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 ًا: ظهور فلسفة التاريخخامس

حتى مع وجود شبببب      "فلسيييفة التاريخ" او  "تفسيييار التاريخ"ال يوجد اجماع بين المؤرخون حول بداية 
"ان هارودوت  اجماع على كون هيرودوت أبا التاريخ، يعترض المؤرخ محسبن محمد حسبين على كلب باللول   

اما  ليس ابأ للتاريخ الن ما دونه يراعه ليس اكثر من انطباعات سياح  لما اياه ف فض ضيوق عةلية ع"يرف"
"ان يكتب التاريخ بحيادية  ول من حاول فكان شبببببببببببكا كاير اك كان ا ،ق.م(  ٣٩٥-٤٦٦ما فعل  توكيديديس )

وموضيييييييييوايية  نتا اهيارت ن اهتيه نايهية نكيام نميانيه المه ومان فض معراية يرالو رونا   الشيييييييييهارة ران  
: "أرى واأن واالهم من كلب قول اسيبارهه واهااا فتعر  للافض ننه تسياقا اين الا"ير التع تعلاه دياداتاا   

صييارت ايةونة المعااان بعلا التاريخ تلا الملمة السييحرية التض "  بانها والتك يرى محسبببنالتاريخ يعا  نفسييه"  
باتت السيييييلاا التع يثارف التاريخ وياالشيييييه الملرخون فض مرتلر الع"يييييور ورتما اانت المات تواا ي يس  

.  ( ٦٢-٦١، الصبببب حات ٢٠١٧)حسببببين،    ر اية ظهور ما صيييرنا نسيييميه تفسيييار التاريخ او فلسيييفة التاريخ"
ع لرية هذا الرجل اوصبببلت  واوصبببلر ال كر الى ااتمببباة الماهتاة فك التاريخ، ومن  م ت سبببير  بان  وبهذا يرى  

احدا  ، ولكن االمر لم يكون بهذه السببببببهولة فالكتابة التاريتاة مرت بمراحل من المد والتتر، والتتال مسببببببتمر   
ر هااك ت سبببير اخر فك قاول ورفض هذه الاظرية او تلب بل هااك من يرفض اخضببباع التاريخ للت سبببير فصبببا

خاص برفض الت سبببببير، والواقع ان الحاجة الى اعمال ت سبببببيرية شببببباملة نمبببببيت حياما صبببببار االنسبببببان يتد ان 
الوقوة عاد سببببببرد االحداي وتسببببببتيلها لم يعد كامااح لمعرفة ما حصببببببل بل البد من ريية معملة الدراك  ااعة  

ها الاتمباة معاى ال عل اننسبانك. فهااك من يتتم  األمور، فامبي  الحاجة الى ال لسب ة او ت سبير الوقاوع ورب 
بان كل ما حدي ويحدي فك التاريخ يمكن رصبده او توقع ، اكا ما تمر مراب ة ومراعات الظروة التك سب لت   
واحبا بر بب . وهو مبا يؤكبد احليتب  ببان يعتار علمباح، نعم انب  لاس علم تترببة واخت بار الواقع. وانمبا هو علم )نلبد 

وكذلب فهو علم من حيث دراسببببت  ماهتااح، على    ،ل ( التك دونر فيها احدا   الماضبببباة وت سببببيرهاوتحليق لو او
ضببوا قواعد ااتسبباها بمرور التمن، دفع التدل المسببتمر حول علماة التاريخ بالعاملين ما  الى تصبباا   ضببمن  

  لم يسببببتلر فيها ردم عدم االت اق  المعرفة ال لسببببباة بعد ان مر  بالمعرفة الديااة ال هوت واألدباة والعلماة، لكا
على كلب والواقع الذي صبباف ما  التاريخ قد بدأ ماذ عهود حتى وان لم يسببتعمل ل ف ال لسبب ة ملرون بالتاريخ،  



قال فولتير الذي اسبببببتتدم كلب بلصبببببد عرض االحداي التاريتاة عرضببببباح تحليلااح نلدياح او علمااح او بتعاير ادق 
م كر يلصببببببببد ب لسبببببببب ة التاريخ نوعاح من الت كير ليتليد ما  المؤرخ بملاياس ما  اة،  اان هذا الم كر كان هذا ال

)حسببين،  ااعة المعرفة التاريتاة  بدال من االعتماد على ما جاا فك الكتب او االعتماد على عاصببر الصببدفة 
 .   (١٥-١١ت ، الص حا٢٠١٢وفلس ة التاريخ، 

ظهر مصببببب لف فلسببببب ة التاريخ واسبببببتعمل ألول مر  فك عصبببببر التاوير فك فرنسبببببا خ ل اللرن ال امن  
رر ال كر   كهو فرونسوا آروي  فولتير، فك كتاب عاوان  )فلس ة التاريخ( و   ١٧٥٦عمر وأول من استتدم  عام  

"التفمار  سبببببببببببب عاد الت ار ناجك  لب حذ فك كتاب اخر )مدخل فك سبببببببببببلوك و  اوع األمم وروحها( وقصبببببببببببد ب
ف لسبببببببببببببب بة التباريخ عابد فولتير تهبدة الى تا اف الدراسببببببببببببببات التباريتابة وتعبديلهبا فالتباريخ     "بالتياريخ تفمارًا عةليياً 

ويضببببببببا     ،(٥٨، صبببببببب حة  ٢٠٠٨)ناجك،    الالدي هو تحرير ال كر اننسببببببببانك من ما جاا فك الكتب اللديمة
الم ح بان  أراد ان يا   المؤرخين على ضبببرور  اسبببتتدام ما ق ال لسببب ة العل نك فك دراسبببة التاريخ من اجل 

لل حكم الع معنلد الروايات واالخ ار التاريتاة وتاليتها مما دخل فيها من خرافات واسببببببببببا ير وكل ما ال يت ق  
ووفلاح للم ح قد تكون فلسبببببببببببببب ة التاريخ وجدت لحاجة المؤرخين لاس    (٣، صبببببببببببببب حة ٢٠١٢)الم ح،    والواقع،

لكن كلب ال يعاك انها قد بدأت مع ، فالت لسببببببببببف فك التاريخ قد ظهر قال ورود المصبببببببببب لف بمد    ال  سبببببببببب ة،
ال  سببب ة من ريى ونظريات حول مسبببير  الكون والتاريخ ال مبببري ماذ اللدم،  ويلة، ولم يلتصبببر على ما قدم   

"نهر وتحةاق وتعلال للماحاات  فلد كان عاد الرحمن بن خلدون فيلسببوة التاريخ اول من أشببار الى ان التاريخ  
ان هااك   وهذه الع ار  تعار بوضوح عن المعاى الح الك للتاريخ، وتمير الى  وعلا بكيايات الولاحع وانسباب"

، كلب التعري  الذي عده مرتضبببببببببى  (٨، صببببببببب حة  ٢٠١٨) ح ف،  قوانين وأسببببببببب اب تتحكم فك حركة التاريخ  
الاليب بان  داية فك الت ور بالاسببب ة لم هوم التاريخ ويم ل تعاير حك عن  ااواة التاريخ كموضبببوع يدور حول 
احداي الماضببببببببببك واخ اره كما نلول كامااا او فيتياا، والتيريخ وهو ما يم ل العلماة التك يضبببببببببب يها المؤرخون  

على تلب االحداي والوقاوع أي ما يلابل الت لسببف فك  هر والتحةاق والتعلال""الاعلى أعمالهم حياما يمارسببون  
،  ١٩٩٩)الاليب،  التتواات مع المحافظة على الموضوعاة والتمكاناة وااللتتام بماهج ال حث التاريتك الصارم  

"تتألر فلسييفة ال علا من مبادحه العامة  وا ا تحوا  ون  . أي على حد تعاير دوسببتاة لوب(٥-٤الصبب حات 
 .(١٣، ص حة ٢٠١٨)لوبون،  هتا العلا تحولت فلسفته ايضًا"



"الاهر الا الولاحع التاريرية راهرة فلسيييياية من اعل معرفة  يعرة الاليب فلسبببببب ة التاريخ بانها تعاك  
وربما ياتهك هاا التعري  بالاسببب ة لعمل المؤرخين او ف سببب ة التاريخ عاد   سييية التض تتحكا رها"العوامل انسييا

"والعمل علا اسيييتابال الةوانان العامة الاظر للموضببببوع من ةاوية االحتراة للمهاة، لكا  يضببببا  الى تعري    
من  اباوابة    ويرى ان تعري ب  بمبا يحتويب  واالعيياا"الثيارتية التض تتطور بموعاهيا انما والي وا علا مر الةرون  

يا وي على م هوم عام ل لسبببببببببب ة التاريخ ويميت بين فلسبببببببببب ة التاريخ التك تعاك من الااحاة الماهتاة ال لسبببببببببب ة  
التحليلاة للتاريخ او ال لسببب ة الالدية للتاريخ وفلاح لع ر المبببرقاوي ويحدد اهتمامها بدراسبببة وتحليل مااهج ال حث 

ك عاد المؤرخ وادوات  العللاة من وجهة الاظر ال لسبببببببببببببباة من الممارسبببببببببببببة الالدية الى التحليل التاريتك  التاريت
وربما يمبببببببببترك ال  سببببببببب ة مع المؤرخين فك حالة باامهم بدراسبببببببببة ما انتته كلب المؤرخ، لكن فك ا ار الماهج  

على المؤرخين دون ديرهم وهو ما ال لسبببببببببب ك، اما ما يتعلق باألمر من ةاوية ماهج ال حث التاريتك فهو حكراح 
 الب الاليب من المؤرخين االلت ات الا  فك مااقمببببببببة الرسبببببببباول واال اريف التامعاة لتتصبببببببب  التاريخ ودعا 

المؤرخ عاد العتيت األمرانك   وتلب الدعو  لاسببر ب عيد  عن دعو لتان المااقمببة الى المااقمببة ب لسبب ة التاريخ،  
"يمارس الملرخ العرتض اتابة التاريخ وفةًا للامط ك عالماا العربك باللول   لكتابة التاريتاة فبا  للمتتصببببببصببببببين

التةلا ع الةاحا علا سييرد الولاحع وعمعها فض م"ييافات ومتل ات تهل فض ال الب نايسيية الرفور ونادرًا ما 
لة  ان انوان   ..ان المتابة التاريرية العرتية ما ت اا نايسة الرؤية التةلا ية للتاريخ موضوعًا وماهتاً  تةرأ..

ليررج الملرخون العرب من ارراعها العاعية ويطلون علا مشييييكلت الحاضيييير اماطلق للبحي والتفمار فض  
بغية المسييييياهمة فض  يتاد نلوا لمشيييييكلت الوالع العرتض..هويضيييييييح انها دعوة صيييييريحة الا الماضيييييض  

دع  والعميل علا تيأسييييييييييس تياريخ المهتمان بيالمتيابية التياريريية فض الوهن العرتض لتتياون التياريخ السييييييييير 
نة ع/اايييكالض يبحي فض المشيييكلت الراهاة للمتتمع اعتمادًا علا مةارتة علمية ونة ية ال ترى فض دراسييية 

)األمرانك،   "المياضيييييييييض هي فيًا ليتاتيه ريل مي خًل لفها الحياضييييييييير العيادة راياق عللية عي يي ة مع ال من التياريرض
اما الاوع االخر وهو ال لسبببببببببب ة التيملاة للتاريخ التك تهتم بالاتاوج التك يتوصببببببببببل اليها المؤرخون   ،(١صبببببببببب حة  

- ٥٦، الصب حات  ١٩٩٩)الاليب،   ايسبا  لاااا صبروح علماة وفكرية جديد  فهك ربما من واج ات ال يلسبوة
٥٧) . 



ويت ق خالد  ح ف حول تلب ال ااواة ل لسببببب ة التاريخ فك الدراسبببببات التاريتاة الحدي ة التك تمبببببير الى 
"يتعل من فلسيييفة التاريخ دراسييية لمااهث البحي من معايين ا اين من جوانب دراسبببببة التاريخ، المعاى األول 

اية التحةق من االخبار  وم ى  ناي الطرق المسييتعملة فض المتابة التاريرية  ونواية الوهاحق المعتم ة واي
"تة يا  اما المعاى ال انك ويرى بان  األا ر أهماة وانتمبببببببببببببباراح، فهو  الموضيييييييييواية والحياد فض تحلال االن ا "

وعهة نهر عن المسيييييييار التاريرض اكل...واكتشيييييييار الةوانان المتحكمة فض  لا...وامكانية التاال بسيييييييار  
"الملية تلب ال ااواة التك يتتصببببببرها يحيى الم ح بببببببببببببببببببببب ،(٨، صبببببب حة  ٢٠١٨) ح ف،   المسييييتةال البشييييرع"

عد تلم    الن فلسببببب ة التاريخاألا ر انتمببببباراح    ان الريى أع ه هكويادو   (٧، صببببب حة  ٢٠١٢)الم ح،  ."العلية"و
 والمؤرخين دون ديرهم من المتتصصين فك العلوم االجتماعاة واننساناة األخرى.حكراح على ال  س ة 

 : فواح  فلسفة التاريخ:سادساً 

يلت  الدكتور محسبن فواود فلسب ة التاريخ لكل من التاريخ وال لسب ة بببببببببببببببب أربعة فواود األولى ان فلسب ة 
التاريخ ترمك الى ردم الهو  ومعالتة اللصببور فك م احث التاريخ، الن التاريخ يسببرة فك االدراق فك وصببف 

فك الللق الداوم الذي يعانك ما   احداي الماضببببك. وال اناة ان فلسبببب ة التاريخ تعوض نلصبببباح فك ال لسبببب ة يتم ل  
رجال ال لسبببببب ة ره ة ماهم بالوصببببببول الى الح الة، لذا يتلمس ف سبببببب ة التاريخ العون من واقعاة التاريخ كونهم  
دارقون فك عالم المتردات. وال ال ة  ان الع قة بين ال لسببببببب ة والتاريخ ع قة شبببببببد وجذب اك ان التاريخ يمبببببببد 

وال لس ة ترت ع بالتاريخ حتى ال يغوص فك الماضك بإسراة، وبتعاير اخر التاريخ  ال لس ة حتى ال تحلق بعيداح  
يلتمس من ال لسبببب ة الحكمة والمغتى بياما ال لسبببب ة تلتمس من التاريخ الواقعاة، وهكذا نتد ان ال لسبببب ة والتاريخ  

ا نعتلد بان  يكمل بعضببببببببهما االخر فك حين )يرى ال يلسببببببببوة المغربك عادل حدجامك بانهما متااقضببببببببان لكاا
التااقض يحدي بياهما حياما يتدخل احدهما فك عمل االخر، وحياما ي الغ المؤرخين ويسببببببببببرفون فك وصببببببببببف 
الماضبببببك وي الغ ال  سببببب ة فك تتريدهم( اما الرابعة  تلاك فلسببببب ة التاريخ لجنسبببببان عموماح حاجة عملاة بماح   

لتي الى الماضك يستوحا  لالوي من عتيمت  اك   انحسا  بال مينياة قدر المست اع فكلما انتاب االنسان جتع
)حسببببببين،  ان عصببببببور الكواري والوي ت ت عث الى الت كير فك الماضببببببك والمصببببببير )اما فك جاوحة كورونا(  

 .(١٦٣-١٦٢، الص حات ٢٠١٧



ان يتايهببا ال بباحببث فك التبباريخ من ت سببببببببببببببير التبباريخ فهك  تحليببل الوقبباوع  امببا عن ال واوببد التك يمكن  
معالتة و  ،إشببببببببكالاة الموضببببببببوع و ريلة معالتتها بما يتوفر لدي  من مصببببببببادرو   ،واالحداي وت سببببببببيرها ورب ها

ال غرات التك تسبببببببببكر عاها الو اوق والمصبببببببببادر، الت كير فك علل المحن وأسببببببببب اب الهتاوم والللق والت كير فك 
ل المسببببببتلال ردم ان التاريخ فك سببببببيرورت  يسببببببت عد المسببببببتلال من اهتمامات ، لكا  يرت   ب  عن  ريق ممبببببباا

الحاضبر ارت ا اح عضبوياح عن  ريق فلسب ة التاريخ اك ال يمكن للتاريخ ان يصبل الى مرت ة الوعك ال لسب ك دون 
لماضبببك او الاظر الى ما يسبببمى باالسبببتمبببراة كعملاة كهااة سبببواا كان االسبببتمبببراة عكسبببك اي اسبببتمبببراة ا

احداي الماضببببببببببك بوعك وهو ابرة ما يميت كتابات المؤرخين المحترفين كين يكتب احدهم عن نمببببببببببي  وت ور  
وهااك ام لة ك ير  عن هذا الاوع من الكتابات اك ال تكاد تتلو كتابات مؤرخ من ال حول   ،الحضببببار  انسبببب ماة

كتاب فرنان برودل الحضبار  المادية واالقتصباد والرأسبمالاة عن الكتابة من هذا الاوع، وماها على سبايل الم ال 
او كتاب ول   (٢٠١٣)برودل،  من اللرن التامس عمببببببر الى اللرن ال امن عمببببببر الذي يلع فك    ة متلدات 

. وهو على العكس من اسبببببتمبببببراة (٢٠١٨)ديورانر، جامس ديورانر الحضبببببار  انسببببب ماة الامبببببي  والاهوض 
المسبببببتلال الذي يلع خارم اهتمامات المؤرخ ماهتااح ككتاب فرانسببببباس فوكوياما نهاية التاريخ واالنسبببببان األخير  

ان ، كذلب لاس    ، وتكوين نظر  شببببمولاة للتاريخ ال مببببري على الردم من(١٩٩٣)فوكوياما، على سببببايل الم ال  
من واج ات المؤرخ اال ان معالتة االحداي التاريتاة بصبببببببببببور  جتواة كما هو الحال فك الدراسبببببببببببات التاريتاة  
التلليدية ال يساعد ال احث على تكوين نظر  شمولاة جامعة، ألن  كل ما كان التاريخ العالمك اا ر شموالح حتماح  

ة التاريخ ماهتاح ومصبدراح مهماح لدراسبة التاريخ فك عملاة تغذية  سباكون اا ر وضبوحاح وفهماح وبذلب تتصب ف فلسب 
"بع  ان اانت موارد التاريخ المتاوعة م"ي رًا ل راسيته  ومن ها راجعة وبهذا المتال يرى الدكتور محسبن بان   

سياع  التاريخ لمعرفة  تل راسية فلسيفة التاريخ اتلا صيار روسيع فلسيفته نسيب بعر الاهريات الح يثة ان  
ب من هايعية المرانيل التض مر رهيا التاس البشيييييييييرع التض لا نعي  نعرر عاهيا ايييييييييا يًا اال الةلايل من عواني

المعلومات ف"ييييارت فلسييييفة التاريخ تعمل كعادة ترااب تاريخ ع"ييييور تاريرية متهولة ويضيييييي بان  لا 
ا اماا رهتا واتلا اييااملر التع سييما هتا الماهث بماهث التعاصيير الفلسييفض وا   التحلال  هب اليه ماراس

الماهث سيييتمون له أهمية خطارة فض البحو  التاريرية  ا  نسيييتطيع رهتا الماهث ان نتاان االفاق الواسيييعة 
)حسببببين،   التض سييييفتحها اماماا تطايةه  ونتاحث بعا ة انهر لو اناا تضيييمااف ووضيييعاا له الةواع  والشيييرول"

 .(١٦٦-١٦٤، الص حات ٢٠١٧



اعظم الاتباوج التك افرةتهبا الح  بة التك ظهر من امبا عابد الت بار نباجك فيرى ببان ممبا ال ريبب ماب  ان  
فيها مصببببب لف فلسببببب ة التاريخ حتى االن والتك حللر متموعة من األهداة لدراسبببببة التاريخ ماها جدية التوج  

وكلب بإدخال عااصبببر التحليل    ،الملارنة فك التاريخ وصبببوال الى الحلاوق التاريتاة قدر انمكاننحو الدراسبببات 
  ؛والتوج  نحو الدراسببببات الحضببببارية ومعانلة العلوم األخرى كاالجتماع واالن روبولوجاا...الخ  ؛والتدل ال لسبببب ك

هورها واضبمح لها. وفاعلاة دور الت كير التدي بالمراحل التك تمر بها الدول والحضبارات وعوامل وأسب اب ظو 
ال رد فك االحداي التاريتاة والعلل المحركة لهذا ال عل التاريتك من خ ل الماهج ال لسببببببببب ك التدلك. والت كير  
التدي باالحداي التاريتاة ودور االنسبببان فك صببباعها بروح مسبببتللة بمعتل عن قوى ال ااعة التك يتضبببع لها 

جل وارادت . ومدى قدر  اللواعد واللوانين العامة فك ت سبببببببير التاريخ. وإخضببببببباع  الكون او بمعتل اللو  هللا عت و 
 .(١٤٣-١٤٢، الص حات ٢٠٠٨)ناجك، حوادي التاريخ للتحليل والت سير العللك. 

 


