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 المبحث الثالث: فلسفة التاريخالمحاضرة الرابعة/

 فلسفة التاريخظهور أوال:  

حتى مع    "فلسييفة التاريخ" او    "تفسيي ر التاريخ"ال يوجد اجماع بين المؤرخون حول بداية  
"ان ه رودوت ليس وجود شببببجم اجماع كوى هون ديتودوا الا التاريعت ي تتب الج ل لال ول   

عقلية  ابأ للتاريخ الن ما دونه يراعه ليس اكثر من انطباعات سييييياا  لما  ييييياه   ف  ضيييييو  
"ان ق.م(ت فكان شيء هبيت اذ هان اول من حاول    ٣٩٥-٤٦٦اما ما ف وم توهيديديس )  عصر "

يكتي  التياريخ بحيياديية وموضيييييييييوتيية  تت  اييارت نماهتيه تايمية تكياف  ميانيه المهموم ن ف  
معارك )ب لو بون م( الشييه رة ب ن اسييباراه واي تا فتعرن للتف  تنه تسييا ا اين التصيير ال   

  والتي ثمت من  يتى لانها : "أرى وكأن التاريخ يع   نفسييييه"  واالدم من ذلك قولماداتتا؟  تعلته قي
"صارت ايقونة المعت  ن بعلم التاريخ تلك الكلمة السحرية الت  باتت السؤاا ال   يث ر  التاريخ  
ويتاقشيه المؤروون ف  متتل  العصيور وراما كانت كلمات توك  ي يس ب اية ظهور ما صيرنا  

ت وبهذا يمكن ال ول لان عج تية دذا التجل اوصبببببوتم  تفسييي ر التاريخ او فلسيييفة التاريخ"نسيييميه  
واوصبببوت ال كت الى اات ببباه المفه اة في التاريعت ومن ثم ت دبببيت احداثمت ولكن االمت لم يكون  
بهذه الدببببهولة فالكتالة التاريماة متا لمتاحل من المد وال ورت والتوال مدببببتمتل في قبول ورفل 

فظتية او توك بل دفاك من يتفل اخضببببببباع التاريع لوت دبببببببيت ف بببببببار دفاك ت دبببببببيت اخت دذه ال
خاص بتفل الت دبيتت والواقع ان الااجة الى اكمال ت دبيتية شباموة ن بيا حيفما صبار االندبان 
ي د ان الوقوه كفد سبببببتد االحداج وتدببببب يوها لم ي د هاةااا لم تفة ما ح بببببل بل البد من ر ية  

األمورت فف ببببببيل الااجة الى ال ودبببببب ة او ت دببببببيت الوقا ع ورب ها الات بببببباه  م م ة الدراك طبا ة  
م فى ال  ل اإلندببببببببباني. فهفاك من ي وم لان هل ما حدج ويادج في التاريع يمكن رصبببببببببده او 
توق مت اذا ما تمت متاقجة ومتاكاا الظتوه التي سببببببببج تم واحاطت لم. ودو ما يؤهد اح يتم لان 

م ت تبببة واختجببار الواقع. وانمببا دو كوم )ن ببد وتا يه لوثببا  ببم( التي ي تبت كومبباات ن م انببم لاس كو
دونت فيها احداثم الماضببببباة وت دبببببيتدات وهذلك فهو كوم من حين دراسبببببتم مفه ااات كوى ضبببببوء 
قواكد ااتدبببها لمتور الومنت دفع ال دل المدببتمت حول كوماة التاريع لال اموين ةام الى ت ببفا م  
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ان متل لالم تفة الديفاة الالدوا واألدباة وال وماةت لكفم لم يدبببببت ت  ضبببببمن الم تفة ال ودببببب اة ل د  
فيها رغم كدم االت اق كوى ذلك والواقع الذي صبببببببببببببف  ةام التاريع قد بدا مفذ كهود حتى وان لم 
يدبببببببت مل ل ف ال ودببببببب ة م تون لالتاريعت قبل فولتيت الذي اسبببببببتمدم ذلك ل  بببببببد كتب االحداج 

دياا او كومااا او بت بيت ادق هان دذا الم كت ي  د ل ود ة التاريع نوكاا التاريماة كتضاا تاويوااا ن 
من الت كيت ليت يببد ةاببم المؤرق لم بباياس مف داببةت بببدال من االكتمبباد كوى مببا جبباء في الكتبب  او 

ت  ٢٠١٢التاريماة وفودبببببببب ة التاريعت   )حدببببببببينت طبا ة الم تفةاالكتماد كوى كف ببببببببت ال ببببببببدفة  
 .   (١٥-١١ال  ااا 

ظهت م  وح فود ة التاريع واست مل ألول متل في ك ت التفويت في فتندا خالل ال تن  
دو فتوندبوا ررويم فولتيتت في هتا  كفوانم )فودب ة   ١٧٥٦الثامن ك بت واول من اسبتمدمم كام 

ي سووك وطجا ع األمم وروحها( وق د بذلك حد   التاريع( وهتر ال كتل في هتا  اخت )مدخل ف
ف ودبببببببببببب ة التاريع كفد فولتيت تهده الى تفداح  "التفك ر بالتاريخ تفك رًا عقليًا"   كبد ال جار ناجي  

الدراسبببببببباا التاريماة وت ديوها فالتاريع الف دي دو تاتيت ال كت اإلندبببببببباني من ما جاء في الكت  
ت ويضبا  المال  لانم اراد ان يفجم المؤرخين كوى ضبتورل  (٥٨ت صب اة ٢٠٠٨)ناجيت  ال ديمة  

اسببببببببتمدام مف ه ال ودبببببببب ة ال  الني في دراسببببببببة التاريع من اجل ن د التواياا واالخجار التاريماة  
)المال ت    وتف يتها مما دخل فيها من ختافاا واسببببببببببباطيت وهل ما ال يت ه مع حكم ال  ل والواقعت

ووف اا لومال  قد تكون فودب ة التاريع وجدا لااجة المؤرخين لاس ال السب ةت   (٣ت صب اة  ٢٠١٢
لكن ذلك ال ي في انها قد بداا م مت فالت ودببببببب  في التاريع قد ظهت قبل ورود الم ببببببب وح لمدل  

 ى ونظتياا حول مديتل الكون والتاريع الج تي طويوةت ولم ي ت ت كوى ما قدمم ال الس ة من ر 
"نمر  مفذ ال دمت ف د هان كبد التحمن بن خودون فيودببببوه التاريع اول من اشببببار الى ان التاريع 

ودبذه البجبارل ت بت بوضببببببببببببببو  كن   وتحق ق وتعل ي  للكيااتيات وعلم بكياييات الوقيااس واتسيييييييييبيا "
)طا حت  ين واسببجا  تتاكم في حتهة التاريع الم فى الادا ي لوتاريعت وت ببيت الى ان دفاك قوان 

ت ذلك الت تي  الذي كده متتضببببببببى الف ي  لانم غاية في الت ور لالفدببببببببجة (٨ت صبببببببب اة  ٢٠١٨
لم هوم التاريع ويمثل ت بيت حي كن ثفا اة التاريع هموضبوع يدور حول احداج الماضبي واخجاره 
اما ن ول هامااء او فيوياءت والتيريع ودو ما يمثل ال وماة التي يضببببببب يها المؤرخون كوى اكمالهم  
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كوى توك االحداج والوقا ع اي ما ي ابل الت ودبب  في  مر والتحق ق والتعل  ""التحيفما يمارسببون  
ال و ااا مع الماافظة كوى الموضببببببببببوعاة والومكاناة وااللتوام لمفهت الجان التاريمي ال ببببببببببارم  

"تتأل  فلسيفة ك  علم ون  . اي كوى حد ت بيت غوسبتاه لوب (٥-٤ت ال ب ااا ١٩٩٩)الف ي ت  
 .(١٣ت ص اة  ٢٠١٨)لوبونت    من مباداه العامة  وإذا تحوا ه ا العلم تحولت فلسفته ايضًا"

"التمر ال  الوقااس التاريتية بتمرة فلسييياية من ي ته الف ي  فودبببب ة التاريع لانها ت في  
وربما يفتهي دفا الت تي  لالفدجة ل مل المؤرخين    سية الت  تتحكم بها"اج  معرفة العوام  اتسا

او فالسببببببب ة التاريع كفد الفظت لوموضبببببببوع من لاوية االحتتاه لومهفةت لكفم يضبببببببا  الى ت تي م  
"والعمي  عل  اسيييييييييتتبياا القوان ن العيامية الثيابتية الت  تتطور بموج هيا اتمم والي وا عل  مر 

من ثفا اة يف وي كوى م هوم كام ل ودبببببببب ة التاريع   مت تي م لما ياتوي  ويتى ان القرون واالجياا"
ويميو بين فودببببببب ة التاريع التي ت في من الفاحاة المفه اة ال ودببببببب ة التاويواة لوتاريع او ال ودببببببب ة  
الف دية لوتاريع وف اا ل  ت ال ببببتقاوي ويادد ادتمامها بدراسببببة وتاويل مفادت الجان التاريمي كفد  

اتم ال  واة من وجهة الفظت ال ودب اة من الممارسبة الف دية الى التاويل التاريمي وربما  المؤرق وادو 
ي بببببببببتتك ال السببببببببب ة مع المؤرخين في حالة قاامهم بدراسبببببببببة ما ان وه ذلك المؤرقت لكن في اطار 
المفهت ال ودببببب يت اما ما يت وه لاألمت من لاوية مفهت الجان التاريمي فهو حكتاا كوى المؤرخين  

غيتدم ودو ما طال  الف ي  من المؤرخين االلت اا الام في مفاق بببببببببببة التسبببببببببببا ل واالطاريح  دون  
ال امباة لتم ص التاريع ودكا ل ان المفاق ة الى المفاق ة ل ود ة التاريعت وتوك الدكول لادت 
بج يدل كن دكول المؤرق كبد ال ويو األمتاني لومتم ببب بببين لالكتالة التاريماة في كالمفا ال تبي 

"يميار  المؤر  العرا  كتيابية التياريخ وفقيًا للتمق التقل ي   القياام عل  سيييييييييرد الوقيااس ال ول   لب 
وجمعها ف  مصيييييييتفات ومظل ات تم  ف  اليال  ت يسييييييية الرفوق ونادرًا ما تقرأ   ان الكتابة  
التاريتية العراية ما تماا ت يسيييييية الرتية التقل  ية للتاريخ موضييييييوعًا ومتهظًا   لق  ان اتوان 
ليترج المؤروون العر  من ابراجهم العاجية ويطلون عل  مشيييكات الحاضييير كمتطلق للبحث  
والتفك ر ف  الماضي  بيية المسياهمة ف  جيظاد تلوا لمشيكات الواقس العرا   ضويضيينه انها  
دعوة صيييييييريحة ال  المهتم ن بالكتابة التاريتية ف  الوان العرا  لتظاو  التاريخ السيييييييرد    

سييس تاريخ نق   /ا يكال  يبحث ف  المشيكات الراهتة للمظتمس اعتمادًا عل   والعم  عل  تأ
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مقاراة علمية ونق ية ال ترى ف  دراسيييية الماضيييي  ه فًا ل اته ب  م وًا لفهم الحاضيييير العادة 
اما الفوع االخت ودو ال ودبببببببببببب ة    (١)األمتانيت صبببببببببببب اة   بتا  عاقة ج ي ة مس الممن التاريت "

التيمواة لوتاريع التي تهتم لالفتا ت التي يتوصبببببببببل اليها المؤرخون هيسبببببببببا  لبفاء صبببببببببتو  كوماة  
 .  (٥٧-٥٦ت ال  ااا ١٩٩٩)الف ي ت   وفكتية جديدل فهي ربما من واججاا ال يودوه

لد طا ح حول توك الثفا اة ل ودبب ة التاريع في الدراسبباا التاريماة الاديثة التي ويت ه خا
"يظع  من فلسييييييفة التاريخ  ت بببببببببيت الى م فيين اثفين من جوان  دراسبببببببببة التاريعت الم فى األول  

دراسييييييييية لمتاهن البحث من ت ث الطرل المسيييييييييتعملة ف  الكتابة التاريتية  ونوتية الويااق  
امبا    قق من االوبيار  ومي ى الموضيييييييييوتيية والحيياد ف  تحل ي  االتي ا "المعتمي ة وكيايية التح

"تق يم وجهة نمر عن المسيييييار التاريت  الم فى الثاني ويتى لانم األاثت ادماة وانت بببببببباراات فهو  
 كك    واكتشيييييياق القوان ن المتحكمة ف  ذلك   وامكانية التت ؤ بسيييييي ر المسييييييتق   البشيييييير "

  . "العلية" و "الكلية  ت توك الثفا اة التي يمت بببتدا يايى المال  بببببببببببببببببب (٨ت صببب اة ٢٠١٨)طا حت  
ويبدو ان الت ى اكاله دي األاثت انت اراا الن فود ة التاريع لم ت د    (٧ت ص اة  ٢٠١٢)المال ت  

من المتم ببب بببين في ال ووم االجتماعاة واإلندببباناة  حكتاا كوى ال السببب ة والمؤرخين دون غيتدم 
 األختى.

 


