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 مضامين المقياس
 

   تاريخ العمومالمدخل إلى المحور األول: 
 تاريخ العموممفهوم  أوال:
 وتطور تاريخ العموم نشأة ثانيا:
 أهداف تاريخ العموم ثالثا:

 المحور الثاني: تاريخ العموم في الحضارات القديمة
 تاريخ العموم في حضارة ما بين لنهرين أوال:
 تاريخ العموم في الحضارة الفرعونية  ثانيا:
 تاريخ العموم في الحضارة اليونانية ثالثا:
 تاريخ العموم في الحضارة العربية اإلسالمية رابعا:

 المحور الثالث: تاريخ العموم في الحضارة الغربية
 الغربية الحديثةتاريخ العموم في الحضارة  أوال:
 تاريخ العموم في الحضارة الغربية المعاصرة ثانيا:

 بين التراكم والقطيعة: تاريخ العموم رابعالمحور ال
بستيمولوجيا االتصال)التراكم( أوال:  تاريخ العموم وا 
بستيمولوجيا االنفصال)القطيعة، الثورة( ثانيا:  تاريخ العموم وا 

 مالحظة:
سننننننننتطرل منننننننن رنننننننالل هنننننننذو المحاضنننننننرات إلننننننن  أهنننننننم العناصنننننننر والمفننننننناهيم والقضنننننننايا 
واإلشكاليات، ويبق  لمطالب الحرية في االطالع أكثر، بالرجوع إل  المصنادر والمراجن  

 بمقياس تاريخ العموم.المباشرة أو غير المباشرة ذات الصمة 
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 3 إلى 1المحاضرات من 

 تمهيد:

 اإلبسننتيمولوجية الدراسننات حقننل فنني تننداوال األكثننر المفنناهيم مننن العمننوم تنناريخ مفهننوم يعنند
 ظهننر أن منننذ وذلن  الدراسننة، مننن الننوع بهننذا المهتمننين العمنم فالسننفة بننين لمنقناش ةإثننار  واألكثنر
.. عنام بشنكل الحضنار  وتطنورهم البشنر حيناة عمن  العميقنة وآثنارو العمنم أهمينة لمعينان واضنحا

 وعنني ببننروز فكريننة أو سياسننية كانننت سننوا  التنناريخ فنني الحاسننمة التحننوالت تننرتبط مننا غالبننا إذ
 أوسنننن ، زمننننني إطننننار فنننني محننننددة زمنيننننة فتننننرة وضنننن  إلنننن  بمقتضنننناو المؤررننننون يعمنننند تنننناريري

 هننذا أحنندثها التنني اآلثننار مننن انطالقننا التنناريخ مجننر  فنني تغيننر مننن طننرأ مننا تفسننير ويحنناولون
 سننيؤول التنني اآلفننال مستشننرفين والفكريننة، الماديننة البشننر أنشننطة مرتمننف عمنن  الحاسننم العامننل
 =التساؤالت التاليةوبنا  عميه نطرح  .البعيد أو القريب المستقبل في اإلنساني المجتم  إليها

أ  ارتصنناص معرفنني هننو تنناريخ العمننومت هننل هننو ارتصنناص معرفنني قننا م بذاتننه أم هننو 
 يمكنن الجننزم بننأن تنناريخ العمنوم ارتصنناص معرفنني قننا م بذاتننهال تناب  لمجنناالت معرفيننة أرننر ت 

ت متن  بندأ االهتمنام بتناريخ التناريخبحيث يمكن وض  حدود فاصمة بينه وبين أنواع أرنر  منن 
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العمنننوم كمبحنننث أكننناديمي قنننا م بذاتنننهت ومننناهي أهنننم األهنننداف التننني يسنننع  إلننن  تحقيقهنننا تننناريخ 
  العمومت

 مفهوم تاريخ العلوم  :أوال

لننيس ثمننة اتفننال حننول مفهننوم واحنند لتنناريخ العمننوم، فهننو بوصننفه فرعننا مننن فننروع التنناريخ 
واع أرنننر  منننن التننناريخ تقاطعنننا يصنننل حننند االلتبننناس. وهنننذا منننا حنننديث النشنننأة، يتقننناط  مننن  أنننن

تناريخ العمننوم فني نظننر يوضنحه منؤرخ العمننوم العربني المعاصنر "رشنند  راشند"، حيننث ينر   أن 
( فني كتابنه 7>:3نننن  3:71كوندرسيه ) مثمما قام به البعض )وهم غالبية(، هو تاريخ لألفكار

 ;>:3أوغسنت كوننت ) و منا قنام بنه (اإلنسناني مرطط إجمالي في لوحة تاريرية لتقّدم الفكر)
وقند كاننت غاينة كوندرسنيه منن المسن  النذ  . (دروس الفمسنفة الوضنعية) كتابنه ( فني :8;3نننن

نقند الالهنوت ، و قام به لتاريخ العموم والمعارف عموما هو الّدفاع عن التقّدم وعن كّمية القوانين
أوغسننت "فنني معارضننة تامننة لمفكننر الالهننوتي الكنسنني. أمننا  العمننوم هنني أسنناس التقننّدم واعتبننار
إلننن   والعمنننوم والفكنننر  اإلنسننناني بصنننفة عامنننة منننن دراسنننته لتننناريخ المعنننارففقننند انتهننن   "كونننت

تقسننيم تنناريخ الفكننر اإلنسنناني إلنن  ثننالث مراحننل هنني المرحمننة الالهوتيننة والمرحمننة الميتافزيقيننة 
متين الالهوتينننة والميتافيزيقينننة وتمجيننند المرحمنننة والمرحمنننة الوضنننعية وكنننّل ذلننن  لغاينننة نقننند المنننرح

 بوصفها المرحمة المثم  التي وصل إليها العقل اإلنساني. الوضعية
لفالسننننفة النننذين وّظفننننوا تنننناريخ العمننننوم إلنننن  اوال يفوتننننا فنننني هننننذا الصنننندد ونحنننن نتعننننّرض  

افينة بمنا فني والمعارف لتبرير قناعات فمسفية أن نشير إل  هيجل. فقد اعتبر كنّل األشنكال الثق
أوغسنت "و "هيجنل"ذل  العموم هي مجّرد تجّميات لمّروح المطمنل عبنر التناريخ. فهنل منا قنام بنه 
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وغيرهمننا هننو دراسننة لتنناريخ المعننارف أم هننو اسننتغالل لهننذا التنناريخت الواقنن  أّنننه تفمسننف  "كونننت
رسنها. في تاريخ المعنارف. وكنّل تفمسنف بهنذا الشنكل، يستشنهد بهنذو المعنارف أكثنر منن أّننه يد

فأككثر تأواريخ  »هل كنّل دراسنة لتناريخ العمنوم والمعنارف عمومنا هني لغاينات فمسنفية تتجاوزهنات
العموم شيوعا ليس سأو  مرأرد سأرد لو أاع عمميأة أو فمسأاات مثاليأة عأن تأاريخ فمسأاات 

 .«تبحث في نمو العموم عن أمثمة تبرر بيا اإليديولوريات التي تحمميا فمساتيا
تاريخ العموم هنو تناريخ المفناهيم العممينة، تناريخ تكونهنا  أنفي حين ير  البعض اآلرر، 

 .وتطورها وتعديمها، ومن أمثمنة ذلن  مفهنوم الجاذبينة عنند نينوتن، مفهنوم النسنبية عنند آينشنتاين
ويننر  آرننرون، وهننم مؤررننون فنني أصننل تكننوينهم أن تنناريخ العمننوم قنند يكننون تنناريخ إنتنناج ثقننافي 

اريخ الرسنننم أو تننناريخ األدينننان. وهننننا  منننن ينننر  أن تننناريخ العمنننوم عمنننم اجتمننناع عمننن  غنننرار تننن
لمجماعننننات والمرننننابر والمؤسسننننات أ  هننننو دراسننننة لكيفيننننة تشننننّكل العمننننوم مننننن الناحيننننة التقنيننننة 
واإلجرا ية والسّياسية. في تاريخ العمنوم ضنربا منن عمنم الننفس االجتمناعي لمعممنا ، فهني تفّسنر 

حاالت النفسية التي تنتاب العمما  في عالقنتهم بمحنيطهم وهكنذا وهنؤال  االكتشافات العممية بال
عنننن السنننؤال= كينننف تتولننند نظرينننة عممينننة منننا فننني عقنننل عنننالم منننن  باإلجابنننةمعنينننون باألسننناس 

العممننا ت. يرجعننون عبقريننة نينننوتن إلنن  رغبتننه فنني النننترّمص مننن رجمننه المفننرط. ويعتبنننرون أن 
 ويسرية وعودته إل  ابنة عّمه األلمانية.ينشتاين ظهرت منذ طالقه من السآعبقرية 

هننذا الوضنن  راجنن  باألسنناس إلنن  أن تنناريخ العمننوم يفتقننر إلنن  تحدينند موضننوعه، وتحدينند 
أن تناريخ العمننوم، ال يمثنل فننا مرتصنا بننل  رشأد  راشأدمنهجنه، وبالتنالي يصن  القنول بحسننب 

 ميدان نشاط )...( إنه عنوان لمواضي  مرتمفة ومتنافرة وليس فنا مرتصا ذا تعريف إجرا ي.
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عمن  الوضن  المؤسسني لهنذا المبحنث، فمصنطم  تناريخ العمنوم االلتباس وقد انعكس هذا 
كالرياضننيات والفيزيننا  يننوحي بننأن الموضننوع الننذ  ينصننب عميننه هننو العمننم أو العمننوم المرتمفننة 

والبيولوجيننا.. لننذا كننان مننن الطبيعنني واألولنن  أن يننرتبط هننذا المبحننث بالمعاهنند والكميننات التنني 
 فيما ينر  جنورج كنانغاليهم ننننن وهنو محنل فني ذلن  ننننن تدرس فيها العموم المرتمفة.. لكن المفارقة

ية! كينف يمكنن تفسنير هنذات أن هذا المبحث ال يهنتم بنه إال فني معاهند الفمسنفة والعمنوم اإلنسنان
   أو بمعن  آرر ما مغز  اهتمام الفالسفة بتاريخ العمومت

أربن  أننواع بنين بنوترو"  ربين »الفيمسنوف الفرنسنييمينز وفي سيال مفهوم تناريخ العمنوم، و 
 .مو من تاريخ العم

يتعمننل األمننر بجمنن  النصننوص المتعمقننة بمنهجيننة كننل عننالم عمنن  حنند  سننوا   أ( النأأوع األول:
 .ثينكان من القدام  أو المحد

وهننننو العمننننل الننننذ  يقننننوم بننننه المننننؤرخ، وهننننو جمنننن  سمسننننمة مننننن النظريننننات  ب( النأأأأوع الثأأأأاني:
والفرضننيات العمميننة لمعممننا  فنني مرتمننف العصننور واألزمننة، وهننو عمننل يحننذر فقننط رجننل العمننم 

 .األرطا  التي وق  فيها السابقون عميه من العمما من الوقوع في 
هذا النوع من تاريخ العمم يرتكز فقط عمن  تحديند وطنن كنل عنالم واكتشنافاته  ج( النوع الثالث:

العظمن  ويبننرز مكانننه شننعب منا مننن رننالل مسنناهمته فنني العمنم بمعننن  أهميننة العننالم ومسنناهمته 
   .في تقدم العمم

ويبنين أسنس الفكنر العممني معتمندا عمن   مالنذ  يهنتم بتطنور العمن هنو التناريخ د ( النوع الرابع:
المنهج التناريري النقند  ويهندف إلن  دراسنة إلن  دراسنة التينارات الكبنر  نناظرا إليهنا منن زاوينة 
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التنني تميننزو عننن األبحنناث التنني تميننه، هننذا  ةالطريقننة، التنني تننم بهننا هننذا االكتشنناف ويحنندد الداللنن
لن  اإلبسنتمولوجيا وأشند ارتباطنا بهنا، فهنو يغنيهنا منن حينث أنهنا النوع منن التناريخ يبندو أقنرب إ

تهتم بالكيفية التي تتطور بها المفاهيم العممية وطرل التفكير العممني، لكنن رغنم الصنمة القريبنة 
بينهمنا فهنذا التناريخ ينر  أن تناريخ العمنوم هننو سمسنمة متصنمة الحمقنات، بمعنن  أن تناريخ العمننم 

 .يسير بشكل مستقيم

 ثانيا: نشأة وتطور تاريخ العلوم

منننذ القننرن  بنندأ تنناريخ العمننوم قنندأن االنشننغال  بيكنناد االجمنناع ينعقنند بننين مننؤرري العمننوم 
طنال طبيعنة المعرفنة ومنناهج العمنم مسنتهل العصنر النذ  جذر  التحول ، نتيجة لمالثامن عشر

 فالسفة والعمما .الالحديث، عم  يد العديد من 
عدم جدو  األرغانون األرسطي، وما لزم عن تطبيقه منن القرن الساب  فالسفة لقد أدر  

أن قندرة ، و ورسنخ فني اعتقنادهم لظنالم(ترمف الزم البشرية طيمنة العصنور الوسط )عصنور ا
الحقيقننة  تن غيننر نسننان عمنن  اسننتغالل الطبيعننة والسننيطرة عميهننا هنني جننوهر التنناريخ، بعنند أاإل

هني  ،ن العقنل والطبيعنةأو يدونه اإلنسان، الوجود الذ   متنإل  متن اإلنجيل مقر سكناها من 
 ، وأنننه آنتتجننه الحركننة التاريريننة نحننو تحقيقهننا فنني المجتمعننات أن المثننل الجدينندة التنني ينبغنني

وكمنا ال زمانية بمعرفة نسبية تاريرية.  (Transcendantale) األوان الستبدال معرفة متعالية
لكأي يبأأبا تأاريخ العمأوم ممكنأأا وضأرورياب كأان ال بأأد  » Gusdorfيقنول جنورج غسندورف 

وتببا نسبية إلى حد تتحول معو إلأى موضأوع أن تتخمص المعرفة من معانييا المتعاليةب 
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ولننن يتحقننل هننذا إال بتثننوير منهجنني يطننال أسنناليب  «.لاعاليأأة عامأأة  ابمأأة لمتنقأأيا باسأأتمرار
   .ديكارتو  بيكون التفكير، و طرا ل التعامل م  الطبيعة، وهذو بالتحديد قناعة كل من

تحقيننل حمننم أطمنننطس ، وكننذا بيكأأونالسننيطرة عمنن  الطبيعننة، وهنني هنندف العمننم عننند  إن
يتحققننا مننن دون وعنني تنناريري يأرننذ فنني الحسننبان أهميننة التننأريخ لممعرفننة ال يمكننن أن  الجدينندة

إننا في حارة إلأى تأاريخ د يأ  » =نبيكوالعممية بوصفه جز  أساسيا من التاريخ ككل، يقول 
 ن)...(لممعرفة يحتو  عمأى الرأرور القديمأة لمعمأمب والاأر  المختماأةب واالختراعأاتب والسأن

أنواع اإلخاا  والاشل والنسيان مع ركر أسبابيا وظروفيأاب وكأل األحأداث األخأر  المتعمقأة 
يظأأل  » بيكأأونودون االتجنناو لدراسننة المعرفننة يضننيف  «.بالمعرفأأة عبأأر كأأل مراحأأل اإلنسأأانية

تأأاريخ العأأالم أشأأبو شأأي  بتمثأأال بوليايميأأوس ر  العأأين الواحأأدةب ألنأأو ال  نأأى عأأن ىأأرا 
 بيكأونهذا النوع من التاريخ يسميه  «.التاريخ الر  يوضا روح اإلنسان وحياتوالرانب من 

 .التاريخ المدني، وهو فرع من فروع التاريخ األدبي
يضنن  أسسننا لثننورة منهجيننة جدينندة فنني درس الطبيعننة، فنني  بيكأأونوفنني الوقننت الننذ  كننان 

يقننننننننيم دعننننننننا م منهجننننننننه  ديكأأأأأأأأارتكننننننننان  محاولننننننننة أصننننننننيمة لجعننننننننل الطبيعننننننننة مننننننننادة لمتجربننننننننة.
سننعيا منننه إلنن  إعننادة بنننا  الفمسننفة و تأسننيس "العمننم المبهننر" الننذ  حمننم بننه.  العقمي)الرياضنني(،
 Discours de la ننننننمقالننة فنني الطريقة ديكننارت فنني شننقه المنهجنني فنني كتابننهوتجسنند مشننروع 

méthode (3911) وفنني شننقه العممنني فنني مننا قننام بننه مننن بحننوث وراصننة فنني مجننال الهندسننة ،
 التحميمية. 
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عمننننن  المسنننننتو  العممننننني فتعننننند ثنننننورة نيكنننننوال كوبرنيننننن  هنننننذا عمننننن  مسنننننتو  الفمسنننننفة، أمنننننا 
N.Copernicus  (1473- 1532 ) ،فرويأأدوبحسننب فنني عمننم الفمنن  مننن أشننهر الثننورات العمميننة 

ل الثننورات التنني أصننابت النرجسننية اإلنسننانية، ترتبننت عنهننا ثننورات أرننر، إنهننا رمننز القطيعننة  أوَّ
األساسية بين الكون القديم والوسيط حيث األرض مركز الكنون وصنوال إلن  نظينرو فني العصنر 

إنَّ هننذا المنجننز سننيؤد  إلنن  فهننم جدينند الحننديث حيننث القننول بثبننات الشننمس ودوران األرض. 
ن بالطبيعنة منن  جناليميو الننذ  سنجل نهايننة المرحمنة التنني اعتقند اإلنسننان فيهنا أنننه لعالقنة اإلنسننا
 مركز الكون.

وبنننالنظر إلننن  االهتمنننام المتزايننند بنننالعمم وادرا  أهميتنننه فننني تحقينننل التقننندم، راهنننن فالسنننفة 
األننننوار عمننن  أهمينننة تننناريخ العمنننوم فننني تحقينننل النننوعي التننناريري بأهمينننة العمنننم ومنننن ثمنننة قننندرة 

  كتابة تاريرنه وتقرينر مصنيرو، وهمنا إلن  وقنت قرينب كاننا منن الوظنا ف المقدسنة اإلنسان عم
 والحصرية لرجال الدين الكنسي. 

واترذت كتابة تاريخ العمنوم فني تمن  الفتنرة أ  عصنر التننوير وعصنر الموسنوعات شنكل 
( دورا مهمننا :3:8ننننن  :398) Fontenelle فونتنيننل سننير ذاتيننة لعمننم مننن العمننوم، ولقنند لعننب

= ذلن  فني كبينر دور شنغمه النذ  المنصنب لطبيعنة كنان إذ. فرنسا في العموم تاريخ تأسيس في
 منصننبه موقنن  ومننن ببنناريس  لمعمننوم الممكيننة لألكاديميننة دا مننا كاتبننا :>39 سنننة منننذ عننين فقنند

 كننان كمننا رارجهننا  أو فرنسننا دارننل لموفنناة يتعرضننون قنند الننذين العممننا  بتكننريم يهننتم كننان ذا ،
 والمعننننارف العمنننوم حقننننل فننني آنننننذا  أنجنننزت التنننني العممينننة واالكتشننننافات األبحننناث ألهننننم ينننؤرخ
   .عموما
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 الصنندفة فيننه تننتحكم ال العمننوم تطننور" أن فونتنيننل" وبتننأثير مننن المدرسننة البيولوجيننة ارتننأ 
 ومننن األعمنن ، إلنن  األسننفل مننن تصنناعديا سننيرا يسننير وتجعمننه مسننارو، تنننظم غا يننة هنننا  بننل

 بعضننها أن لننو كمننا تتطننور والحقننا ل فننالعموم الرنناص  إلنن  العننام مننن أو المعقنند، إلنن  البسننيط
 الحينننة الكا ننننات تطنننور يشنننبه المعرفنننة تطنننور . وطالمنننا أناآلرنننر النننبعض بالضنننرورة يسنننتدعي
 تنمنو ال معرفنة فكنل تقندمنا، يوجنه نظنام»= هنا  بل مفاج ة، تحوالت أو أزمات، هنا  فميست

 .«تتفت  فإنها دورها يحين وعندما عميها، السابقة المعارف مجموع نمو بعد إال
راصنة وأن  ( 8189-8971)وتعزز مطمب تأسيس مبحث تناريخ العمنوم من  أوغسنت كوننت

فمسننننفة األنوار)أطروحننننات كوندرسننننيه عمنننن  سننننبيل المثننننال( فنننني نظننننرو قنننند أرفقننننت فنننني تحقيننننل 
أهدافها، وعميه يجب وض  قواعد جديدة لكتابة تاريخ العمنوم تأرنذ بعنين االعتبنار أسنباب ذلن  
الفشنننل وأهنننم مظننناهرو تننننافر األفكار)جننندل القنننديم والحنننديث( ، وهنننو األمنننر النننذ  جعمنننه يبعنننث 

 فيهنننا يطالبنننه ،وقت نننذ( لتعمنننيما وزينننر )Guizot كينننزو المنننؤرختممينننذو  إلننن  11;3 ةسنننن برسنننالة
 هنذا زمانننا ففني »= ، ومما جا  في هذو الرسالة قولهفرنسا بكوليج العموم لتاريخ كرسي بإنشا 
 مرتمننف تحصننل لننم هننذا قرننننا قبننل أنننه دام مننا مننرض، بشننكل كهننذا كرسنني وضنن  يمكننن فقننط،
 تربطهنا التني العالقنات تظهنر ولم النها ية، رصا صها عم  الطبيعية لمفمسفة األساسية الفروع
 روح منننن بنننه يتمينننز بمنننا البشنننر ، لمعمنننم يمكنننن فقنننط لمفكنننر الحالنننة هنننذو ففننني ضنننرور ، بشنننكل

. لكننن طمنننب «ممكنننن كشنني  تاريرنننه تصننور يمكنننن وبالتننالي موحننند، بشننكل يظهنننر أن وضننعية
 في حينه. لم يمل القبول كونت" أوغست"
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الوقننت لننم يبننل األمننر عمنن  حالننه وازداد سننو   حيننث تراجنن  منن  نهايننة القننرن ومنن  مننرور 
متروكنة كنشناط هامشني لمهنواة منن العممنا   هكانت مباحثالتاس  عشر االهتمام بتاريخ العموم و 

المحترفين الذين رأوا فيه ما يستهويهم ويجنذبهم بصنفة شرصنية ويعيننهم عمن  اجتنذاب طمبنتهم 
  أصنول لمفناهيمهم. وال يرتمنف الحنال إذا كنان هنؤال  العممنا  بأحادينث شنيقة، أو عمن  توضني

  E. Mach "إرنست ماخ"ذو  إسهامات فمسفية، أ  فالسفة لمعمم واهتموا بتاريره، كما فعل 
مننثال   ألن فمسننفة  (39>3ننننن  3;93)  P. M Duhem"بييننر دوهننيم"( و39>3نننننن  ;1;3)

نا نشناط ا فرديِّنا جانبيِّنا  العمم سادها آنذا  إهمال لمبعد التاريري، فكاننت مبناحثهم التاريرينة أيض 
 .عم  هامش نظرياتهم الفمسفية، مثمما كانت عم  هامش البحوث العممية

وفي هذو المرحمة الكالسيكية التني اسنتمرت حتن  نهاينات القنرن التاسن  عشنر، إذا بحثننا 
 أو بناألحر  رنارج هوامشنها  ننننن وعي بأهمية تاريخ العمم رارج إطار بحوث العمنم وفمسنفته  عن
أسنتاذ   W. k. Clifford "ولنيم كنجندون كميفنورد"فسنوف يسنتوقفنا عنالم الرياضنيات النابغنة  ننننن

أوضنن  رطننورة االقتصننار عمنن  تنندريس العمننوم الننذ  الرياضننيات التطبيقيننة فنني جامعننة كمبننردج 
أن مباحنث تناريخ  "كميفنورد"واعتبارها الثقافة الشاممة، م  الجهنل بماضني العمنم، ورأ  الحديثة 

العمننم منننن شنننأنها أن تنننردم الهنننوة التننني تعمقنننت بنننين الدراسنننات العممينننة الحديثنننة وبنننين الدراسنننات 
 .اإلنسانية، كما تعبر عنها الفنون الحرة واآلداب

ا ومقدمة  "كميفورد"ويمكن اعتبار دعو   لمقضية الهامة التي فجرهنا فيمنا بعند هذو إرهاص 
 جامعنة كمبنردجالتني ألقاهنا فني « ثقافتنان»هيرة في محاضنرته الشن C. P. Snow "لورد سنو"

الشُّقة الواسعة بين الثقافة العممية والثقافة األدبية، حتن  أصنبحا مبينا من راللها  ،>8>3عام 
لقنند  اآلرننر وعالمننه ومنجزاتننه، ل أو يتجاهننلهننفننريقين متقننابمين لكننل رصا صننه ومنطمقاتننه، ويج
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ا رطورة فصل العمنم كمضنامين وأجهنزة ورمنوز عنن عالقتنه بالحيناة والثقافنة بمعناهنا  بدا واضح 
الشامل، ولعل هذا ما تمرض عما يسود اآلن من ضرورة أن يدرس طمبة العموم مادة إنسنانية 

 .ويدرس طمبة اإلنسانيات مادة عممية، كما كان يحمم كميفورد
وبعنند األزمننات الحننادة والمتتاليننة التنني عرفهننا العمننم صننار لزامننا أن يكننون ماضنني وهكننذا 

العمنننم موضنننوع مسنننا لة نقدينننة، تبحنننث عنننن أسنننباب التبننناطؤ والنكنننوص وعوامنننل نمنننو المعرفنننة 
العمميننة ومسننارها، وغيرهننا مننن اإلشننكاليات التنني شننكمت العمننود الفقننر  لممفهننوم اإلبسننتيمولوجي 

ا زو "غاسننتون باشننالر" وارتقنن  بننه تالميننذو أو مننن يشننكمون مننا لتنناريخ العمننوم، الننذ  وضنن  ركنن
يعننننرف بالتقمينننند الفرنسنننني فنننني تنننناريخ العمننننوم وفمسننننفتها ومنننننهم= "جننننورج كننننانغاليهم" و"كافينننناس" 

أيضا إلن  اسنهامات فالسنفة العمنم ومؤررينه فني التقميند  "ميشيل فوكو"... وال يفوتنا أن نشير
تومنناس "، "تولمننان"، "بننول فيرابننند"، "إميننر  الكنناتوس"، "ركننارل بننوب"األنجمونننن ساكسننوني ومنننهم 

 ...  "كوهن
في وقت مبكر قدرة تاريخ العمم عم  اإلسنهام فني رأب الصندع بنين  "كميفورد"أدر   ول ن

أ  النوعي بهنا كظناهرة إنسنانية فني عنالم اإلنسنان ننننن  الثقافتين وضرورة أْنسنة الظناهرة العممينة 
المبكنر وفني  "كميفنورد"عن طريل العناية بتناريخ العمنم، لكنن نظنر ا لرحينل  نننن ومن صن  اإلنسان

قمب أجوا  القرن التاسن  عشنر التني همَّشنت تناريخ العمنم، فنإن هنذو القضنية لنم تمنل  االسنتجابة 
، حيث صار مبحنث تناريخ العمنوم مبحثنا أكاديمينا قا منا بذاتنه يندرس فني إال في القرن العشرين

                                                           
 ننن  في محاضرات الحقةلبعض منهم سنتعرض بالتفصيل إل  جهود هؤال  ننن ا 
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 .G جننورج سننارتون "فضننل الجهننود الجبننارة لننرواد عظننام، عمنن  رأسننهموكننان هننذا ب، الجامعننات
" Sarton له مؤسس تاريخ العمم في أمريكا، واألب الروحي. 

بأهميننة تنناريخ العمننم كمننا لننم يننؤمن أحنند مننن قبننل، ورآو ضننرورة  "جننورج سننارتون"قنند آمننن ل
عممينننة وضنننرورة تربوينننة وضنننرورة ثقافينننة فننني آن واحننند، فأكننند أن الطرينننل إلننن  تأسنننيس الجهننند 
العممي بأن نمقحه بشي  من الروح التاريرية، فكيف يجهل العالم أصول أفكنارو وكيفينة ترمقهنا 

فهمت! أمننا بالنسنننبة لمطمبننة فنننال جنندال طبع نننا فننني وجهنند السنننابقين العظننام النننذين يقننف عمننن  أكتنننا
ننرة إن  أهمينة تنندريس العمننوم وقيمتهنا العمميننة، ولكنهننا تفقنند كنل قيمننة تربويننة لهنا، بننل تصننب  م ض 

 "سننارتون"ق نندمت لمدارسننين كمعرفننة بننال تنناريخ، وفضننال  عننن هننذا وذا ، كننان تنناريخ العمننم عننند 
ا ضرورة ثقافية  ألنه القادر عم  رأب الصد ع بين العموم الطبيعية وبين النزعنة اإلنسنانية أيض 

تقننديم المفهنننوم الحضنننار   فننني "جننورج سنننارتون"وشنننرع . «وهننذو أشنننأم معركنننة عرفتهننا البشنننرية»
ترسننيم معننالم النزعننة اإلنسننانية الجدينندة، حيننث يتضننافر العمننم عننن ومننن راللننه  لتنناريخ العمننوم،

 … طريل تاريره م  الدين والفمسفة والفنون واآلداب

 تاريخ العلوم أهداف ثالثا:

 النندرس فنني "كونننت"أوغسننت  معرفننة تنناريخ عمننم مننا تسنناعد عمنن  معرفننة هننذا العمننم يقننول -
 العمننوم تنناريخ معرفننة أن راسننرا اقتناعننا مقتنعننون حنننن »= الوضننعية الفمسننفة دروس مننن الثنناني
 نعنننرف لنننم منننا تنننام بشنننكل العمنننوم منننن عممنننا نعنننرف ال أنننننا أعتقننند بنننل قصنننو ، أهمينننة ذو هنننو

   «تاريره



 
 

13 
 

يسنم  لننا تناريخ العمنوم بنالعودة إلن  لتاريخ العموم هدف تربو  تعميمي بالدرجة األول    -
 وثوقية لها.النظريات العممية في أصولها مما يبعدنا عن فهمها عبر صياغات 

يبين لنا تاريخ العمم مد  الجهود التي بذلها العمما  في كل اكتشاف أو نظرية عممينين  -
 قد يظهران اليوم بأنهما بسيطين.

يبننرز لنننا تنناريخ العمننوم التننرابط القننو  بننين العمننوم فنني مجموعهننا، ويجعمنننا ننندرل عامننل  -
 مفاهيم فيهاالتأثير المتبادل بين العموم بوصفه عامال من عوامل تشكل ال

االهتمننام بننالعموم فنني تطورهننا التنناريري ورصنند مظنناهر النجنناح والتعثننر فنني الوقننت ذاتننه  -
ضمن ذل  التطور، يبرز لنا العوا نل التني عاقنت فني كثينر منن الحناالت المعرفنة العممينة عنن 

 التطور في االتجاو الذ  تكون فيه مطابقة لموضوعية الظواهر التي يدرسها.
 لمعتمدة في اعداد ىره المحاضرات:المبادر والمرارع ا
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، ترجمنننة، يمنننن  طرينننف الرنننولي، المجمنننس األعمننن  لمثقافنننة، القننناهرة نننننن  بأأأة العمأأأمج.ج. كراوثنننر=  -3

 .:>>3مصر، 
، ترجمننة إسننماعيل مظهننر، دار النهضننة العربيننة، تأأاريخ العمأأم واإلنسأأية الرديأأدةجننورج سننارتون=  -1

3<93 
ترجمننة لفينننف منننن  القنننديم فنني العصنننر الننذهبي لميوننننان(،)العمنننم 1ب جتأأأاريخ العمأأم: جننورج سنننارتون -1

 دار المعارف، القاهرة ننن مصر، د.ت.  المترجمين،
، ترجمنننة، عمننني عمننني ناصنننف، المؤسسنننة العربينننة لمدراسنننات 3، جالعمأأأم فأأأي التأأأاريخجنننون برننننال=  -7

 .3;>3، 3والنشر، بيروت ننن لبنان، ط
شوقي جالل، سمسمة عالم المعرفة، المجمس ، ترجمة، 3(، ج1003-3871)تاريخ العممجون غريبين= 

 1031، يوليو0>1الوطني لمثقافة والفنون، الكويت، العدد
، ترجمة، عمي مقمند، مجند المؤسسنة الجامعينة لمنشنر المرمد األول تاريخ العموم العامبرنيه تاتون=  -8

 .1009، 1والتوزي ، بيروت نن لبنان، ط
 .1031المصرية العامة لمكتاب، القاهرة، مصر، ، الهي ة التاكير العمميفؤاد زكريا=  -9
، مركننز دراسننات الوحنندة العربيننة، بيننروت نننننن لبنننان، مأأدخل إلأأى فمسأأاة العمأأوم محمنند عابنند الجننابر = -:
 ،1001، 8ط
سمسننمة عنالم المعرفننة، المجمنس الننوطني ، فمسأأاة العمأأم فأي القأأرن العشأأرينيمنن  طرينف الرننولي=  -;

 .1000، ديسمبر197لمثقافة والفنون، الكويت، العدد
، الندار المتوسنطية لمنشنر، تننونس، : اإلبسأتيمولوريا البأديلب مأأرام العمأم وفقأوأبنو يعنرب المرزوقني ->
 .1037، 3ط
، الهي نة تأاريخ العمأوم العربيأة وتحأديث تأاريخ العمأومب بحأث فأي اسأيام رشأد  راشأدوا ل غالي=  -30

 .1008المصرية العامة لمكتاب، القاهرة ننن مصر، 
 


