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 التفسير البطولي  والمثالي  للتاريخ عنوان المحاضرة /   

The heroic  interpretation of history 

 التفسير البطولي لمتاريخ:
 ":5::5 -1;59"توماس كارليل 

 ابرز كتبو في ىذا المجال المعرفي ىو "حول األبطال وعبادة األبطال والبطولي في التاريخ". 
تقوم نظرية البطل عنده عمى  فكىرة كىون البطىل التىاري ي ىىو النىاتع الطبيعىي والنىروري لعن ىر  

الكامن لدى األمة التي يظير فييا، فيو المحفز لعن ر البطولة في األمىة، وأن اتىتجابة البطولة 
 األمة لمبطل إن ىي إال مؤشر عم  مدى  حتيا وقدرتيا عم  االنجاز الحناري.

التىىاريخ ىىىو ح ىىيمة أعمىىال األبطىىال، ولىىيس ح ىىيمة أعمىىال الشىىعوب، وجميىى  العوامىىل التاري يىىة  
لتىىىالير البطىىىل فىىىي  ىىىناعة التىىىاريخ، وتبعىىىا لىىىذل  فقىىىد و ىىى  "كارليىىىل" ليتىىىت ذات تىىىالير بالنتىىىبة 

الشعوب والجماىير عم  أنيم " ىدم" أو "قطعىان"، ومىن ىنىا كىان "كارليىل" يعىد البطىل مىن ا تيىار 
 العناية اإلليية.

لم يقت ر تمليىل البطىل عمى  القىادة العتىكريين أو رجىال التياتىة عنىد "كارليىل" ولكنىو تعىدى تمى   
لىىى  تىىىتة مظىىىاىر فىىىي البطولىىىة ىىىىي البطىىىل اإللىىىو "أوديىىىن"، والبطىىىل النبىىىي "محمىىىد عميىىىو الىىىدرجات إ

ال ىى ة والتىى م"، والبطىىل الشىىاعر "دانتىىي وشكتىىبير"، والبطىىل القتىىيس "لىىولر ونىىوكس"، والبطىىل 
 الكاتب " جونتون وروتو و بيرينز"، والبطل المم  "كرومويل ونابميون".

الجىىادة والشىىجاعة والقىىدرة عمىى  العمىىل واإلنتىىاج والب ىىيرة  ىىفات البطىىل عنىىد "كارليىىل" ىىىي الىىروح  
 النافذة واإل  ص وقوة اإلرادة والتفكير العميق واأل يل.

كانىىت فمتىىفة "كارليىىل" فىىي البطىىل والبطولىىة رد فعىىل نىىد محىىاوالت التحىىديث التىىي أ ىىذت تىىدب فىىي  
الذي تقيم ألمىان  أوربا و  و ا في بريطانيا، ولذل  عارض "كارليل" مذىب المنفعة االقت ادي

األشياء بموجبو بحتب منفعتيا، كما عارض عدم تد ل الدولة في االقت اد والتي قد روجيىا فىي 
بريطانيا "جون لو "، كما عارض فكرة الميبرالية وتبن  مقابميا فكر "الدولة المركزية" التي تتماش  

  ي.م  تطمعاتو وآراءه الميالة ل الح فكرة البطولة وش ص البطل التاري



 ًا: التفسير المثالي لمتأريخ:خامس
تعد المدرتة الملالية من المدارس الميمة في عالم الفمتفة، وىي تقابل المدرتىة الواقعيىة مىن      

حيىىث النظىىرة إلىى  الوجىىود وتقىىديم التفتىىيرات لمفيىىوم التىىاريخ، حيىىث تعطىىي ىىىذه المدرتىىة األولويىىة 
الطبيعىىة نتاجىىًا ليىىا. وتنقتىىم الملاليىىة إلىى  اتجىىاىين  لمىىوعي أو الىىروح أو الفكىىرة فيمىىا تعىىد المىىادة أو

أطمق عم  األول اتم "الملالية الذاتية" وىو اتجاه يرى أن وجود الموجىودات متىاٍت مىن إحتاتىات 
" مىىىن أبىىىرز رواد ىىىىذا االتجىىىاه 5191 -58:1وت ىىىورات ووعىىىي اإلنتىىىان، ويعىىىد "جىىىورج بىىىاركمي 
لىو وجىود  ىارج وعىي اإلنتىان. أمىا االتجىاه اللىاني الملالي والذي ذىب إل  أن العالم المىادي لىيس 

فقد أطمق عميىو اتىم " الملاليىة المونىوعية" وىىو اتجىاه يىرى أن لمىة ملىل لكىل مىا يوجىد فىي العىالم 
الواقعي المونوعي، أو أن لمة "روح عالمية" ىي التي تشكل أ ً  ليذا العىالم، ويعىد "أف طىون" 

 ".5:81 -5971بعد الفيمتو  األلماني "عمانوئيل كانط  رائد ىذا االتجاه المعرفي، وتبعو فيما
 ":0380 -0771فمسفة التاريخ عن "جورج فريدريك هيجل 

 تقوم فمتفة التاريخ عند "ىيجل" عم  األتس التالية:    
إن لمتاريخ ظاىرًا وباطنىًا، ظىاىره أحىداٌث ووقىائ  تبىدو فىي حالىة فونى  ودون ىىد ، وباطنىو  -5

تجعل لو متارًا محكمىًا معقىواًل. ولىن يب ىر اإلنتىان فعىل "الىروح" إذا ىو تم  الروح التي 
كانىىىت الدراتىىىة مق ىىىورًة عمىىى  الجزئيىىىات أحىىىدالًا كانىىىت أم أفىىىرادًا، وىىىىؤالء األفىىىراد يحققىىىون 

 أغراض "الروح" عن غير وعي أو ق د.
 الفيمتىىىو  ال يىىىزاحم المىىىؤرخ التجريبىىىي فىىىي البحىىىث عىىىن الوقىىىائ  التاري يىىىة وجمىىى  المعمومىىىات -7

 والمادة والولائق وما إلييا. ولكن دوره ينح ر في تفتير أحداث التاريخ.
من   ل تناول الفمتفة لمتاريخ يتبين أن العقىل ىىو المتىيطر عمى  العىالم، وأن تىاريخ العىالم   -1

يملل متارا عقميًا، وعميىو فننىو يملىل جىوىر الطبيعىة كمىا أنىو يملىل جىوىر التىاريخ. وعميىو 
التىىاريخ ىىىو عقىىل "واٍع" بذاتىىو واألمىىر يتعمىىق ىنىىا بالعقىىل البشىىري فىىنن العقىىل الىىذي يحكىىم 

ح ىىىرًا، فعمىىى  الىىىرغم مىىىن أن العىىىالم الطبيعىىىي محكىىىوم بالعقىىىل أينىىىا إال أن العقىىىل الىىىذي 
يحكمو ىو عقٌل كامٌن في ظواىر الطبيعة ولكن أيًا من تم  الظىواىر ال ينتىب إلييىا أي 

 وحده.نرب من نروب الوعي، فالوعي قا ر عم  اإلنتان 
 محركات التاريخ البشري عن هيجل:

يتتند منطق التاريخ عم   راع األنداد، إذ ال تكش  "الروح" عن نفتيا عم  الصراع الجدلي:   -
متىىرح األحىىداث إال مىىن  ىى ل ذلىى   ىىراع، ومىىن لىىم فىىنن "الىىديالكتي " أي "الجىىدل" ىىىو تىىر حركىىة 

وقىىىد كىىىان ال ىىىراع تبعىىىا لييجىىىل دائىىىرا بىىىين القنىىىية  التىىىاريخ ومنطىىىق الكشىىى  عىىىن تعاقىىىب وقائعىىىو.



ونقينيا، ومن النروري أن ينجم عن مركب من القنيتين المتنادتين، لم ال يمبث ىذا المركب 
 إال أن تواجيو قوة تناقنو فيتولد عن  راعيما مركب لالث.

جزئيىىىة وتاتيتىىىًا عمىىى  منطىىىق ال ىىىراع فىىىنن متىىىار التىىىاريخ تىىىو  ينىىىل تىىىائرًا بىىىين رغبىىىاٍت     
وحاجات ش  ية يريد أ حابيا أن تتحقق مىن جيىة وبىين مبىادئ عامىة وغايىات كميىة مىن جيىة 
أ ىىرى، حتىى  يتىىتقر الحىىال عنىىد مفيىىوم "الدولىىة"، وىىىو التعبيىىر ال ىىالص عىىن "الىىروح القىىومي" أو 
"العىىالمي". ويىىرى "ىيجىىل" أنىىو إذا اتحىىد الجانىىب الىىذاتي مىى  اللايىىة العامىىة لمدولىىة بحيىىث يجىىد كىىل 

؛ لىتعمن في اآل ر إشباعو وتحققو الفعمي فىنن الدولىة تكىون قىد تاتتىت تاتيتىًا متينىًا وقويىاً  منيما
عن نفتيا كقوة ماتكة بزمام األمور ومنيية ال راع بين كل متناقنات األفكار والرغبات والذي 
اع كان أع ىا وأونحيا في زمن معين ال راع بين قيم التادة والعبيد، لم ت ه في التالير ال ر 

حول رغبات الكل ممل  بالمجتم  من جية ورغبات األفراد من جيىة لانيىة، والىذي كىاد أن يىودي 
 بالتمم االجتماعي إل  الجحيم.

يمكىىن إدرا  ماىيىىة "الىىروح" بمعرفىىة مىىا يقابميىىا، فالمىىادة تقابىىل "الىىروح" وجىىوىر المىىادة ىىىو الحريةةة:   -
رجة عنيا، أمىا جىوىر "الىروح" فيىو الحريىة، الجاذبية وىذا يعني أن المتحكم في المادة ىي قوة  ا

و  ىىائص "الىىروح" كميىىا كامنىىة فىىي الحريىىة، والحريىىة تعنىىي أن ال وجىىود لقىىوة  ىىارج "الىىروح" تىىؤلر 
فييا أو تتحكم فييا. فحرية اإلنتان تعنىي أن وجىوده متىتند إلى  ذاتىو التىي ال تفتقىر لشىيء  ىارج 

 عنيا. 
ي فىي نظىىر "ىيجىىل" ىىو متىىار تكىىافح فيىو "الىىروح" لكىىي إن التىاريخ العىىالم الةةروو والةةروو المطمةة :  -

ت ىىىل إلىىى  الىىىوعي بىىىذاتيا، أي لكىىىي تكىىىون حىىىرة، ومىىىن لىىىم يكىىىون التىىىاريخ عبىىىارة عىىىن تقىىىدم الىىىوعي 
بالحرية، وأول  مراحل ذل  التقدم كانت مرحمة "الحنارات الشىرقية" الفرعونيىة والفارتىية والينديىة 

ن جميعىىا فىىي تمىى  المجتمعىىات كىىانوا عبيىىدًا لمحىىاكم وال ىىينية، والتىىي تتميىىز ب ا ىىية أن المىىواطني
الىىذي كىىان عبىىدًا لنزواتىىو ورغباتىىو. والمرحمىىة اللانيىىة ىىىي مرحمىىة "الحنىىارات اليونانيىىة والرومانيىىة" 
والتىي يبىىدو أن نطىاق الحريىىة اتتى  فييىىا بحيىىث أ ىبح الىىبعض مىن المىىواطنين أحىرارًا، فيمىىا كانىىت 

للىىىة واأل يىىىرة فىىىي تطىىىور التىىىاريخ العىىىالمي فيىىىي المرحمىىىة األمىىىم األ ىىىرى بربريىىىة. أمىىىا المرحمىىىة اللا
"الجرمانيىة" وىىىي أول األمىىم التىىي و ىمت إلىى  الىىوعي بىىان اإلنتىىان بمىا أنىىو إنتىىان فيىىو حىىر، وأن 
الحريىىىة تؤلىىى  ماىيىىىة الىىىروح، وأن الىىىوعي الكامىىىل بالحريىىىة قىىىد تىىىم بفنىىىل المتىىىيحية ألن التىىىاريخ 

 ام:األلماني في رأي "ىيجل" ينقتم إل  ل ث أقت
 الفترة األول : ع ر "شارلمان".  - أ
 الفترة اللانية: من ع ر "شارلمان" إل  ع ر النينة. - ب
 الفترة اللاللة: من ع ر النينة حت  الع ر الحديث. - ت

 وتتمايز تم  الفترات الل ث عند "ىيجل" تمايز األب واالبن والروح القدس.     
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