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 عنوان المحاضرة / تطور التدوين التاريخي   

the development of philosophy history 

 تطور التدوين التاريخي
تعبيقققل دوتقققلتير دوتقققةليلى عقققةلإ علقققل عاليقققص إعقققةلإ دوب قققة  دوت قققتل  ولاة قققى اقققر تد ققق  يطلققق    

دوحقققة   دواختلل ققص بةوطليقققص دوتةليليققصت ت ققل اققلن عاليققص تققلتير دوتققةليك بالدحقق  اتعققللإ يا ققر 
ت تلهة علل  ت  دوتثة   دوتةليليص دوتى تعتل إول دوحقب دوتةليليص دوالتلفص. تيا ر دو ظل إول 

ققققةا ولالدحققق  دًتيقققص تهوقققل  بققق  ت قققتورة إوقققل دواخقققتت  دواتطقققتل ًقققى حقبقققص دوتقققةليك تلقققل دوعا ليقققص ًت
 دواعة ل.

 العصور القديمة: -1
 في الشرق:  

يعل خ ةر تدل  دولدًلير تتدل  دو ي  أخب  دوشعتب إول دلتلدع دو تةبص تتخجي  دألحلدث ًى     
ًقى دألوقا دوثقة ى  بق  دواقي ل  تلإ لاقت  حفقلن علقل دوحجقل تدوفلقةل أت  قشقن علقل دوبقلل ت ت 

 د تشا دوفي يقيتر دوحلتا دورجة يص ثم د تشلن ههه دوحلتا ار ب ل دوشةم إول أ حة  دوعةوم. 
ت ققل تجققل دوعلاققة  أر دو ققل  اققر أت  أشقق ة  دوتققلتير دوتققةليلى  ققةر تلليققل دوخققةبقير تدوتققه يل    

تقققةليلى لخقققتاةا اقلخقققصا تخقققج ن بأعاقققةورم علقققل اقققلدل دوققق ارت ًققققل  ة قققن دوبلديقققص اققق  دوتقققلتير دو
 بةألعاة  تاخ َّن تللل دوت ة   دو بل . 

توقققل  ققةر إيققلدع تلققل دوتثققة   ًققى دواعةبققل ت يققةم لجققة  دوققلير باراققص دوتققلتير لوققي ا علققل أهايققص     
 دوت ة   دوتى تت ا رة دوتثة  .

 ة ن اخأوص د حية  دو ةتب أث ة  عاليص دوتلتير اخأوص تد حص علل ال دوتةليكت ت اثة  علقل    
تلققققل دوهدتيققققص ت ققققتل و ققققة إحققققل  دواققققلت ةن دوخققققتاليص دوققققلاةل دوققققه  وحقققق  بالي ققققص  أتل  علققققل يققققل 

 دوعي ايير ب لاةن تفي  بةوح ر تدألخل حيث تقت  دوالت ص:



ل حتون إول لايمت تت لعن جللد رة تدو ةس ) إيقققٍه إي ة ةت إر تلل دوالي ص  
 ي  تر..

ى شتدلعرة  ًى أبتدبرة دوعةويص دوتى  ة تد ًيرة يت  هتر لاين جثث دواتتلت ًت
 دواشجلإ حيث  ة ن ت  ب دوتال م دختلقتد ات ةثلير..

ت تن دو يلدر دًبة  تدألارةن دوهير وم  رة رة ت عفة أتل دوتى أ   دوجتع أ تية
يبلحتد ا ة ورم تدألطفة  دوا طجعتر ًى أح ةر أارةترم  ةألخاةل حالترم 

 دوايةه بعيلدا..
 أتده ية إي ة ة وقل لالن أتل تشلل أهلرة.(.

تعلققل دوققلنم اققر داتقق دن دوتققلتير دوتققةليلى ًققى دوع ققتل دوقلياققص بةوق قق  تدألخققةطيل ت ً  ققه     
 إ حيتيص إلعةلإ دوب ة  دوت تل  ولح ةلدن دوقلياص.ياث  اةل

يعقل دوتقققتيم دتجةهققةا جليققلدا ًقى دوتققلتير دوتققةليلى ًققى دوع قتل دوقلياققصت حيققث أ ققبحن دوطليقققص    
دواتبعققص ًققى دوتقققتيم هققى  خققبص دوخقق ص إوققل دبققل   حققلث ت قق  ًيرققة اققر  بيقق  ب ققة  اعبققل أت ح ققت  

فعق  دوتطقتل دال ت قةل  إوقل  اقط جليقل ي طقت  علقل تد عص حلبيقص اراقصت تتطقتل افرقتم دوتققتيم ب
لؤيققص افرتاققص ولخقق تدن تدألشققرل اققر أجقق  تلبيققص ا ققةو  أطققلدا دواعققةا ن دال ت ققةليص تبلة ققص 

 تلل دوتى تتعل  ب يفة  دوليتر تدإليجةلدن تدختيفة  ًتد ل دوقلت .
 في الغرب:

تيقه ل ًقى هقهد دواجقة  دوشقةعل دتله دوتلتير دوتةليلى ع ل دإلنلي  ش   دألخقلتب دوالحاقىت    
دوالحاى  هتايلتس ت دوقه  دلقه ع قه دواؤللقتر تاجيقل لتط دوبطتوقص تدو فقةط دوقه  يقلً  دإل خقةر 

 .م  دوقه  عبقل عقر  424 -484إول دوتفت  علل ار حتوقهت ت قهول يقه ل دواقؤلي  هيقلتلتتس 
يطاققس دو اققةر أعاققة  دالتجققةه  فخققه حققير دخققتر  تةليلققه بةإلشققةلإ إوققل إ ققه يققلتر دوتققةليك  ققى ال 

 دولجة .
ى دوتلتير دوتقةليلى ع قلهم تح حقظ دألبعقةل دوعلايقص ًقى عاليقص دوتقلتير ًقى أعاقة  ث ثقص اقر     ًت

دواققؤللير أتورققم هققت  هيققلتلتتس  دوققه  يعققل لد ققل أخققلتب دختق ققة  دوحقيقققص دوتةليليققص عققر طليقق  
  دوتققةليك عققر دوق ققص ت ققةر دوتجققتد  تدوتلحققة ت تدوثققة ى هققت   تتخققيليلس  دوققه  يعققل أت  اققر ً قق

يعةا ًى دوحيةل تدإل  ةا تتحلي  دألخبةب  ل يقةا ًى تحل   حص دوت ة   تتتدليلرة تبلغ اختت ا ًل
تدو تققة  ت تدوثةوققث هققت  بتويققب  دوققه  يعققل لد ققل دخققتقلد  للفيققص دألحققلدث تلبطرققة باجليققةن دوحققلث 

 ت تة جه. 
 حت إللدن دو تقة   دو ةجاقص عقر عاليقص دوتقلتير  ت ل تاي  دوتلتير دوتةليلى ع ل دإلنلي  بةواي   

بطليقص ً يصت  اة  ةر دوحة  ا   هيقلتلتتس  حي اقة خقج  دولخقةتيل ت قلدع دألحق دب تدوا قةتلدن 



دولبلتاةخيصت ت اة  ةر دوحة  أي ةا ا   تتخقيليلس  دوقه  تايق  أخقلتبه عقر أخقلتب  هيقلتلتتس  
 يص عل ةا احببةا.بةوتحلإ دوللدايص دبت ة  عل  دوحل ص دوتةليل

ققق  أخقققلتب دوحتويقققةن دعتاقققةلدا علقققل      أاقققة دولتاقققةر ًققققل دهتاقققتد بتخقققجي  دوحقققتدلث دوتةليليقققص ًت
دوخج ن دولخايص دوتى  ة ن تع ل برة دواؤخخةن دولي يص. * تار أهم ااي دن دوتقلتير دوتقةليلى 

اقة دوشقعب تاشقة له ًق  ع ل دولتاةر هت علُّ دولتوص هى احتل دوتلتير دوتةليلى تهلًه دو رقة ىت أ
 تجتل ورة ًى تأليك لتاة. 

ت ل تاي  دوتلتير دوتةليلى ع ل دولتاةر أي ةا بةعتاةله علل دواؤثلدن دوب نيصت ت ل أل  ههد     
هاقققة  دوقققلبط بقققير أخقققبةب دألحقققلدث ت تة جرقققةت هقققهد تيعقققل  دوحقققة  إوقققل  قققعا دوحقيققققص دوتةليليقققص تد 

قةا وتلل دواؤثلدن. شيشلتر  أعظم لطبة  لتاةت تههد يل  ع  لل دتجةه دوتلتير دوتةليلى ًت
 العصور الوسطى: -2
تققأثل دوتققلتير دوتققةليلى ًققى دوع ققتل دوتخققطل بققأًت   جققم دوثقةًققص دوتث يققص و نليقق  تدولتاققةر     

بحلققت  دوقققلر دولققةاس دواققي ل ت علققل حخققةب دوثقةًققص دواخققيحيص دوتققى دخققتقن اققر دوتققتلدإ دواققةلإ 
 دول يخيص ولتةليك دوه  لت ن وه.

دأللبقققةلت إال أر دوحةجقققص  إوقققل تعلقققل دوقققلنم اقققر ثقققلد  دو تقققةب دواققققلس بةوق ققق  تدولتديقققةن ت     
دوتفخققيل ًققى عققير دوت ققن دوققه  تقق لدل ًيققه دوفجققتدن تتتخقق  بخققبب دوتعقيققل  دالجتاققةعى دو ققةجم عققر 
قى اقةبق  هوقل بقل  دوعليقل  دوتطتل دواخقتال ًقى شقتل اجقةالن دوحيقةإ بقلن الحقص بشق   ات ديقلت ًت

  دوخقققية  دوعقققةم ولققق   اقققر دوقققهير ألقققهتد علقققل عقققةتقرم اراقققص دوتقققلتير دوتقققةليلى دوقققه  يتاةشقققل اققق
ى طليعترم  ةر دوقليس  أتنخطير   م . 444 – 444دواقلست ًت

ت قققل تايققق ن الحلقققص دوققققلتر دوتخقققطل بتقققلتير خقققيل  دوقليخقققير دوشقققرلد   ًت قققةتوتد ًيرقققة تفة قققي     
حيةترم تاعة ةترم   خقبي  دوعقيقلإ دواخقيحيص تحق  هقهد دالهتاقةم احق  تقلتير خقيل دوعظاقة  دوقه  

ةن دوع تل دألتلبيص دوقلياصت ت قل تب قن دو  يخقص اراقص دوتقلتير دوتقةليلى ولحيقةإ  ةر خاص ار خا
دويتايص واجتاعةن دوع تل دوتخطل اقر لق    دويتايقةن دو  خقيص  دوتقى  ة قن اقر أبقل  اظقةهل 
دوتققلتير دوتققةليلى ك ققهدل. تخققتا يجققل دواققؤلي وتلققل دوحقبققص اققر دوتققةليك  فخققه ا ققطلدا إوققل دولجققت  

دوتقى دخقتعة ن بلجقة  دو  يخقص اقر أجق  تقلتير  –يخص تتقتدليك دألخقل دإل طةعيقص إول خج ن دو  
 ألر    دوتثة   دوتةليليص عر تلل دوالحلص  ة ن بير يل  لجة  دو  يخص. –تأليلرة 

ت ققل أل  هوققل دوحققة  اققر تالققل دو  يخققص ولتثققة   تخققيطلترة علققل عاليققص دوتققلتير دوتققةليلى إوققل    
بلت  دوت ييا  ظةهلإ ال ان عاليص دوتلتيرت ت ل  ةر ال تشةا  يا بع  دوتثة   دواراص أبعةل 
لطيلإ ويس علل ات ا دوجرص دوتى دحتفظن برة تد  اة علل تطتل دوبحث  دوتةليلىت توع  تثيقص 

هبقققص  خقققط طير  دوتقققى د تشقققا  يفرقققة دواقققؤلي دإليطقققةوى   وقققتلي  ت ًقققةال  تدوتقققى اققق   دإلابلدطقققتل  



م  باتجبرة ال يص لتاة إول  دوبةبة ت تدوتى دحتفظن برة وتع يق  خقلطترة 443  – 444  خط طير 
دو ا يققصت وعقق  تلققل دوتثيقققص ت شققا اققل  دوت ييققا دوققه  وحقق  بعاليققص دوتققلتير دوتققةليلى لقق   ًتققلإ 

 ع تل دوتخطل.دو
 طالئع العصر الحديث:  -3

حقققق  ايقققلدر دوعلقققتم تطقققتلدح  بيقققلدا يعققق   دوف ققق  ًيقققه إوقققل دخقققتللدم دوعلاقققة  واققق ر   ًل خقققيس      
بي تر  دوتجليبى ًى اعةوجص   قةية دوعلقم ًقى حقتوقه دوالتلفقصت توققل  قةر اقر أبقل  أتو قل دوعلاقة  

 علم دوطبيعص لطلا تدخعصا إول دألاةم.هت  نةويلت  ت  بلل  ت  يتتر ت تدوهير لًعن جرتلهم 
قق   دوتطققتل دوعلاققى ت  تيجققص وققه بققل  دالتجققةه دوعق  ققى بققلالا اققر دالتجققةه دو يبققى ًققى      تتحققن ظل

تفخيل دوظقتدهل دوالتلفقصت ت قةر وقهول دوتحقت   قلده علقل دوحقق  دوتقةليلى حيقث دبتعقل دواؤللقتر 
دالتجققةه دوققلي ى دوققه   ققةر يرققتم بخققيل  عققر دولققتدل  تدواعجقق دن ًققى تفخققيل دوحققتدلثت  اققة د حخققل

دوقليخقققير تيؤ قققل علقققل دواقققتدعظ دواخقققيحيصت تأعيقققل دو ظقققل ًقققى دوتثقققة   تدو ققق تل ت تاقققن دوخقققيل 
دواقلخص علل  ت  هولت توقل خط   جم دواؤلي  جةر اةبيلتر  دوه  عحلَّ أشرل اؤلي تبةحث ًقى 

 .              73دوقلر 
أ ققب  أحققل لجةالترققة ال قق  دالهتاققةم ًققى دوتققلتير دوتققةليلىت  تأ ققبحن  دولتوققص  تدواققؤلي دوققه     

تبقهول أ ققب  و قق  لتوققص اؤللرققة دولخقاى دألاققل دوققه  خققةعل علققل بلقتلإ دوققتعى دوقققتاى ًققى أتلبققةت 
م  7184 -7174م  اؤوققققا  تققققأليك إيطةويققققة  ت  ايقققق تلد  7444 – 7484ً ققققةر   تيجققققةللي ى 

م ت ت ة ن ار  تة   هقهد دوايق  ًقى  تةبقص 7423 -7441اؤوا  تأليك ًل خة  ت هول  ا يةًيللى 
دوتققةليك هققت دالهتاققةم با ققةو  دألاققلد  تدألخققل دوحة اققصت دألاققل دوققه  أل  إوققل إهاققة  دوجاققةهيل 

 تدحتقةلهة أحية ةا.
ت ل  ةر ولثتلإ دولي يص تاة تبعرة ار حلتب طةح صت أثقل بقةل  علقل دوتقلتير دوتقةليلىت ًبعقل      

بققير ب ألليقلإ تدوجةاعققةن إوقل دوخقلب تدو رقبت ت ق   خققم  بيقل اقر دو تقتعقل  ا تبقةن دو  قة س تد
عققةلإ  شققلهةت تبققل  أخققاة   ثيققل اققر أتو ققل دوبققةحثير  أيققل  دوبققةحثيرت ًقققةاتد بت قق يفرة تتحقيقرققة تد 

توعق  اقر أهقم دو تقة   دوتقى أخقفلن ع رقة جرقتل أتو قل دوبقةحثير  تا رم  جةر بقتلير ت ت لدشقيل  .
لتل دوتثققة   تت قق  دألخققس وطققل  دوبحققث دوتققةليلى تتقققتيم دوع  ققص بققير تدوتثققة قيير هققى إ شققة  

 أحلدث دوتةليك تبي ص تلل دألحلدث.
 القرن الثامن عشر:  -4
دخققتال تققأثيل دوتقققلم دوعلاققى دوققه   ققةر خققة لدا علققل أ ققتد  دواقق ر  دو ققةلتي   ًققى ًتققلإ ع ققل     

بشققققليص تت ققققلا تتجتاقققق  تت ققققتظم دأل ققققتدلت ًعحققققلَّ دواجتاقققق  اققققر دولتوققققص إوققققل أبخققققط عة لققققص أ لدخققققةا 
  .7314 – 7143اي ة ي يةات تأت  ار دختللم ا ر   لي ةلن  ًى دوتةليك هت  بييلب  



 :د ع خن دالتجةهةن دوعلايص علل دوللدخةن دوتةليليص ًى دو قةط دوتةويصت ل     
دو قققل  دو  عققص دو قليققص دوتققى خققةلن ع ققل دوت ققتيل  ققلل ًعقق  وخققلطص دوققليرت ت ققل دتلققه دوتيققةل  -7 

طةبعققققة ع يفققققة إوققققل حققققل احةتوققققص إل ققققةع دوت ققققة   دوتةليليققققص دواققققه تلإ ًققققى دو تققققةب دواقققققلس ول قققققل 
 دوتةليلى.

دو  عص دإل خة يص دوتى تعلى ار  لل دإل خةر بعل أر تحلل ار خلطص دولير دوتى ت   ار   -2 
ب قلا دو ظقل شأ ه تتعله تدلثقة وللطي قص دأل قليص. ًققل أ قبحن أًعقة  دإل خقةر ات قتع دوتقةليك 
 . عر دوتقييم دولي ى ورهه دألًعة ت  اة دختبعلن أيص  تإ نيبيص ًى تحليل اخةل دوتةليك

 ت ل أثل ًى عاليص دوتلتير دوتةليلى اجاتعص  بيلإ ار دواف لير تدوف خفص تار أشرلهم:
ولاجتاققق  اب قققى علقققل دالخقققت تةجةن اقققر  م : حقققةت  ت ققق  علققق7344 – 7184 ات تخققق يت  -7  

دوحقة   دواجتاعص  قار جرقتله وتفخقيل أ ق  تتطقتل دواؤخخقةن دوخيةخقيص حيقث  قةر ال بقل اقر 
 دولجتع إول دوتةليك دال ت ةل  تدالجتاةعى.

 :  قققةر يققل  ًقققى دوتقققةليك تعققة دا ي قققم و  خقققةر ً ققلإ دوتققققلمت ت قققةر 7338 – 7144 ًققتوتيل  -2
ًياققة يلقق  دوت ققتل دو هققتتى ولتققةليكت ًقققل  ققةر دوتققةليك علاققةا علاة يققةا  اعةل ققةش شققليلدا ول  يخققص

اقر  ق   أ قةٍس عقةليير تحقل رم  –بةو خبص وفقتوتيل  –لةو ةا بلتر تلل  دوقت  دإلوريص ًيهت ًرت 
لتدًقققق  إ خققققة يص لةو ققققصت تاققققر لقققق   دخققققتقلد ه ولتققققةليك دخققققت بط  ًققققتوتيل   تيجققققصا دخققققتتحةهة اققققر  

ى تلبط الدح  دوتةليك تدوتقى تفل قرة  قتدايس دوطبيعقصت ت قةر اؤلدهقة أر  ق  دوع  ةن دوجلويص دوت
حققلٍث ًققى دوحة ققل يتوققل اققر دواة ققى تيتو ققل دواخققتقب . تأر دوتققلدبط دوخققلال  و شققية  نيققل  ةبقق  

 و  قطةع أت ولت ييل تأر دوطبيعص بلاترة لة عص و تدايس ال عتلإ ع رة.
ولأ  أالخقققققت تةجى دوعالقققققى ولتقققققةليك تد لل  خقققققلل  : تاخقققققل بقققققة7331 – 7377 ليفيقققققل هيقققققتم  -4

دوحققققة   دواجقققللإ دواالقققصت ت قققةً  دوتع قققب دألعاقققل تدوللدًقققةن تدالخقققتبلدل بقققةولأ  تألدر دوتفخقققيل 
 دو هتتى ولتةليك تأ ل علل دوعتدا  دألل  يص تعلَّ دوتقلم دوح ةل  هت اع ل دوتقلم. 

تير دوتةليلى تد حةا ار ل   لعتته إول ً    اليب ت  :  ةر تأثيل دولتط دوعلايص علل دوتل -4
دواقققؤلي عقققر تفخقققيل دوحقققتدلثت تاقققر لققق   دوقققلعتإ إوقققل  قققلتلإ للدخقققص  فخقققيص دواقققؤليت ت قققل  قققةر 
 اليب تقق   يققل  أر ه ققةل ثاققص هلإ اققر دو ققل  حتققل ًققى دألخققةطيل تاققر دوتدجققب دوعثققتل علققل تلققل 

خي ل  بت فه لد لدا و تةبقص دوتقةليك دوحقليث دوهلإ. تبةإل ةًص إول  اليب ت   ًقل وا  دخم   ت رتول وي
 ألواة ية. 

 عاة ت ي   ة ط : يعل ار دولعةاةن دوف ليص دوتى خةهان ًى تشق ي  دوف قل دألتلبقى دوحقليث  -4
عاتاةا تدوف ل دألواة ى ل ت ةات تتأثل به ار  ل جة  بعله   ق  هيج   ت  لد  ه ت تع له وم ي ر 

دوحة قل بققلل اقة يققلل دوحة قل ات ف قة تجقةه دواة قىت حيقث  دواة ى هت دوه  يقلل ات ف ة ار
 أر ت تل ة تجةه دواة ى يت يل بةختالدل اتت فة علل دواختت  دولتحى ولثقةًص دوحة لإ.



وقققل تايقق  دوف ققل دألواققة ى ًققى ع ققل دوت ققتيل بةوتأ يققل علققل دوتجققلدر ت ققيلتلإ دوقققيم دولةوققلإت      
 ًياة تاي  دوت تيل دوفل خى بةالعتاةل علل دوعق  يص تاههب دوا فعص تبشل بةإلوحةل.
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