كا ل يافللCharles Renouvierهشاا يزل  ن سمماهللذيارأفو م  لكدذل

أأ لهااا   لذ   ااا م ل  مااال واافلذيواارذيلباامعلذالهجاكاااتلذيمتعا ضاا لساافلذيفكاارل

الذ   ا فاللوأ لمتم لذيفما  يالله عاًليدي اللأ هل وانفلأف ارلماعلف  اهل ارب لبمنتا

ل.اًأها  لم

ومعلأبر لكد لذالهجاكاتلعاىلف م لذيم الاللمال شمرل يماهل  ن سمماهلباايلاليل

اللوماال نارللياهلبافام  لم ااالًل 55فوذيمل ال علي ر ا لذ  ذد لياليتازذمبمعلذيمل ال عل

ل. 56فبلو  لبايلاليلذيتا  لفلذيشتمرلبمعلذ فمممعلوذي ذقعممع

واللهلا لكاد لذينظر ا لماعلم ايا اللستا لذيتاليلمنتاالكا لمجاردلذ بنااءلعااىل

يالساااتلها  لماا لدو لمرذعااا لي ااماقتالساافلذي اضاارلأ ضاااًذلساام ذلمااالط اايلعاااىل

وذي ذقعممعلالعاىلفا م لذيم االاللستا ل  ناىلذيا ذقعىلذيم الثللذالفمممعذيلاليلبمعل

تفادههلماعلأسالطا  اللأملأ اهلعاىل ي لذيلاليلبأبعاد لذيتا  لم اللومعلثكل كتففلبافا

  ااتللماللباالاللمااعل ياا اللباارذكمعلملتافاا ليماالسولبتااالذالعترذضاااتلذيكالفاامكم لعااعل

ذألسالط  ما لمع اارذًلباادي لعااعلضاارو  لأ ل تاتكلذيماال البااايارقلذيتاافلهتشااك لبتااال

لذاليتالساتلمعلجل لذل

الو  لولأ لذ بنااءلعااىلذيلالسااتلذيتا  لما لدو ماالذينظارل يافل مكا ما لهجالدك

ومعلثكلهعاق تالع رلذي ن لذيفكر  لذيملتاف لالل نتورلسنا لعااىلأصا اللذيتاأ   ل

ل.أص اللمالعريلبايتأ   لذي ناسفذيتونمففلب ل شم لأ ضاًل

وهن مل ظر  لذيتأ   لذي نااسفلعااىلذالكتمااملباايظرويلذالجتماعما لذيتافلهنشاأل

مامعلألسالطا  اللسمتالسا اف لماااللو تضا ل يا لبأ اهلسافلحايا ل ظارلذيمال يمعلذيلالس

عاىلف م لذيم الاللسم تكل عرض  لأسكا  لفماليا لفاا ل مامالليتاكل تنااوللمشاكالتل
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معاصر اللسفلحمعلأ لذيكتاللذي ناسممعل نظرو لسن ل يفلذيمشكالتلذيتفلأثا كالكدذل

لمعلذيتغممرذتلذيتفلحلث لسفلذيمجتمولذيم  ا فلسفلعور ل.لذ االقاذيفما  يل

مانتكلكمجا لأ ضااًلذيادفل أ لأ لأ ا لسا اف لهعكاسلوياتأ   لذي ناسفلأ واا  لو

 وحلذيعواارلذياادفل شااأتلمااعلياليااهاللو  لفااا لساافل  اانهلذيفا ااففلأوياافلذكتمامااهل

لياعالقاتلذيمنانم لذيلذيام لبمعلذينظر اتل.

 John Hermanأماالسافلذيفكارلذيمعاصارلسم ار لذفاكلجا  لكرماا ل ذ الذل

Randalهج لعاعلصارذعاتلثناسما لاللومن يتهلكفلألأ لمشكالتلعورلوذحللوذينا

حاللمل الفلكادذلاللهتناف لمولمشكالتلعورلأيرأاللو ظتارلف ينجا ودلب صافهلأ

ل.ذالهجا لسفلذيتأ   

و ناقشلبافم  لكدذلذينم لمعلذيتأ   لبضاربهلم ااالًلأ ضاااًللسايمشاكالتلذيتافل

 والملبتاالسما ا يلذير اضاماتلذيمعاصارلهلتاافلعاعلذيمشاكالتلذيتافلفا يلأ ل

  اللويدي لسم اهلماعلذي الفلأ ل نناللأسالطا  ليعالملقل هاهلعااىلذصالملبتالأسالط

حااا لمشاااكالتلياااكل تعاااراليتاااالأصاااالاًللويكاااعلأالل ت ااااءللسالفاااف لذير اضاااماتل

وك ل مكانتكلأ ل تعاما ذلشامواًلل 57فذيمعاصرو لععلعالق لذيتنلف لذ قامل  لبايعايكذ

 لبايعااايكذلمااعليااالللهاالقمنتكلساافلهناااوللأسالطاا  ليامشااكا ل ذهتااالأ لصااا لذ   ااا

و يا للhorizontallyستا   لذيفا ف لمعلوجت ل ظرلذيمل الذي نااسفلأ كتا لأسنمااًل

بااينظرل يافلأجالذدللverticallyباينظرلياظرويلذيتا  لم لويمسل أفاماًلفعم د ااً ل

ل. 58فذيفما  يأ

و ااأهفلذيتااأ   لذ شااكايفلساافل ظاارلبافاام  الل مااااًلأيماارذًلو تائماااًلباا لو مااااًل

الل ياا لأ ااهل اارذ لباال الًلمنافاا اًل 59فأ ضاااًليمااعل تااتكلبايفا ااف لactorysaticfمرضااماًل

اللالفااممالأ ااهلالل  ااتنلل ياافلآ ذءلذألياار  مكااعلعااعلطر نااهلهالساافلعماا للذأل ماااطل

شلوم ل ذتلطابولجليفليالسفلأولطابولفردفلي حالذثلوذألشالاصاللوالل نا مل

عاعلفاماقلمنانافللعاىلذ بنااءلعااىلذيوارذيلبامعلذألسكاا لأولذينظارل يمتاالفتع مار

يا نمناا لأولمااعل ذو اا لظروستااالذيتا  لماا لوذالجتماعماا اللباا ل  ااتنلل ياافلذالكتمااامل

بايمشكالتلذيفا فم اللو  تشتللبافم  لسافلكادذلذيوالدلبماال ن ياهلذيمال اليم  اا دل

مااعلأأ لهااا   لذيفا ااف لكاا لهاا ذيفلأولهتااابولذي ااا لللLeonard Nelson ا اا  ل

ل. 60فلفا فم أذيمتنامم لذيناج  ليامشكالتلذي

ذألوللسمفااد لأ لكناااللذيارأفوكناال أ ا لح للها لذيمشكالتلذيفا افم اللأماال

مجم ع لمعلذيمشكالتلذي ابت لوذيرذفل لذيتفلاللهتغمراللوذيتفله اوللذيفا ف ل  جادل

حا لليتالسفلف لعوراللوذيم اللعامتالذيمشكالتلذيمعرسم اللوأمالذيرأفلذي ا فلسم هل

للو تالصلسفلأ لثما لمشاكالتلسعاما لهعاراليافا اف لسافلذألولذيرأفعاىلياليل

أياكلل-ف لعوارلوهلتاافلماعلعوارل يافلآياراللساأسالط  لفم االلم  ا لي افام  

  ألل ف هلععلط مع لذيفا ف اللأل لكدذلذيتا   ليكل كعلقلل شألبعلاللب لفألل ف هلمال
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الهانا  لقاللهانا ذلهعاممااًلفالفامكماًلأملفاا لمالRepublic  ذلفا لحارذسلذيجمت   ا ل

ل.لهعامماًلحل  اًذأ

وكاادذلممااال  ماارلذيت ااالللعمااال  ذلفا اا لكناااالحااا للثابتاا ليتااد لذيمشااكالتل

ذيفا فم لأملأ تالحا لل منم لوقتم ذلوك لذيفالفف لدذئماًلمال واا  ل يافلحاا لليتاد ل

ذيمشكالتلأملأ تكل نترب  لمعلحاتالس   ذلوععلكدذلذيت الللذأليمرل ت لثل يمنال

ذي صا لل يافل جابا لعناه لويننا للالفات اي أينتجنا لكادذلذيت االللفل بافم  لقاائالًل

سن  ل  لذيفالفف ل اج   لسفله ضم لمالهتضامنهلذيمشاكالتلذيم اا  اللستاكل  منا  ل

ل. 61فأ لذي ا للذيملفل اللنمرلمتاح اللو  تكليمنلم  لذيفرضماتلذيجل ل لبافتمرذ أ

وأحجمتتاالأولذيمغاامر لذيتافلسايتأ   لذ شاكايفل  لياكل فتارالنرذبا لذيفا اف ل

 نلملعامتالمل الكدذلذينم لمعلأ ماطلذيتأ   لذيفا ففلسن اللسم هل فترالهفتاكل يا ل

ذيمل اليا مع لذيمشكالتلذيفا فم لسضالًلععلهفتمهلياظرويلذيتا  لما لذيتافلهنشاأل

سمتااالذيمشااكالت.ل  ااهل فتاارالوجاا دلذيفما اا يلوذيماال المعاااًلساافلشاالصلوذحاالالل

يتاأ   لذ شاكايفلكا لذيتاأ   لذي حماللذيادفل مكناهلأ ل انافلذيضا ءلويدي لسم لكدذلذ

عاىلذيتا  لذيلذيافليافا ف الل ي لأ هلأ لعنال رفلفمفله ر لذيمشاكالتلذيفا افم ل

ل. 62فهنلماًلمام فاًأ

و واا بلبافاام  لكااد لذيجزئماااتلبار ناا لأياارفلمااعليااالللذفااتعا تهلبفا ااف ل

كمج لمعلجل الاللسااكل فناللكمجا اللبا معا لذي االاللحضا   لسافلكادذلذيانم لذأليمارل

وذألككلمعلأ ماطلهأ   لذيفا ف لم اماًليكل فنللحض   لسفلذأل ماطلذألير اللو رجول

فلهأفماال لعاااىلحنمناا لأ لذيتمجااافلهكمااعلساالذالهجااا ذي اا  لساافل ياا ل ياافلأأ لأكمماا ل

ل. 63فذيفما  يل  مال  لألمعلذيمشكا أل

واللهنفلأكمم لكمج اللسفلكدذلذيولداللعنللهأفمل لعاىلأ لذيتأ   ليافا ف ل  لأل

معلذيمشكا لس   اللب لهمتلليتشم لمالأثا  ل أ هلمعل دودلسع لعنللسالفف لهأثروذل

أحاللذيمل ال علبنا  للأحالليافااءلكمجا لوكا لKuno Fischerباهاللستادذلف   سمشارل

 Geschichteياتأ   لذ شاكايفلفادي الل ادك لسافلمليفاهلأهاا   لذيفا اف لذي ل  ا 

der neuen Philosophieأ لذ دعااءلباي صا لل يافلذي نمنا لفاماا اللأولأأل يفل

ل–فمالفا لذي اللعنللكمج ل-أ لذيتا   ل ع رلعنتالسفلمجم لحرفتهلوبشك لفام ل

يمسليتالها   اللو اللفمفل مكعلهو  لهاا   ليافا اف لل لدفل يفلذين للبأ لذيفا ف 

الل 64فلدو لذي ل إلععلستارذتل نضا لسمتاالذيفتاكلذيفا اففلوأيار ل ضام  لسمتااذأ

وبتع مرلآيارلأسام لذي نمنا ليامسليتاالهاا   لبمنماالمناقشا لذيمشاكالتلكافلذيتافليتاال

ما ا يلذيادفلاللويدي ل شمللسنلي ا للبتادذلذيمفكاراللبا لو ادك ل يافلأ اهلذيف 65فها   أ

ل. 66فهأثرلشلوماًلبه ذئهاللوأ هلم اهلممعل تتم  لبايتأ   لذي ضا ف

وككاادذلسم ااهلط ناااًلياتااأ   لذ شااكايفلساام لذيفتااكلذ   ااا فلأ تم اا لأفافاااًلساافل

ذيفالفف لمعلذيتعريلب ض حلعاىلذيمشكالتلذيماروح لعامتكاللووق عتكللذقترذل
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هاا لذيمشاكالتلهتاأثرلباايتا  ذتللأ ضاًلعاىلعلملفمفم لذي ا للبم ذئتاااللوفمافلأ 

ذيجل ل لسافلذيعااكاللوذيال عاللوذيمجتماواللوقالل  الثلبا معا لذي االلذ تماا لسافلذيفتاكل

ذيفا ففلأ ضااًلل اللأ لذيمال الذ شاكايفل لتاافلعاعلذيمال الذي نااسفلسافلأ اهل تاتكل

ل. 67فلأف رلبفترذتلهنلملذيفا ف أ

 فترضااهلكاادذلذيتااأ   لمااعللبمااللأ لأكمماا لذيتااأ   لذ شااكايفلاللهكمااعلسناا لسممااا

ذكتماململ الذيفا ف لبايمشكالتلذيفا فم اللوأوي   لأ ل ك  لكادذلذيمال السما ا سااًلل

ب لهكمعلأ ضاًلسفلأ تالهجع لمنهلسما  ساًلبشك لأسض الل  لأ لكادذلذيانم لذيتاأ  لفل

ك لذينم لذي حمللذيدفل عاكلذيفما  يلو  نفهلو ز للمعلوعماهاللوكادذلكا لماال تضا ل

  لبايفما  يلذيوريلذيدفل ت كلعماهلباي رصلذيشل للعاىلذيتمممزذتلمعلبايمنا 

أجاا لذيتممماازذتلبشااك لالل  اااعللعاااىلهفتااكلذيمشااكالتلذيفا اافم اللو تضاا لفاادي ل

بايمنا   لبايمل الذيوريلذيدفلالل تتكل اللبتفومالتلذيماضفلسفلحالل ذهتاااللأماال

ملبا معا لذيفا اف لوذ يمااملذيفما  يلذيمل السم هل جمولسفلذي ق ل ف اهلبامعلذ يماا

ل. 68فبتا  لتا

كدذلذيترفمزلعاىلذيمشكالتلذيفا فم اللوفدي لهنلملذيفتكلذيفا اففل ارذ لبافام  ل

لذالهجاا مم الاًللسفلأوض لص   اللسفلهأ   لسنلي ا لليافا اف ل.لسناللأ اللسنلي ا اللكادذل

ل–سافل يا لكمجا علذيمشكا أاللمتاأثرذًلمعلذيتأ   لذ شكايفلبن يهلأ  لذيفا ف له لألم

اللويتادذلفاا لب  اهل 69ف Geschichte der Philosophieفمالظترل ي لسفلمليفه

سفلذيع ذم لذيكامن لو ذءلطرحلذيمشكالتلذيفا فم اللوماالهفرضاهلهاا لذيع ذما لماعل

ل.الذيفا ف لوق لهناويهلأل  لمشكا يا ذتلسعام ل تلدكالمل 

 آليات التأريخ اإلشكايل: -4
 الفلسفية: عوامل طرح المشكالت -أ

ه لألذيفا ف ل   لمعلذيمشكا لككدذل أ لسنلي ا الاللويادي لسم اهل ادك لسافلمليفاهل

أها   لذيفا ف أل يفلأ لكناالع ذم لو ذءلظت  لذيمشاكالتلذيفا افم ل  الدكالسافل

ثالث لذيعام لذألوللو اايلعامهلذفكلذيعام لذيمنانفلذي رذجمااهفاللوذيعاما لذي اا فل

 لذي ضا  اللأمالذيعاما لذي اياإلوذأليمارلسمرهكازلعااىلك لذيعام لذيدفل لف هلها  

لذيشلوماتلذيمفرد .

 :Logical pragmatic factor (70)العامل المنطقي البراجماتي -1

و  تنللكدذلذيعام ل يفلأ لمشاكالتلذيفا اف لهاارحلذيمار لهاا لذأليار ل تمجا ل

ه عااًليادي الليغم الذي ج دلوعلمعلففا  لمال عرضهلذيا عفلعااىلذيتأما لذيفا اففل

اللسم تاال 71ف اللأ هلعاىلذيرنكلمعلأ لذيماد لذيتفل  تللمتالذي عفلياتأم لنمارلفاسما 

هشتم لعااىلذسترذضااتلحنمنما لهتام ل مكا ما لذيتأما لذيفا اففلسمتااالل يا لأ تاالهلفالل
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 ف تالبشك لمتجلدلوبايار ن ل ذهتالممال مكعلمعهلذين للباأ لماال تكار لسافلهاا   ل

ًللمشكالتلس   ذيفا ف ليمسلك لذي ل.ب لك لوفائ لحاتالأ ضا

وذيفا ف لبدي له مرلسفلحرف لدذئر  لهتاليلماعلو ذئتاال يافلحاا للياعلهوا ل

 يمتالبشك ل تائفلأسايمشكالتلذيفا فم لكفلمتاملالل  تامولذيعن لذ   اا فلذيفكااال

اللومعلثكلسم لهكرذ لطرحلذيمشاكالتلذيفا افم لووفاائ لحاتاال أيادلشاك ل 72فلمنتاأ

ل لذيمنانم لسمعرسنالبكمفم له ياللمادك لعاعلآيار.لوسافل يا ل نا للسنلي ا ال ذيضرو 

أ  لها  لها   لذيفا ف لمعلياالللستارذتلبعمنتاال جا لأ ل فتاكلعمامااًلوسعامااًلماعل

ل. 73فيالللضرو  لمنانم لي سكا اللومعليالللمنايلذألشماءل ف تاأ

كادذلذيفما ا يللوسنلي ا للبتادذلذيشاك ل ادفر البتمجا لماعلجل الاللسفافل ظار لأ 

أياألبت ل ل لعامالًلمنانماًلوحملذًلو ذءلحرف لذيتاا   اللبمنماالذيارأفلذيوا م لكا ل

أ هل مكعلشرحلم ت  لذيتا   لذيفا ففلعاىلأفاسلوج دلضرو ذتلمنانم لفاسم ل

ل. ف تالبافتمرذ لسفلهفكمرلذألسرذدسفلط ائولذألشماءل ذهتالهلفلل

هلهأ  لاًلأل ماطلمتكر  لمنتظم ل رذ لوذيم اللعاىل ي لذيتأ   لذيفا ففلب صف

اللذيادفل كا ل يافلأ لهاا   لVictor Cousinسنلي ا اللسافلهاأ   لسمكتا  لفا  ذ ل

ذيفا ف ل تك  لمعلأ  اقلأ بع لكف لذيم ايم اللوذيمدك لذي  افاللوذيمادك لذيشاكفالل

أ ضااًلعاعللAugest Comteوذيتو ياللب ل  هل ارفلسافلحال إلأوج ا لف  ا ل

مرذح لذيتا   لذي الثاللوكفلذيمرحا لذيالك هما لوذيمرحاا لذيممتاسمز نما لوذيمرحاا ل

ل. 74فذي ضعم اللم االًلآيرلعاىل ي لذينم لمعلذيتأ   

والل كتففلسنلي ا للبايعام لذيمنانفلذي رذجماهفلفذيعماف اللومال   تهلمعلهع مارل

ذيتناوللذيفعافليتالفعام لوحمللذألسكا لععلماكماتلذألشماءلومال عرضهلمعلأ  اقل

و ذءلطارحلذيمشاكالتلذيفا افم اللستناااالعاما لآيارل  اتكلباالو  لسافلكادذلذي ااماقالل

ومعلمناايلذيتأم لسفلذيتا   لأ ضاًلوك لذيعام لذيدفل لف هلها   لذي ضا  اللأفل

مال ع رلععلف لستر لها  لم لعاىلحل اللبشك ل كم لأمنانم لوبرذجماهم ألذيعاما ل

لذيضرو   لذيكامن لو ذءلف لها  لسا ففلسعاف.لذألسكا  شمرل يفللذألوللذيدف

 Factor contributed by the العامل الذي يؤسسه تاريخ الحضارة -2

history of civilization   :                                                                            

هشكم لكدذلذيعام لذي اا فاللسايفا اف له اتملل رفلسنلي ا للأ لذي ضا  له تكلسفل

م ض عاهتالومشكالهتالمعلذي عفلذي ائللسفلوق لمالومعلذحتماجاتلذيمجتماولسافل

 ياا لذي قاا الل ياا لأ ل ماا لذيعااا ملذيجزئماا لبأفااواتتالذيمتزذ اال اللوحرفاااتلذياا عفل

ذيل نفاللوذي لوسلذيفنم لذيجمايم اللوذي   ذتلسافلذي ماا لذي مافام لوذالجتماعما لفا ل

 ي ل  ا  لمشكالتلذيفا ف لبشك ل لتافلععلذيعاما لذيمنانافلفذي رذجمااهف لذيادفل

ل. 75ف ت قفلعاىلط ائولذألشماءلس   
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و رفلسنلي ا للأ لكدذلذين يلمعلذيتأ   لذيدفل م ا لوذقاول ماعلماالوذحتماجاهاهل

لوثناستهل نا يلعاىلهأ   لكمج ل ف ه.

مالذي عضاللسفلحنمنا لذألماراللوبتدذلذيشك لسم لكد علذيعامامعلذيمكمامعلي عضت

وذيمع ر علععلط ائولذألشماءلومال ارحهلذيفكارلذيفا اففلماعلمشاكالتلوماال نلماهل

معلحا لليتا لذيمشكالتلبك لمال عنمهل ي لمعلهكرذ ليامشكالتلوسفلذي ق ل ف اهل

الل  ماال  ضا ا لبشاك لذيتالستاامعلذيظرويلذيفعام ليا ن لذيفكر  لعاىللذالفتفاد 

  لذيفا ف اللسفلهو  لسنلي ا لاللك لهع مارلمتال  لعاعلقامكلسكر ا لجافلفمفلأ لها 

ف وحم  ل ظترلكد لذألسكا لمعليالللوقائعهاللويدي لسم لكادذلذيتاأ   ل لتاافلعاعل

ذيتاااأ   لذي نااااسفلذيااادفلفااا ن لذ شاااا  ل يماااهاللوذيااادفل نااافلعناااللحااالودلذيظااارويل

 مكااعلأ ل تجاااو ل ياافلماااللذاليتفاااتذالجتماعماا لوذي ناسماا ليفتاار لها  لماا لمااالدو مااال

لأسكا كا.

الل فااافلبمتاا ااااتلذي ماااا لل-فماااال ااار لسنلي ا ااالل-نمااارلأ لذيعامااا لذي ضاااا ف

ذ   ا م لذيم مم .لسمعليالللذي ما لذيمعتاد لهت لدل ل لذ   ا لماعلياالللأما ماهالل

وأحالمهاللوملاوسهاللومم يهاللوهلضولفاتالسفلأفافتالذينظرفل يفلأحكااملأيالقما ل

 ي لذيجا  لذينممفل يفلذيجا  لذيمعرسفلسفلذي ما لعااىل  ا للوجمايم اللب لوهتعل 

 رفلسنلي ا للأ هل مكعلذيتمافهلمعلجل اللسافلسا اف لففا اف لفاا  لذيتافلجمعا لبامعل

ل. 76فذيجا  معلذأليالقفلوذيجمايفلبا ضاس ل يفلذيجا  لذيمعرسف

 Thinking of   العاملل المرتكللل علللي تفكيللر الشخمليات المفللردة -3

individual personalities    : 

ومعلكنال  ر لذيعام لذي ايإلوك ل رهكزلعاىلهفكمرلذألشلاصلذيد عل ضاف  ل

طابعاًلياصاًلم اتملذًلماعلي ارذهتكلذي ماهما لعااىلماال تاأما  لسماهلبجا ا ل فا  تكالل

با معاا لذي ااالالل ياافلذيتاارذب لذيمناناافلباامعلذيجز واااتاللوذفااتفادهتكلأ ضاااًلبشااك لأول

لروح لسفلوق لما.بهيرلمعلذألسكا لذيما

كد لذيشلوماتلذيمممز لوذيتفله ر لسفلكدذلذي ماقلفمجمولذيوف  اللبممكا تاال

أ له لثلذيفاا قلبايتما كاالمشاكالتلسا افم لسر ال لهارحتاالوحاا الًلسر ال لأ ضااًل

يتااا لذيمشااكالتاللسااالله ااا رلباادي لحرفاا لذيتااا   لفمااالصاا  كالسالفاافتهلأوليااا ل

اللوعاىلحللهع مرلسنلي ا للسم لكد لذيشلواماتلفمالطرحتالذيمعنم  لبتال-ذي ضا  

ذيتاافللKingdom of Individualitiesأهم ا لمماكا لماعلذيشلواماتلذيفرد ا ل

اللمماال عمال ال يافلماال 77فهعراليتفومالتلالل مكعلهكرذ كاااللويتاالقمما لسافل ذهتاا

فا يلأ له االثلعناهلسنلي ا االلفااابولأ اال  جرذسفلم فا ملبااهلذيعااكلذيتااا  لفلذياادفل

باألسعاللذيفرد  ل ذتلذياابولذيلاصلوذيتفلالل نا يلعامتاالقاا   لعااماللبا ل  تففل

 عمل الأ ضاًل يفلمالف يلأ له لثلعناهلفعما لمشاترال مكاعلأ ل جماولبامعلكالالءل

ذيفالفف ل نكلذيتاليلمشا بتكاللوهعالدلمشاا  عتكلوهنا يلأكالذستكاللها فااًل مكا ما ل
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ا لسفلأ تالعااكل ناا فلعااىلمشارويله نمنهل يفلمالهتمتولبهلذيفا ف لمعلمز  لمتم 

عامفلعاملعاعلذيكا  ل مكنتااله نمناهلماعلياالللمما فااهتالفا ذءلبتعمممتاالينتاائ ل

ذيعا ماللأولسفلهو  ذهتالععلقمكلذي ما ل  ذد لوشع  ذاًللأولأيمرذًلسفلوضاولذيا عفل

ذ   ا فلأمااملمارآ ل ذهاهلفافل ال الم ادئاهلذيضارو   لاللعااىلصا  هتالذألصاام ل

لومشاعرلس   لب لففل ل فتالوقلله  ي ل يفلهو  ذت.فمد ذفاتل

وسنلي ا للبدي ل رذعفلسفلكادذلذيعاما لذي اياإلماالفا يلأ ل ذعاا لوكا ل ت الثل

ععلذيعامامعلذي ابنمعلأاللوك لأ هليمسلكناالعام لبعمنهل نفردلوحل لبأ اهلو ذءلماال

ذيمرهكازل ارحلسفلذي اح لذيفكر  لمعلمشكالتاللسم ذلفا لقللأضايلذيعاما لذألولل

عااىلط اائولذألشاماءلعااامالًلثا مااًل رهكازلعااىلذيظاارويلذي ناسما لوذي ضاا   اللسم ااهل

 ضامفل يافلكااد علذيعاامامعلعاامالًلثاي اااًل كما لكاد لذيمنظ ماا لوكا لعاما لذيم ك اا ل

ذيفرد  اللبشك لالل نعزللمعهلمجتمولذيوف  لععلذيمشاكالتلذيماروحا لبافاتمرذ ل

و  لهع ارلعاعلحن ا لسكر ا لبعمنتاااللساالل تماشلدلسفلذألوفاطلذيفا فم اللأولها لذيتف

ل.بجا  لكد علذيعامامعلذيكاممع

سمال ممزلهاا لذيشلواماتلذيممماز لكا لطم حتاالذيادفل وا لبتاال يافلهأفامسل

عااعلذي مااا لهع اارلبلقاا لعااعلذيع ذماا للWeltanschauungen ل لسا اافم لشاااما ل

ك لبدي ل عاَم ل يفلمالذيشلوم لفايممالدلوذينشأ لوذيل رذتلذي ماهم لومال يفل ي اللو

لقاملبهلديتا لومعلهأثرلبهلو  ليكل ورحلبدي .

و ضمفلسنلي ا لل يفل ي لأ لكد لذيرل لذيفا فم لقللهرهلفلث باًلجممالًل الياتال

ساافلد ماااًلذيفااعلوذيلماااللوذيشااعرلبشااك لهظتاارلمعااهلب صاافتالأشااعرذًلمااعلذألسكااا ل

Begriffsdischtungيلساافلذي قاا ل ف ااهلاللوفأ نااالباادي لمااولشاااعرلوسما اا 78فأ 

لومعلعاىلشافاته.لGoetheم  لج ههل

 اللأ هل ن  لمعلجت لأير ل يفلأ لها   لذيفا اف ل ناكلكاد لذيع ذما لذيمفجار ل

يمشكالههل ظ لها  لاًلحاسالًلبايتو  ذتلذيكام لذيو م  لذيم ض ع لبشك لعامافل

  جادلهو  ذتلععلذيعايكلوذي ما اللوك لبدي ل دفر المجلدذًلبأكمم لذيعاكلذينممفلسفل

لصادق لعنتما.لويكعلما ذلععليا ذتلعم لذيمل اذ

 خطوات عمل المؤرخ: -ب

اللphilologic-historicalأمالذيلاا  لذألوياىلست ما لطابعااًليغ  ااًلها  لمااًل

و ي ل ظارذًلأل لمتما لذيمال اله الألب وارلذيموااد لذيمتاحا لماعلظارويلذي ماا ل

الهتشااك لمااعلحواارلفاامرلذيفالفااف لوذي رفاااتلذيعناماا لأولماادذك لذيفا ااف لأفلأ تاا

اللسممااال مكااعله ااممتهلوسناااًلياتااأ   لذيمعاصاارلبتااا   لذآل ذءلوذألقاا ذلل 79فوأقاا ذيتك

doxagraphicalل.ل

 اللأ لماال الذيفا ااف لالل كتفاافلباالو لماال الذآل ذءلوذألقاا ذللسلا هااهلذيتايماا ل

ًل  فتكلععللكفلذي عفليفتكلأدذءلف لسما  ياللووفماتهل يفل ي لأ ل لفسل  ناًلهت عما
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طر نااهلأدذءلفاا لسما اا ياللوحنمناا ل ياا لأ لأفلسما اا يل  مااال عتمااللساافلجاازءلمااعل

مدك ااهلعاااىلمااالفاا نهاللوساافلجاازءلأياارلعاااىلأسكااا ل ما ااهاللوساافلثايااإلعاااىل ظااامل

د ذفااتهاللوياادي لساام لكااد لذيلااا  لهشاامرل ياافلهنمااصلكاادذلذيماال الياالو لذيماال ال

لذي ناسفلب لوذيمل الذيتونمففلأ ضاً.

ذي اي اا لوذأليماار لوهعااللذيلااا  لذألكااكلباا لو نظاارلسنلي ا االل ياافللوهااأهفلذيلااا  

ذيلا همعلذي ابنتمعلعامتالب صفتمالمنلمتمعليتااللس عاللأ لبالألذيمال البااينظرلسافل

فمرلذيفالفف لوأعمايتكاللثكلذ تن لمعل ي لذي  إل يفلذي  إلسفلذيظرويلذيتا  لم ل

بتالكفله ل ل ليانمم لذيكام ليجما للوذي ناسم اللسم لذيلا  لذينتائم لذيتفلعامهلأ ل ن م

ها   لذيفا ف لها لذيتفلهنت لبلو كالععلهو  ذتلفام لص م  لم ضا ع لبشاك ل

ل. 80فphilosophical-criticoعمافاللويتدذلسم لذيلا  له م لطابعاًل نل اًلسا فماًل

ككدذلذ تتفلحل إلسنلي ا للععلياا ذتلعما لمال الذيفا اف ل يافلماالفا يلأ ل

ل.ععلع ذم لطرحلذيمشكالتلذيفا فم ل هبلألمنهلحل 

سعااىلحاامعلبالألحل  ااهلعااعلكاد لذيع ذماا لبماالكاافلفااافلممتااسمز نفلفاا ذءلفااا ل

ط مع لذ شكايم لذيفا فم لأولدو لذي ضاا  لثاكلذ تنا لسافل تا ا لحل  اهل يافلذيع ذما ل

ذيفرد  لذأل ل  جرذسم الل  ذلبهل  لألفالمهلعاعلياا ذتلعما لذيمال اللماعلذيع ذما ل

منتماااًلهناويااهلباادفرلذيع ذماا ل ذتلذياااابولذيكااافلوفأ نااالبواالدلدذئاار ل نااا للذيفرد اا 

ًللذي لذ  لسمتالكفلمالك لفافلو نا لذينتا  لسمتالكف ل.مالك لفافلأ ضا

 من زاوية العمل التارخيي: -5
نمرلأ لكد لذيلذئر لذيمغانا لاللها اإلأ له مارلماعلجل اللذيت االالتلعاعلذيعما ل

ويع لمعلأكمتالذيت الللععلدو لذيع ذما لذيفرد ا لسافللذيتأ  لفلسفلمجاللذيفا ف .

عم لمل الذيفا ف لست ل مكعلأ ل ل ال   اا لمااليافا اف لدو لأ ل كا  لسما ا ساًذل

وكاا له اااللل جماا لعنااهلهناااوللعماا لسنلي ا االلذيتااأ  لفلويكااعلمااعل ذو اا لذيعماا ل

لذيتا  لفل ف ه.

لي ا لاللسفلحنمنا لو  اعل العاىلذي ق يلعاىلمعاماتلذيعم لذيتا  لفلعنللسن

ذألماراللذي قا يلقااامالًلعناللمناااللمتاكلألحاللذيمتتماامعلبايعما لذيتااا  لفلبشاك لعااامل

وذيعمااا لذيتاااا  لفلسااافلمجااااللذيفا اااف لبشاااك ليااااصلوكااا لفاااتمرين لالم رفااا ل

Sterling Lamprchtل.ل

 Historiography ofسفااافلمنااااللياااهله ااا لعنااا ذ لأهاااا   لذيفا اااف أل

Philosophyعجماا لالم رفاا لط معاا لعماا لذيماال االلأفلماال ال.لسااايمل الساافلل 

 ظاار لياامسلمجااردل اقاا لي حاالذثاللوياامسلمجااردل ذئاافل ذهاافل نظاارل ياافلذي قااائول

ذيتا  لم لمعلوجت ل ظر لذيلاص لس  ا اللبا لكا ل تا يىلذيم ضا عم لو ضامفل

سفلذي ق ل ف هلجا  اًلمعل ذههاللويدي لسم هلحمعل ف اصلأحالذثاًلمضا لو كتا لعاعل
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 هلسمتااللسم لعماهل ف هل ومرلحلثاًلآيراللحلثاًلم  لذألحلذثلذيتفلأ العنتاالماعل أ

ق  اللوبايتايفلسم لذيتأ   ل و  لشارحاًلياار نا لذيتافل ع ارلبتاالحالثلعاعلأحالذثل

أير اللب ل و  لذيت ا ذًليتا مناتلعاىلوذقع لبعمنتالأاللوكافلأ لأفلحالثلياهلماال

 وامرلم ضا عاًليماال ا ناهلمناب لسم هل   نهلمعلذألحلذثلب صفهلم ض عاًلوسفلذي

ل.معلأحلذث

ويااادي لسااام لذيتاااأ   لبتااادذلذيمعنااافلكااا لساااريلماااعلذيممتاسمز ناااااللوذيتاااأ  لفل

historiogrpherمااال فاًلبااالو  الليماااالقااااملباااهلذيمااال اللhistorianماااعلهف ااامرلل

ي حلذثاللف يل رفلبايتأفمللسفلذيعم لذيتاا  لفلم ااالًلوذضا اًلومرشالذًلياار نا ل

ل. 81فولبمعلذيماضفلوذي اضرلوذيم تن  لسفلذينشاطلذ   ا فذيتفلهجم

كاادذلذيناا للذيماا جزل فواااهلالم رفاا لب ل  ااهلعااعلأبعااادلثالثاا ليعماا لذيماال ال

أمالذي عاللذألوللسمتم ا لسافلياا ذتلعما لذيمال الوماال اره  لبتاالماعلل.بشك لعام

فلياتاأ   اللي ظاتله ت ع تااللسفلحمعلأ لذي عللذي ا فل تم  لسفلذياابولذيممتااسمز ن

وأمالذي عللذي ايإلوذأليمرلسمم اهلمال و لبامعلذيعما لذيتاأ  لفلبشاك لعااملوذيعما ل

لذيتأ  لفلسفلمجاللذيفا ف لبشك لياص.

وسممال تعايلباي عللذألوللسام لذيعما لذيتاأ  لفل نااايلأفافااًلماعلمااد لمعااا ل

ماالقيل تناويتااالذيماال الباي  ااإلوذيل ذفاا لوذيم ضاا عم لذيتاافل تاا تااالذي  ااإلذي

ذيمنضاا  الل اللأ ل ياا لالل عناافلأ ل كاا  لذيماال المجااردل اقاا ليا قااائولذيتا  لماا الل

ويدي لسم هل تتكلبأ ل نتنفلمنتالو نن تااللويدي لسم لذيمنت لذينتاائفلذيادفل ع ارلعاعل

 شاطلذيمل ال ظترلعنلئدلفعم لهأيمففلشأ هلشأ لأفلمنت لآيرل  فرلعنهلذينشااطل

ل. 82فذ   ا ف

 ج لذيتمممزلبمعلذيماد لذيتا  لم لذيمعاا لأ اًلفا ل  عتالوبمعلوعاىل ي لسم هل

أسماليل نالك لوقائولياص لبناااللأماالمااللفمفم لذفتللذمتااللوسفل ي ل ن للالم رف  

 فعاهلبم ذئتالسم هل ع ارلعاعلداليتتاالباين ا  ليناااللوماعلثاكلسام لذي قاائول ذهتاالهوامرل

أل تاااكل تعااااما  لمعتاااالباااارقللأشاااماءذًلملتافااا لباين ااا  لأل ااااسلملتافااامعل ظااارذًل

ل. 83فملتاف أ

وبا معاا لذي اااللساام لياامسلكنااااله ل االلثاباا اللساافلكااد لذي اياا اللفاا ذءليا قااائول

ساي ذقع لوذيمعنفل ت لدذ ل   ماًلوسناًليام قافاللأذيمعاا لأولذيمعا فلذيتفلهانفلعنتال

لو  لفا ل ي لذيدفل ت لدل   ماًلك لسفلذي ق ل ف هلحنمنفلم ض عفأ.

فليدي ليمسل ذهماًلو  مالكا ل ت الدلوسنااًليام ذقافاللألساي ماا لبشاك لعااملوذيمعن

مغامر اللوحمعل ت ذص لسفلم ت  ليتالك لذينشاطلذيفكارفليك  اا لسام لذيمغاامر ل

 تلااتالمال رب لبمعلذيماد لذيمعاا لوذيمنات لذينتاائفلأفلصاا لذيمعنافلبامعلماالبالأ ال

أوذيمعااا فلياادي ألسااافللالم رفااا  ل.لوياادي ل ناا ل 84فأ ل فعااااهألذيتر ااامنااهلومااال
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ذألشماء...لفمالأ تاليم  لفما اتل كنم ...لهضايل يفلذألشماء....لساي قائولسافلحايا ل

ل.ل 85فهناويتاله تلعفلذيمعا فأ

سايمعااا فلهكت اا لمااعليااالللمواالذقم لذفااتللذمتااللسااأ ل كاا  لكناااالمعناافل

م لععلوذقع لمالكفلسافلسلاليتهلأ هلوجللم ر ذًليهاللوفمالأ لحنمن لذيع ا ذتلذيتا  ل

وذال تنااااءلمماااالكااا لمعاااافل ع ااارلعاااعللذاليتماااا ذهفاقتاااالماااولذيماضااافاللوفماااالأ ل

ذالكتماماتلذي اضر اللسم لمشروعم لذيمعنفلأ ضاًلكفلسفلذفتللذملذيماد لذيمعااا ل

ل.ل 86فبار ن له تشريلذيم تن  

فلوعاااىل ياا لأساام لذيت ااالللعمااال  ذلفا اا لذيماااد لذيتا  لماا لكاماا اللويمااا ذلكاا

كامااا ذلوفمااافلكااافلكامااا ذلالل كااا  لبااااينظرل يااافلذيماضااافلسنااا لأولبااااينظرل يااافل

ذالكتماماتلذي اضر لسن لبا ل كا  لبااألحر لبااينظرلياعما لذيتاا  لفلسافلهااعاهل

الل ي لأ لكدذلذي علل تم  لسفلهجاو لذيمل اليا لودلذيضامن لياتاأ   ل 87فيام تن  أل

ء اللوذفتمعابهالله عاًليدي الليا ظااتلوبايتايفلذ هفاعهلعمالك لحالل يفلمال كمعلو ذ

ذيماضفلوذي اضرلوذيم تن  .لثكلك ل نتن ل يىلذيت الللععلصا لذيعما لذيتاأ  لفل

فك لب عل هلذيدذهفلوذيم ض عفلبايعم لذيتاأ  لفلسافلمجااللذيفا اف اللستا ل لتاافل

لعم لذيمل السفلمجاللذيفا ف لعنهلسفلأفلمجاللآيرذلل

ايار ناا ل ذهتااالسماا جزل أ ااهلساافلع ااا  لو جماا لالم رفاا لعااعلكاادذلذيت ااالللب

م االد لثااكل فواااهله اعااااًللأمااالع ا هااهلستاافلألأ لهااا   لذيفا ااف لكاا لهااا   ليتفكماارل

اللوك ل  ضا ل يا لباأ لعما لذيفما ا يل شاتم لم ا لعما لذيمال ال 88فذيفما  يأ

سفلأ  لجزئم للذيمعاا سعاىلذيفما  يلأ ل  تنللأوالًل يفلذيماد للعاىلعناصرلثالث  

معاصر هلأولهرذثلماضمهلأول شاطاتلمجتمعهلومااللفاعتنادذتمعلجزئماتلذي ما ل

ل.الف يلأ ل فر لسنلي ا للمعليا ذت يفل ي اللوفأ لالم رف لبدي ل رددلم

لذيمعااا أمالذيعنورلذي ا فلسمتم  لسفلأ هلعاىلذيفما  يلأ ل مر لكاد لذيمااد ل

 لص لذيتع مراللسفلحمعلأ لذيعنوارلذي اياإلمعليالللموفا لذكتماماههلو ن اههالل 

ل. 89فوذأليمرل تم  لسفلأ هلعاىلذيفما  يلأ ل ارحلمنتجاًل تائماًليعماه

سايتفا فلم  لفتاب لذيتا   اللسمال ن ملبهلذيمرءلسفلهفا فهل ن ملبهلأثناءلفتابتاهل

أساأ ل تفا افلذيمارءلسام لكادذلمعناا لأ ل ل ارلعاعلوقاائوللياتا   الل ن للالم رف  

عمنتااللو ع رلععلذهجاكهلذيشلوفاللثكل نلملهف مرذًليمالهعنمهلذي قاائول  ما لمعنافلب

أ  لهفكماارلذ   ااا للاللو ناا للأ ضاااً  90فذيملاااطر ل  ل ع اارلعااعل ل تااهلذيلاصاا أ

أذي امكألك لذيدفل لفسلذيتا   لذيفكرفلويمسلمال عتنللسمهلبار نا لياطوا لأولماال

ماعلياالللعاايكليااصلبتاااللوكا لعاايكلاللستناالسا ف لهت ارال 91ف لعمهلبغارف أ

اللنمارلأ ل يا لالل عنافلثما لأسضاام لي نمنا لdiscoursesذيمناقشاتلوذيم ااجالتل

أسمالأ المتتكلبتأفمل لكا لأ لحنمنا للذيفكر لعاىلها  لتااللوك ل شمرل يفل ي لبن يه 

لأ  لسكر ل  مالهتأفسلعنلمال عريلمالهعنمهلها لذيفكر اللومالهعنمهلذيفكر لبشاك لهاام
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اللوبدي ل ادفر الالم رفا لأ ضااًل 92فلوفام ل ت نيلسن لمعليالللفماقتالذيتا  لفأ

لبمالأو د لسنلي ا للععلأكمم لذي قائولذيتا  لم .

سفاافل ظاار اللوكاا لساافل ياا ل تفاايلهماماااًلمااولسنلي ا االاللأ لد ذفاا لذيفا ااف لدو ل

ءل ف اهلسافليك مرلماعلذيمعاا فلأ  ل  وارلذيمارلذستنادكاهناويتالها  لماًلمعناكال   ل

معا فل ذههلك لسن اللسافلحامعلأ لذيتاأ   ليتاال ل باهلعااىلأ ل فتاكلسا افاتلمتعالد ل

ل. 93فومت ا ن لسفلذي ق ل ف هلوأ ل نفلعاىلم افنتالو  ذقوتالعاىلذي  ذءأ

والم رف لبدي ل لفللمعلجل للعاىلذي عللذيممتاسمز نفلياعم لذيتأ  لفلويدي ل

ماقلذيتاا  لفليعارالذألسكاا لوذينناادلذيالذئرلسم لأمل الذألسكا ألذيدفل تتكلباي 

هلأ ل ناااقشلم ضاا عاتلح يتااااللو  لفااا لم اا لأذيفما اا يلنماارلذيتااأ  لفأل مكناا

فماااالكااا لذي ااااللسااافلم ضااا عاتلذيم ايمااا لوذي ذقعمااا لوذيعنال مااا لل–و ناااا  لبمنتاااا

وذيتجر  م الل اللأ هلبممكا هلأ ل ناقشلكاد لذألسكاا لونمركاالبشاك لأف ارلدقا لوأف ارل

ظرذًلأل هلفمك  لعاىلوعفلبعايكلذيمناقشاتلوذيم ااجالتلذيادفلهتواا يلسماهلثن ل 

ل. 94فكد لذألسكا اللوذيتفل    لف لمنتالأحنمتهلمعلياليه

وعالو لعاىل ي لذي صفلذيعاملذيمناقشاتلوذيم اجالتللسممال ش هلماالصانفل

ضمفلسفلذيفكرلذيمعاصرلععلهأ   لذيفا ف لبأ هلذيتأ   لذيتونمففاللسم لالم رف ل 

 يفلمال فر لمعلم مماتلمعلق ما لذيمال الذيتاأ  لفلومال الذألسكاا لوذيفما ا يل

أ  نافللنمرلذيتأ  لفلمال نترللبهلممالف يلوأ له لثلعنهلسنلي ا لاللستالك ل ن ل 

قا لآ فاًلأ لذيتأ   لسريلمعلذيممتاسمز نااللوأ  للذآل لأ لأ ك ل يفلمالكا لأبعاللماعل

ذيتافلكافللphilosophy of philosophyف لذيفا ف ليفا لذستتاحم  ي اللسأق لل  هل

يم اا اللساافلكااد لذي اياا اللسا ااف لضاامعلذيفا اافاتلذيمتناس اا لساافلمجاااللذيا معاا الل

يمالهظتر لسا افاتللdisinterestedوذيمعرس اللوذينمم اللب لكفلهم  لذيتنممكلذينز هل

ل. 95فذيا مع لوذينمم لمعلأعماللذيعن لذ   ا فأ

سااافلعاااايكلذيمناقشااااتللذال لااارذطساي نمناا اللوسنااااًليتاااد لذيع اااا ذتلهنضااافلأوالًل

وذيم اجالتلذيفكر  لففل  تامولذيمفكرلأ ل تجاو كال يفلهنممكل ز اهلو ل ا لثاق ا ل

يم ضاا عاتلكاافلبافااتمرذ لذيشااغ لذيشااان ليافا ااف لففا اافاتلذيا معاا لوذيمعرساا ل

لوذينمك.

فليا  لأيمر لسفل تا  لذين يلذيتاأ  لفلوذيتنممكلوسناًليتد لذيع ا ذتلك لبايتاي

و  ل-فمالع ارلعاعل يا لسنلي ا الل-ي سكا لأولم وا ليدي لذين يلبمعنفلأدقلهماماًل

فا لسنلي ا لل ب لبمعلكدذلذيتنممكلوذيرل  لذي ضا   ليا عفلذ   اا لذيغربافلبشاك ل

ل-  عاملب ماههلوذيعايكلمعلح يهلساكل نور لعاىلعايكلذيمناقشاتلوذيم اجالتلس 

لفمالفا لذي اللعنللالم رف .ل

 اخلامتة:
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بتدذلذيشك ل ك  لقللعرضناليا مع لعم لسنلي ا للذيفما ا يلذيمال الذيادفلياكل

 كتفلبارحل ل  لسا فم لياص لباهلهم اا لسافلقناعتاهلبأكمما لذينمما لودو كاالسافل

ذينشاطلذ   ا فلفك اللب ل ذحل عرالوفماتهليتدذلذيارحلذيفا ففلأاللوكا لهاا   ل

لا ف ل ف هل.ذيف

وفا لهأ  لهليافا ف لهأ  لاًليكل نفلعنللحلودلشلوام لماااللأولسكار لبعمنتااالل

أولستر لم لد اللأوليالساًلضمناًلبامعلأشالاصلبعمانتكاللبا لذمتالليمشام لآساقااًلأ حا ل

هم ا لسفلط مع لذ شكايماتلذيفا افم اللوفمافلأ اهلماعلذيضارو فلذينظارل يمتاالماعل

بمعلذيا عفلذ   اا فلسافل ل تاهلذي ضاا   لياعاايكلمنظ  لقممفل نلفل رب لبمنتالو

لوذي ما .ل

وسنلي ا للبدي لبنلمل م  جاًلياجمولبمعلذيعم لذيفا ففلوذيعما لذيتاا  لفاللسكماال

 أ نااالسم ااهلقااللحاااسعلعاااىلذيااروحلذيكا اماا لو ياا لكاا لمااالذهضاا لساافلهم ااكهلبتعاالدل

مشااروعهلذيعاماافلذيم ااادئلذيتاافله كااكلعماماا لذيتااأ   ليافا ااف لم اماااًلهم اا لبتااالساافل

ذيمعرسفلوذينممفلأ ضااًللو  لفا ل ي ليكل منعهلمعلأ ل  لفل عجابهلبتمج اللوهأثر ل

يهل ي اللسنللهأثرلبتدذلذيفما  يلسفلذكتمامهلبتأ   لذيفا ف اللوسفللأهم بهلأ ضاًلفامال

ذيفا افم لباعت اا  لأفافااًلهرهكازلعاماهلعماما لذيتاأ   اللوسافللذ شكايم هرفمز لعاىل

ل ضاًلألكمم لذي ذقع لذيتا  لم ل.مرذعاههلأ

أضفل يفل ي لمالظترلسفلثنا الحل إلسنلي ا اللأ ضااًلماعليم ااتلعاعلط معا ل

عم لذيمال البشاك لعااملسافلمجااللذيفا اف لوذيتافل مكاعلمنا  تتاالب ال إلآيار عل

ل.ف لو  ليكل ك   ذلسالفف لباألفاسممعلذكتم ذلبايعم لذيتأ  لفلسفلمجاللذيفا 

سنلي ا اللقاللذفاتفادلماعلط معا لذيعماامعلذيفا اففلوذيتاأ  لفلوبتدذلذيشك ل ك  ل

معااًللستم ا لذفتفادههلمعلذيعم لذيفا اففلسافل لذ لذيتأماما لو ظرهاهلذيكاما اللوفا ا ل

ذفتفادههلمعلذيعم لذيتا  لفلسفلوذقعمتهلبشك لصع لمعهلسو لكد علذيعمامعلععل

 لعااملأ لهتارالبعضتمالذي عضلسفلمنظ متهلذيفكر  اللب لصع لمعهلأ ضاًلوبشاك

ط مع لذيعالق لبمعلذيفا ف لوذيعما لذيتاأ  لفليتاالدو لأ لهاارحلح يتاالذيت االالتل

لذي اعفذيمر لها لذيمر لف ذءلمعلذيفالفف لأولمعلذيمتتممعلبتاا   لذيفا اف لوماعلثاكل

 يفل  جادلحا لليتالهتعلدلبتعلدل وذ الذينظرل يمتالف ذءلمعلجت لذيفما  ياللأولماعل

  ذلفا ااا لكنااااالشلواااماتلهجماااولبااامعلذيعماااامعلذيفا اااففللجتااا لذيمااال الياصااا 

ل.سفلآ لوذحللم  لسنلي ا لوذيتأ  لفل

 اهلوامش:
1. Passmore, John, The Historiography of Philosophy, The 

Encyclopedia of Philosophy, Editor in Chief Paul Edwards. (New York: 

Macmillan, 1797), Vol.6, p.226. 
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2. See, W. von Leyden, Philosophy and Its History, Proccedings of the 

Aristotelian Society, New Series, Vol.54 (1953- 1954), p.194, 202 ff. 

 لسما اا يلأيمااا فلوماال ال1915ل-1848فWilhelm Windelbandكاا لساااماتكلسنلي ا االل.ل3

اللوسافلجا هنجعلBerlinفلباريمعلاللوساJenaاللوهعاكلسافلبمنااPotsdamيافا ف اللويللسفلب ه لذمل

Gottingenوهتامدلعااىل الل وديافلكرماا ليا هزللRudolf Hermann Lotzeاللوف   سمشارل

Kuno fisherاللود سلذيفا اف لسافل  ا  الZurich   لاللوسرذبماFreiburgاللوفترذفا    ل

Strasburgاللوفااا ل ذئاالذًليمااالعااريلبافااكلمل فاا لجناا للنرباافلأيما مااالSouth Western 

Germany Schoolاللأولمل ف لباد لBadenاللوكفل حلفلمل فتفلذيكا ام لذيجل ال لNeo- 

Kantianismبجا  لذيمل ف لذألير لوكفلمل ف لما ب   للMarburg ل.لومعلأككلأعمايه

 Geschichte der neueren philosophie in (1880 -1878)ل-ل

ihremurammenhange mit der allgemeinen Kultur und den 

Wissenschaften (History of modern philosophy in its Relation to General 

Culture and the Sciences). Leipzig: Breitkopf und Haertel, 2 vols.  

- (1884) Praluden (preludes) tubingen: J.C.B Mohr, 2 vols. 

- (1901) Lehrbuch der Geschichte der Philosophie (Testbook of the 

History of Philosophy), Tubingen: J.C.B Mohr 17th ed., 1994 . 

- (1914) Einleitung in der Philosophie (Introuduction of Philosophy), 

Tubingen: J.C.B. Mohr. 

أمالععلذيكا ام لذيجل ل لذيتفلك لأحلل وذدكالستفلأحرف لسا فم لفمارتلعاىلذي ما لذألفاد مم ل

اللوقالل اادتلباايرج يل يافل1920وعااملل1890سفلستر لحلدكالذيمل ي  لمالبمعلعااملسفلأيما مال

ذيفا ف لذيتفلب  ا لسافلشاروطلذيمعرسا لوم ادئتاالوكافلذيفا اف لذيكا اما اللو يا لسافلظا لأجا ذءل

فادهتالمنادذ لذيفالفف لذي ضعممعلبمنت لوذحلليل ذف لذيعا ملفاتالف ذءلفا  لط معم لأمل   اا م الل

ماارذًلمااعلجا اا لذيكااا امعلذيجاالدلعااعلقناااعتتكلبااأ لذيفا ااف لساافلحنمنتتااالعاااكاللوأ ااهلسكااا ل ياا لهع 

لبممكا تالأ لهك  لفدي ل  ذلكفلعادتل يفلمنت لو وحلفا  أ.

 (Lewis Beck, , Neo- Kantianism, The Encyclopedia of Philosophy, 

1967, vol.5, P.468). 

4- Windrelband, Wilhelm, History of Philosophy, Translated by J.H. 

Tufts (New York, 1901), p.2. 

5-Op.cit.loc.cit. 

6- See Alan Donagan, Philosophy of History, (New York: The 

Macmillan Company, 1965), p.15. 

7- Windelband, op. cit., p.624. 

8- Ibid., pp. 624-625. 

كفلذيرأفلذينائ لبأ لذيمعرس لذيمنمنم لكفلمعرس لذيظا ذكرلذيتافلهنا مللPositivismذي ضعم لل-9

عاىلذي قائولذيتجر  م لوالفممالها لذيتفل نتجتالذيعاكاللو ناا فلذيمادك لعااد لعااىل  كاا لوجا دل

معرساا ل تائماا اللأفلمعرساا لهتجاااو لذيتجرباا اللوالفااممالسممااال تعااايلبايعااا لذينتائماا اللأمااالذيلاصاا ل

ستفلذيرأفلذينائ لبأ لج كرلذيمجتمولوذي ناسا ل تممازللhistoricismذيتا  لم لذيتا  لم اللذينزع ل
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باالهجا لذيتا  فلوذيل نامفاللوبأ لجممولأشكاللذي ما لذالجتماعما لمتعانا لأفافااًلبمجااللذيتاا   ل

أ لذينزعا لذيتا  لما لكافلم اويا ل د ذ للK.R.Popperذيدفل تعام لسفلجممولذألعمالاللو رفل

جتماعم له  لعاكلذيتا   لوجع لذيتليلذألفاففليتالذيتن للبايم اتن  لماعلياالللجممولذيعا ملذال

ستفلذيمم ل يافلهغاما لوجتا للPsychologismهأفمللق ذ معلها  لم اللوأمالذينزع لذي مك ي جم ل

ذينظارلذي اامك ي جم لعااىلمااالعالذكالمااعلوجتاااتلذينظارلذألياار اللستافلضاارللماعلطماا حلعاااكل

اللذيفا ف لبأفركالأولعاىلذألق ل يفل دعائهلأ اهلذألفااسلذألولليتاااللذينفسلذيدفل رمفل يفلذفتمع

فمال نوللبتدذلذالصاالحلذالهجا لذيدفل  تنللسفلمعايج لعاكلذيمناايل يافلعااكلذيانفسلماعلحماإل

ل.حادثل ف فلف نم لذألحلذثلذينف م أ لذيتفكمرلعمام ل ف م اللأفلأ هل

الل1993تماعماا اللبمااروتاللمكت اا لي نااا لفد.لأحماالل فاافلباالوفاللمعجااكلمواااا اتلذيعااا ملذالجل

ل ل.336اللص197اللص312ص

الليمالفا لم ج دذًلسافلذي ااح لCharles Bambackوصفلهشا يزلبام االلقا  لسفل ي  ل-10

ذيفكر  لسفلها لذآلو  لمعلمادذك لوذهجاكااتلحالدكالسافلثاالثلكافلذينزعا لذي ضاعم لباكتمامتاال

لWelanschauungعااماللوسا اف لذيرل ا لذيشااما لبايعاكلذيا معفاللوذهلا  ل م  جااًلياعااكلبشاك ل

وماله تنلل يمهلمعلمنادذ لذيفما  يلبايجمولبمعلي رذتل ذهم لو ظارذتلسا افم لعاعلذي ماا لوذيعاايكل

ومعلثكلذينظرل يمتالمعلمنظ  لذ   ا لذيفرداللوذالكتماملبتا   لذيفا ف ل يفلذي للذيادفل نظارلسماهل

امفلفاعلتلعاىلذي فاظلعاىلمكا ا لذيفا اف لف نا لعامافليا  إلذيعلfocus يمهلباعت ا  لأبل  ل

ل.سفلأوذيرلذينر لذيتافولعشرأليال ذف 

(Charles Bamback, , The Crisis of Historicism: Neo- kantian Philosophy 

of History and Wilhelm Dilthey's Hermeneutics. Unpublished 

dissertation, (University of Michigan, 1987, P.132). 

11- Oakes, Guy, Windelband on History and Natural Science, History 

and Theory. Vol.19, No.2, (Feb. 1980), p.166. 

12- Ibid., pp.166-167. 

13- Windelband, History of Philosophy, p.680 

14- Oakes, op.cit, p.167.  

 لكاا لأحااللمناااك لذي  ااإاللو ناا ملعاااىلأفاااسله اماا ل ماا لgenetic methodوذيماانت لذيتت عاافل

ذيظ ذكرلسمن ملبت ل للذألح ذللذألويفليانم لومرذحاهلوذهجاكهلوه ضام لذيعالقااتلبامعلذيظا ذكرل

فد.لأحملل ففلبالوفاللذيمرجاولل.اللمعلذي اففل يفلذألشكاللذيعاماع رلذيزما لوذال تناللمعلذألشك

ل 175 ف هاللص

15- Ritche, D.G., Praludien, Mind, vol.12, 37 (Jan., 1885), PP. 135-136 . 

16- See White Hyden, Wilhelm Windelband, The Encyclopedia of 

Philosophy, 1967, vol.8,p.321 

17- Oakes, op. cit, p. 168 . 

عاامللStrasburgوكفلذيم اضر لذيتفلأيناكالبمناف  لهنال لمنوا اًل دذ  ااًلسافلفترذفا    لل-18

ل.1894

19- Windelband, Rectorial Address, Strasburg, 1894, History and 

Theory, Vol.19, No. 2 (Feb., 1980), P.175. 
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20- Ollig, Hans - Ludwig, Neo - kantianism, Translated from the 

German by Michael and Nicholas Walker, Routledge Encyclopedia of 

Philosophy, General Editor Edwand Craig. ( London and New York: 

Routledge ),1998, vol.6,p785. 

21- Donagan, op. cit. p.15 . 

ودل بشال ل  ل أفللCollingwoodوكد لذيتفرق لبمعلذيعاكلذيا معفلوذيعاكلذيتا  لفل نلكالف ينجا ع

دقمناااًليافاارقلذياادفل  االولباامعلسمتااالأهفرقاا لاللهنااا فلعاااىلأ اا لأكمماا لهاادفراللويااكلهكااعلحتااىلهكمفاااًل

ذيل ذفتمعلألوللوكا أاللوك ل ف رل ي لبم الل ضربهاللسنضم لم  أكد لحاي لحمىلهمف د  ألو  ل

فا اا لحنمناا لسرد اا ل اللأ تاااليم اا لأمااعلق ماا لذيتااا   ألو  مااالكاافلأصاامغ لساافلقاياا لذينضااا ال

سافلذي نمنا ل اللع اا  لذيعام أ.ل ي لأ لذينضم لذيتفلهولقلعااىلذينناللسافلذينار لذي اياإال  لكافل

هواافلحنمناا لوذحاال لجزئماا لكاافلذي مافاا لذيننل اا لساافلذ م رذط   اا لذيروما ماا اللوهشاار  لكاادذل

ذيمرالفتمف داللالل عت رلسفلذي نمن اللقضم لجزئم لبنل لمال عت رلحنمن لمعلذي ناائيلذيتافلهنال  ل

شر  لذيتمفا دلسافله  ل ظر  لعام اللوكفلأذيتمف دأ لوبدي لاللهنوريلمتم لذيعايكل يفلمجردله

حاي لمعمن اللو  ماالهنواريل يافله ل اللذيا معا لذيعاما ليامارااللوفادي ل جاللأ لمتما لذيمال ال

يجزئما لاللذي صا للب صفهلمل ياًلهنوريل يفلد ذف لذيلوائصلذيفرد  لي حلذثلذيتا  لما لذ

ع الللف . .لف ينج وداللسكر لذيتا   اللهرجم لم مللبكرلياما اللمرذجعا لم مالل. يفلقضا العام 

ل. 297اللص1968لذي ذحللياليالليجن لذيتأيمفلوذيترجم لوذينشرال

سلاألسنلي ا لل   ل ع داللسفل ظرلف ينج ودالل يفلحل  هلععلعاكلها  لفلجزئفلويتدذلست ل ن ل ل

أ  لحل إلفسنلي ا ال لعاعلعااكلياهلطابعاهلذيلااصالل تضامعلذحتمااللذي صا لل يافلمعرسا له ام ل

أفلمعرساا لمااعلذيناا يلذيعنااافلأولذيناا يلذياادفل  ااتنلل ياافلل-معرساا لعامماا أل-باألحاالذثلذيجزئماا 

ذيتجرب اللويكعلذيدفل  عإلعاىلذيلكش لسفلمل العظمكلمعلكدذلذيارذ لمعلمل يفلذيفكاراللكا ل

أ هلالل ل الأ لهنامللذيفا ف لذألو بم لفاتالمندلعتللذيم  ا لحتىلذي ق لذيدفلعادلسمهالل كفرلكدذل

هل...ل يا لأ لذي اادثلذيفاردفاللأولذيظااكر لذيفرد ا اللب صافتالذيا  لمعلذيمعرس لففرذًلاللحمل لعنا

ي  اًلمعلأي ذ لذي ج دلذيزذئفلذيعابراللهل الأولهعريلسفلحاي لوج دكاالسنا اللوسمماالعالذل يا لالل

ذي اباا اللذياادفل  ااممهلبايمعرساا لذيعامماا أاللفذيمرجااول ف ااهالللفء مكااعلأ لهرقاافل ياافلمره اا لذيشاا

ل .298ص

 لثلعنهلسنلي ا لل نال  الله عااًليارأفلف ينجا ودالله ا لع ااء لأيار لمعلكنالسعاكلذيتا   لذيدفله

طايماالذ واريلمجتا دلسنلي ا الل يافلفلع ااء لذينامكالل نا للف ينجا ود لأنمرلع اء لذيمعرس اللوكا

مناقش لذيمشكا لذيلاص لبنماملعاكل عرالي  إلذألحالذثلذيجزئما اللياكلهلار ل جابتاهلعاعلذينا لل

  لم اللهتأيفلمعلأحكامل ول كالهتعايلباينمكلذيروحم لي حلذثلبأ لمعرس لذيمل الباألحلذثلذيتا

ذيتفل عراليل ذفتتااللومعلثكل ك  لهفكمرلذيمل المره ااًلبايتفكمرلسفلعااكلذألياالقاللوذيتاا   ل

بلو  لسريلمعلسرويلكادذلذيعااكالليكاعلذيت اامكلبتادذلمعناا لأ ناال جما لعاعلذي الذللفمافل مكاعلأ ل

هليامسلبعااكالليناللعماللسنلي ا اللسافلفتاباهلأمنلما لذيفا اف أل يافلهن امكل ك  لذيتا   لعامالبن ينالذ 

م ض يلذيفا ف لفاهل يافلق اممع ل ظر ا لذيمعرسا اللو ظر ا لذينمما اللثاكلكا ل ال  لذيتاا   له ا ل

-299القااًألفذيمرجاول ف اهلصلصذيجزءلذي ا فاللوبدي ل  ت عللذيتاا   لماعلمناناهلذيمعرسا لأط

ل. 300

22- Oakes, op. cit., p.167. 

23- Windelband, History of Philosophy, p.681. 
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24- Ibid., p.1 . 

25- Ibid., p.2. 

26- Op. cit. Loc. cit. 

27- Ibid., p.3. 

28- Ibid., p.4. 

29- Op. cit. Loc. cit. 

30- Ibid., p.5. 

31- Op. cit. Loc. cit. 

32- Ibid., p.6. 

33- Ibid., p.10. 

34- Ibid., p.9. 

35- Ibid.,p.10. 

36- Op. cit. Loc. cit. 
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