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 :: نشأة التاريخ كمعرفة مستقلةرابعا  

ظهرت عدددً من ال ماردددًمرؤ  مارفك  محولدددهر الب ا هل مايخدددن ماادددهرخ ا ا هددده ماادددهرخ  مار ه ا م  
ماادهرخ  ادهادهدً  و دهن ايدر ا  اماادهرخ  مارمسلا سردددددددددددددديد  ارمسلدف  و دهن ارخردً ابعدًألو وا ماردهس ده وا مار   مح ب ال  

غ م  ماخلا هت وا ورسرددهد  اًمرؤ ما رن مااهسدد  ع،ددرد  اًرسدد  مارددلر لن م  مالودددهس  د  اًرسدد  مسددارمسددبلر 
عيى مااردهف ت مااا ررا هاه أعه.  م  اهن ا ه     باإلجابةعًيًأل أخرك ارد ه اددً   رمسداهه  ًر قديال م ار 

 مااا ق طيال ال  ما رن ماثهال ع،در عددر ماسيردس  مااا اررت مااهرخ  ال ةياد  ماهالتد   ثر  ال يرك اهن
 ق يص ال    دسددددددددددددد  ع،دددددددددددددر ال  رن مااهرخ د اعن س،ددددددددددددد  مايخن مااهرخ امااهمادهم اسهم ما هصد وهن ما رن 

  اهست مارهس ه  ً ادبت   رمن رئ رددد هن وا س،ددد أل مااهرخ  اخ ي ادروا قخالا  لمعً اديلا   مارطهراهت ماسيرددد،  د
  و٥١د صسخ  ٢٠١٩اابعً.د 

اهابلاً ماذا  عه ماى ماسدي بعل عري مارؤرخ  عري ماسعيرلف  ن وهم مااهرخ  ال  كهست مابًمق  ا   
ا ظلر.د   يرقيط ادهاا رخدً بدي ادهاا رخدثد  ادن عيى وهم ماختيد  ماادهرخ  د  وا   دهئدهده  ا ا  دهياهده  سددددددددددددددهر  

  هم رمسلفعيى  ر دف عدً من ال مارؤرخعل م اردهند  وا مار   مح ب ال ما رن ماادهسدددددددددددددد  ع،ددددددددددددددرد ادهن وا ا دًاا
مخايف رمسل  مخاهوهن صدددرخخهن ا  اؤرخا ما رن د م  خهب ع،دددرخ  هت ما رن مااهسددد  ع،دددر ماذا ظهر  فا ه   

هااراعز  اماثهال ع،ددددددر ماذيل ق ه الم مااهرخ  مسطه هن ال ما هت قطلر ماخاددددددهرأل وا ادددددد ص ماديلم  ماس لن أا 
  طرخ اف مااا زم جت بعل به   ماردددددددددر      مكً عيى ودددددددددر رأل م اارهم اهااهرخ  مارددددددددد هسدددددددددا دعيى مادرلا هت 

ق رخ  محام ماهقع     ا دً مصددددًمر ااهاف    اهن خطهب رمسلف الجهه ايسهسددددس       سددددهسدددداف      ماردددد ً  اثهوافد
عبر  د  اك مالاهب ماذا  ١٨٢٥ا هاد  براعل عهم   ا دً ادددددددي اسادددددديف عيى  ماذا  د  ١٨٢٤عهم   و ما راهس  

  در من ااها  مااهرخ  قرر عبر مارهاظ  مادير   ما هئر  عيى ماردد ً مالثهئ ا ماذا قداب  دف ف عل قدددلر. اياهرخ 
اهست   زمات ال مام أسدددددددددا ا هل   ماسهم مارلودددددددددلعا   خرهل عرن ا هل رمسل  ال خهب خررددددددددد   لمعً 

ادددًمع  عروددددددددددددددهددده اطرخ ددد   مااخ ال ال م   دمااخ ال ال مالثدددهئال  قخيعيهددده  س دددًاددده: ااامايخدددن ماادددهرخ ا  
سسا ماده      دمجا هب ماخهم عيى مارهوددددا  م  ادددددهر عيى  صددددف مالم د  مااهرخ    اره اا   دكر سلالج  

مااددهرخ  الجل  اددذمقددف   د ماادد كعددً عيى ابددًأ منبعل ماددذمت أا مارؤرخ  الوددددددددددددددلا ماردرودد  أا مالم ددد  مااددهرخ  دد 



 د  اخث هد  اهست  ر ره اذ. محخعرأل مااا قاديال اطب  والوددددل  هن ال   ن مسددددادددددًمر ماههم  مسددددا هص عبر
وسا اذم   زمات اخط سزما  جًب ابعر بعل مارؤرخعل  اًمرسدهم مااهرخ    ال جه   ماسهسدس  ال جه  أخرك   

ماى ماا  عث وا م راددددددد ح  ماطر    د ماخهم مارردددددددبال دما رن مسا ي م رم  مارهودددددددا ال م سطيها ما،ددددددد ددددددددا
د  ٢٠١٩اابعً.د    اه    مرقيط بًر ؤ محسددهقذأل مارلوددلعاد  وا  اك ما رن قره ل مااهرخ   ق سدداًد أا صددهر

  و٣٧-٢٩مادسخهت 

قدً اًرسدد  مارددلر لن م  مارًرسدد  مالودددهس   اام قللن صددس   ودددهسا ااًم ا  وا أ سدده  مارؤرخعل  
ماخلا هت مري ل. عيى مسددددددهر مااهرخ  مار ه ا ر م من ااى سههق  ما رن مااهسددددد  ع،دددددر الل اؤرخا اًرسددددد   

مايدض قساديلن مالثهئ ععل م  ماردلر لسهرخعل سردي  ا هاد  ماردلر لنود  اا  اعًأل قزم ن بعل ماخًؤ م راد سا  
مالر ا  م سرل ن ماديرا محارهسا م  مااهرخ  مار ه ا سدددددددهبال ماذار عيى ما خل ماذا  وددددددد  مسدددددددردددددددف رمسل   

 عل لؤ  ولسددداي   اهسلد   اك  ن ماً ا  ماررازخ  ماسرسرددد   وا عهً سهبيعلن مح ب اهست   مبرزام ادددهرب سدددع
 ً ماارت اهالثهئال  سظراهه ق ظ رهن اؤسددددددرددددددهق هن   وددددددداهه قخت قدددددددرف مارؤرخعل   خردددددد ي مارااي  اا ر    

وا ظي ق هاا ماخا مااهرخ  مالوددددددددددهسا مرقيهرهن  ث  هن بعل ااها  مااهرخ  مارددددددددد هسدددددددددا  قر عً مااهرخ  مالر ا 
ما لاا  ماددددددرما بعل محام خهب ما رن مااهسددددد  ع،دددددرد   ً مسدددددارر ماالجف مالوددددددهسا ااى ا اددددددف ما رن 

  و٥٤د صسخ  ٢٠١٩اابعً.د  ماد،رخل

  ماسيرددس  وا بًمق  ما رن إ م اهن مااهرخ  مارمسلا  ً س،دد  اديم وا المجهيرك مارؤرخ اخرً ابعً. اهسف  
وهن ماخلمر بعل عيم م جارها   وا ورسرددددددددهد  مااهرخ  مالودددددددددهسا   ا هل رمسلف مادددددددددهرممسال    د مااهسدددددددد  ع،ددددددددر

ماذا برز وا سههق   اك ما رن وا ورسرددده اهن   ق يلم ال مسددداسزمز ا    مااهرخ   ماً راهقرا سردددي  ماى   راهقم  
مسال مبرز اًرسد  وا مالاها  مااهرخ     ع عل لؤ  ولسداي   اهسل مارؤرخعل مالوددهسععل  وا ا ًااهم ادهرب سد

 اا اًرسدددددددددد  ماخلا هت ماسرسردددددددددد   مااا اثيت مااخلب محام وا ا هل مايخن مااهرخ ا  ااها  مااهرخ   قخلاف 
ا اياهرخ  م  ادده ا  م جارهعا  مااهرخ  ماطلخي ا ا    ااسهعيف ا  ماديلم م جاره    مااا بًأت اهاظهلر و

  ما ددددددددف ماثهسا ال ما رن مااهسددددددد  ع،دددددددر  مااا قدا ً مسهه اهست جزمن ال مااهرخ   وا ا ًااهه عيم م جارها
  و٥٤د صسخ  ٢٠١٩اابعً.د 



رها  اه ب قيرا ماسرق بعل مااهرخ   عيم م جا  ماذامام ما  هادهت اه قخًع اف ور سردلم سد ر هسً   كهست 
  دماسرق قهرل وا عري   بيلرأل ماردط هت ورل سرال اياد  أسيلب ادها اهه اا،هي عيرهن  هئرهن بذمقف     جً اهن

 مسا ً مار هل ماراي  اًك مارؤرخعل مالودددددددددددددددهسععل اره مسددددددددددددددره. اهاردبل مت ماثهع ايرؤرخعل وا قيك مارراي  
د   م ار  ا هبي  اك قهرخ هن ماددهها هن قسرددعرخهن   داًمع مااهرخ  ماردد هسددا  مااهرخ  ماسر ا  مااردديرددي مالر سلالجا اأ

 ق ي  ا عي جًيً ال مارؤرخعل اايك ما زع  مااهرخ       ييخن وا ما رهعهت  ماظلمار م جاره     مارؤسدددردددهتد
د  ١٨٩٦م  مااهرخ هس    مقسال الب اذم مارلودددددددلا مقرعي   راهقم وا مادً  مح ب ال مار ي  ماردددددددلسدددددددعلالج    

مااا  مودددددددث عيى  رممقهه جعي اهاي ال مارؤرخعل ما،ددددددديهب اطي  ما رن ماد،دددددددرخل ماذيل اريلم عيى عهق هم  
"ال يمكن للتاريخ ان يصير علما  اال اذا فسر، واال يمكن للعلم ان يفسر اال رخ      ً ااث ق ًيً ماردرو  مااه

 ال اده مقسال الادف مارؤرخ ولسددددددددددددددادي  اذا قاارن... والحااا ان التااريخ اذا قاارن لن ي تل  عن علم االعتماا "
رد ردعلالج ه ماخت ت   اا    اهسل صدهاث م ب ارسدا اياهرخ  مالسد ط ا هاد  ماردلر لن ماذا ر   ارمرمن امن ما

د ماددددسخهت ٢٠١٩اابعً.د قهرخ ا  ال اه مقسال الاف   راهقم ادددرخط  من قهاث مااهرخ  اطرخ   سدددلسدددعلالج   
  و٥٦-٥٤

ردها ا ا وا اطي   يرك مارهارلن ادهاادًمو  مادذا اددددددددددددددددي بعل ماادهرخ   عيم م جاردها ادهن عيم م جا
ما رن ماد،دددددرخل اخً    سا،دددددهر وا مح سددددده  م كه قر   الن من مارا ددددددددددددعل ف ف وددددديلم اخً  يل ا هرس   

ه ر   مارؤرخعل  ا قددًك    دال ف مسداطها ورن  جل . عيى ماردها  ما هاة   عيى اردهب مااهرخ   داهارؤرخعل
يى قردديرددي م اًمع ماردد هسدد    ماًبيلاهسدد    خدزك  اك ماى ماادددلر مااهرخ ا مار،ددعً ع دعيى اي هت مآل مب 

ماذا ماام ا،دددددددددددهي أكبر   دماذا معابر اهسف قددددددددددددلر اسددددددددددددلب عل مالم   ا هرس  اديم م جارها د مادردددددددددددهرخ 
"فعفعة يقين المدرساة الضضاعان ة  اخرً ابعًأل وا  مارلرخ  اهار اردهت مإلسردهس     ال اه مثرر عيى اً قدبعر  

سااا ما الشااابا  مادم صعاغة تااا اهة تصاااضراتدم واساااتشاااكاا مضضاااضعاتدم  ال  ،وتحفيز الباحثين في التاريخ
وتاضيع مصااااغر معت اتدم، علل الاحض الاس اساااتيدلم   ص ما وتااافدا الممارساااة التفريي ة ال ااا  فة ف ريا  

ااطلر ماردرو  مااهرخ     مسًوهعهه   ال اؤادددددر  د  و٦٢-٥٨د ماددددددسخهت  ٢٠١٩اابعً.د    ف رس ونقدس"بمادج  
عبر ع ف ماسعيردددددددلف ا را بعر اع ره مكً عيى أار   مااراعث وا وهم مااهرخ   ااهباف    اهق ه. قسردددددددعر مااهرخ د

اعً محولهر ااسردددددعر مارهوددددداد  اعز بعل ويردددددس  مااهرخ  ال ا ظلر    اك با ه ز مااسهصدددددعيد  م جاهه  وا قل 
ماسهسدددددس   مااراعث مااهرخ ا ماررقيط اهاسيردددددس  مااخيعي   اياهرخ   ر ط اردددددا بي ماسيردددددس  اه سدددددا ه  ماى مااهرخ   



مبرز اؤرخا اًرسددددددد   عي   راهقم عيى اهر  بيل  ظهر ق ثعر ا را بعر  مقر  و٧٠د صدددددددسخ   ٢٠١٩اابعً.د 
اع ره راز عيى ثهع  اددهقه ارازخ  وا مادري مااهرخ ا  اا امارددؤمب  سددا طهق مالثهئالد   دماسلرا  ماخلا هت 

 اك   مااراعث اا ه ز مااسهصددددددددعي  قلاعً م ولهر  مار هرس  اا ه ز ماالصدددددددد ح   يلغ  رج  مااسرددددددددعرو مسددددددددااي   
اذم مار هب اه سددددددرا باهرخ  مازال ماطلخي م  مابر  ييا سرددددددي  ماى وعرسهن بر  يي  أارهه وا  دا طلمت أخرك 

دارً مار هرس   قا ذ ماذا يا ه ب الودددلا ادعل قراً ارًأل رلخي د  اك مار دطف ما طعر وا مالاها  مااهرخ    ما
 ا يا ه ز ماخ ث  سددددددد ره وا مااهرخ  م  ادددددددده ا  م جارهعا  ماث هوا اير اردهت م سردددددددهس   ماذ  د مااسردددددددعر
 و  قيرعذ. جه  ال لف ماى ق ا ح ااهب وا صددددر م ماردرو    ال اه د  و٩٢-٧٠د مادددددسخهت ٢٠١٩اابعً.د 

     اك مالاهب ماذا ماهم اارجرف"هل يفب حقا  تقت ع التاريخ الل شااااارا   "مااهرخ     ال  يهرأل عل سددددددددؤمب 
"اعتادناا تقت ع التااريخ الل شااااااااارا   سااااااااامياااهاا "عصاااااااااضرا " و"ح باا "   وددف اي لب:    مارؤرخ ماهده ا ماا رلاا

فرساااا م    ،واعتمدها التعل م ،وهاا التقت ع عزء التاريخ ورساااام حدوغا  ةما ة تااقلتدا ال تب  .و"مراحل"...الخ
هي في الضاقع التاري ي متضاتاااااالة ومتداكلة. هكاا اعتدنا حشاااااار ال ضاهر   ،في االذهان، حضاعز بين اةماة

مثال . هاا في حين  كتلك التي تتابق عمر الدوا،  ،االعتماع ة والس اس ة والثقا  ة في مقاطع ةما ة ض قة
د  ال اده يلمزا ان هاا  ال ضاهر لداا امتاداغاتداا، قيال  و عاد، فال تفدم وال تفسااااااااار اال في امتاداغ ةماي  طضا"

 علأل اساح مايهب عيى ادددددددرم  ف وا قسرددددددعر مااهرخ   مخازمب ارماي قهرخ    رلخي  ادري هت رخهودددددد    ا      
وكااأنااص  -علل هرار الزمن الاااس هض ماااغتااص  -التاااريخ اوال   "يياادو   ايدددًودددها عل ماسلرأل أعه. ق لب: ال لف  

[ ان تقساااا م الزمن الل حقب ضاااارورس للتاريخ، سااااضاء   خر فمسااااتمر، بيد انص كاضااااع كالك لت يرا ...  
لك محض انسا ا   كااعتيرنا  بمعال عام غراساة لتتضر المفتمعا ، او م صاضتاا  من المعرفة والتعل م، او 

  ،ل س مفرغ مسألة كرونضلضع ة..بل ويعير اي ا  عن مضقف ان ار بإةاء المفتمع   للزمن. بيد ان هاا التقس م
وق م الح بة السااااابقة، فللحقب تبعا  لالك معال كاي، في تعاقيدا ذاتص وفي اسااااتمراريتدا الزما ة، او علل  

ضضاااااض   العكس من ذلك في االنقتاعا  التي تت لل هاا التعاقب، فدي عم عا  تمثل بالاسااااابة الل الم ر  م
"الر س عادس، كما د  ارثهب عيى  اك ق لب ال لف و١٢د ٧د صددددددددددسخ   ٢٠١٨اال لفد   تف ير  سااااااااساااااااي"

افصااحم عاص، ان الاد ااة التي اعتيرها التاريخ المعاتاار م صااضتااة، ل ساام في الضاقع سااض  اكر ح بة  
 خادد ح     اددك   د خرك اهن مااخ عث قرددارً اددرععاف اره ق دي مااهرخ  عيرهن   دوسا   مديد"فرع ة من عصار 

د بي ال عيم مجارهعا قدارً عيى  لمعً الودددل    قردددرى  اكره ماديلم ماطب ة  و  "ل س بالعلم الصااح  "اهسف  



مار اردهت وا مارددددددده ر بعً من مااهرخ  ماذا ق اراف عيع ه اذ. مارددددددده ر ياخر   خاطلر  مسف قهرخ  ارددددددعر 
 [ خادددددد ح] "ان الزمن عزء من التاريخ، والم ر  متالب بالتحكم في الزمن..   مازالد  اره ق لب اهر  بيل 

،دددددددددددلب ماخ ث م  اهحارك يي عهه   خ عي من محاً ماطلخي ماذا م خيف بر  يي ورن سسردددددددددددف اًك مارؤرخعلد   
اذ يضعاد في تااااااااالاب امماد التضيال متساااااااااع   "ان هااا التقاابال ل س تاااقض في ر يي،:  خدبر عل رأقدف ادها لب

ان التحكم في مضضااااض  حيضس، ف رس وماغس مثل التاريخ، يتتلب في تقديرس المزن بين االسااااتمرار     للحقب
   و ١٣٨-١٣٧د مادددددددددددددددسخدهت  ٢٠١٨لفد  اال   واالنقتاا ، وهض ماا يضفر  امماد التضيال المقرون باالتحقياب".

 اه ا  ف ا هل مايخن مااهرخ ا ال قطلرمت اهق ه. قسرددددددددددعر   د ال اه ق،ددددددددددعر ماى مسف عيى مار م اره سددددددددددبال
ق ث ماا كعً ماى من اذ. ماًي ها ه   ام قخ ث مارهاردددديهت مااا    دمااهرخ  م  قسرددددعر م اًمع مااهرخ     ر طهه

الوددددلا م اه ت  مارلوددددل     ماسدددددي بعل مادري محكه قرا  مادري  خهصدددد     دا  اهه مارًرسدددد  مالودددددهس  
  و٩٢-٧٠د مادسخهت ٢٠١٩اابعً.د مار هسا 

خهن السد هن ف سر ادهر  ابعرأل وا  جف مارًرسد  مالوددهس   ال مجي اً ما ردلر ا  ا ايف ماديلم 
مارددددد هسدددددا  ماًبيلاهسدددددا  ادي مام زم خ  مسطيال ا هه اا مار هل وه م اهن   م جاره     ق ه ز مااهرخ  ماا يعًا

وا   "ال تاريخ بدون وثا ق"أسددددددهقذأل مارددددددلر لن  ً راز م  و هن اةيهرأل اددددددهرب ف هالر الس يل  اددددددهرب سددددددع عل لؤ  
"ال تاريخ   عيى  يهرأل ا هيرأل قرهاهند  اا  اخه ا   وددسهم صددس  ماديم عيى مااهرخ  وهن أسدداه  مسددارمسددبلرغ اددً 

 ال ماديم مااهرخ ا ا رمسددددد  ا  زأل  جدي السددددد هن ف سر ال ماردددددؤمب ااباًأ مااهرخ   ا اهه.ا    و ً بدون  ساااا لة"
من ق اد  ماديم مااهرخ ا اطر  محسدةي   صد ه   ماسرود هت ا ا  صدسهن اهاًمع و ط بي  أا  اطرخ   عير  ا  

ما ظرخ  مقاددددددهن اهعايهراه ب هم ع ي هن ارددددددهعًمن عيى ماسهمد اا مااا قرهل ال قسرددددددعر  ماسرودددددد       دامإلاددددددهها  ا
مال هئ   ماظلمار   خًب م اارهم اهاسروددددد   وا ب هم مارلودددددلا مااهرخ ا عيى اًك مسرددددد هم اؤرخا ماخلا هت 

مت  الوددلا ماردرو د  ا  أولهر ماديرهم  ماسهسددس  ماذيل جً  م وا بًمق  ما رن ماد،ددرخل اردد ا  ماده   بعل ماذ 
 سدد ره اه مظهر. مادهام ماسرسرددا ا را بلسلهرا وا ااهاف ماديم  ماسرودد    ماسعيرددلف مابلا ًا إاعي ا هرسددلند  
 اد ى  اك من مسددا،ددههب مارلمودد   ال ماذا جدي ا ي مااهرخ  عرخاددهن  عر  هن  خرهل ال جر  خعل  ماسدي 

  و٨٥د صسخ  ٢٠١٩اابعً.د ماي،را ال جلمسيف اهو  



 خبً  من ما  ً مارلجف ايرًرسددددد  مالوددددددهس    مااراعز عيى مااهرخ  مالثهئ ا مارسدددددرا ام ق اددددددر عيى   
اؤرخا اًرس  ماخلا هت ماسرسر  د م  من ا ه  ال يرك بدا  مسرهس   مااهرخ ا  من  اك مااهرخ  ا ا مرن ا ه   

وددددددلا سزما    ر     مسف رهاره صددددددل رت قلمرخ  ادددددددلب ارددددددادررأل  ا بتد خًا   اًمف ادعًألد بي ال ال 
مسددددددادرهرخ  قًعرهه ويرددددددس   ر   د اذاك ا ه  ال يلجف س ً   ا اسيرددددددس  مااهرخ  ماه  يا اياهرخ  مادهارا ف ف  

مارؤرخعل ايذاهب عيى ة هؤ ماً ب  م ابرمرلرخهت مادظرىد  ال ان روٌض  خازمب ارددددهر مااهرخ  ماي،ددددرا 
مادددً ال مااددهرخ  مادددهارا ماررازا مح ر اد  من ياديرلم ال م  ب  م سثر  لالج دده  ماس لن ا ح قاددددددددددددددر لن  

 Ranajitسدددددر قهقهم عل أسلما اهودددددا قيك ما،ددددددلب مااا قلصدددددف اهن   قهرخ  اهه اره يرك رمسهجعت  هه ا

Guhaمااهرخ    أ سدددد  محثر وا مايخن ماردهصددددر وا   و مارؤرخ مارهرارددددا ما  ًا ماه ًا ماذا قرات ااهاهقف
مادًيً ال ماسر ا مادير   عيى اردددالك مادهامد و ً اهن ادريف  اك محثر مااللخ ا عيى اه قدرف اهاًرمسدددهت اه 

د  ٢٠١٩اُ ههد    ما ادً م سددددددددددددددادرهرخ  وا م  ب  م سثر  لالج ه  مااهرخ   ماًرمسددددددددددددددهت ماث هف    قهرخ  ماسل  
  و٧صسخ  

"لقد  و  اه سبال مارؤرخ ماهه ا ماا رلاا ماى ما لب وا ا ًا  ااهاف اًمرؤ مالاها  مااهرخ    ماخًيث    
اكتسب علم التاريخ مكانة  موا مرة بين العلضم في القرن التاسع عشر، ل ن وض  ة هاا العلم تاتضس علل 

ما  كرن  لم ر  اف ارا  او نحم مفاه م فدض يتصااااارن وكأنص فيلساااااضن، واذا إشاااااكال ة محرعة فاذا ما بلضر ا
للااس سارغيا  كير ، فدض يتصارن وكأنص اغيب، واذا ما قام بتشاري  وقا ع اعتماع ة، فدض يتصارن وكأنص  

وإذ ما تاااار تراعم لشااا صااا ا   ،وإذ ما وتااا  احداثا  ح    ة فدض يتصااارن وكأنص تاااحفي ،عالم اعتما 
واذا ما  ،واذا ما عالج معت ا  رقم ة، فدض يتصااارن وكأنص احصاااا ي ،كييرة فدض يتصااارن وكأنص عالم نفس

غرس الساااكان فانص يتصااارن وكأنص غيم رافي... والضاضااا  ان حدوغ القارة التاري  ة ل سااام واضاااحة اال ان 
   ال اه  اث و١٦د صدددسخ  ٢٠١٣اماا رلااد يكضن التاريخ علما  اميريال ا  او هضال  يريد التدام كل شاايء"  

"بما ان التاريخ ل س علما ، بل مركب من علضم م تلفة، فإن ما ف مارؤرخ ماسرسرددددددا  لسدددددداهف ال لن اها لب:  
يل وعيل بحكم ال ااارورة، وتت ااامن فلسااافتص الحاضااارة، بف ااال ميت را  العلضم، بعض ميد   ي تل  بين ع

   و١٦د صسخ  ٢٠١٨اال لند  المباغئ الفضهرية في تتضر العالم وطي عة االنسان"



ادً ظهلر  ق لا ماديلم   عيى مار م ال اي اه سددددددبالد م    ما ظر ماى مارلوددددددلا ال زم خ  أخرك قرهل  
م جاره     ق لا ور عهه   ًرقهه عيى ماا رخث ال خهب مسددددددددهاعبهه  ررمئال اخثهه عزز ال مزا  مااهرخ  وا 

"ان االفراط في التالق  مع العلضم مارؤرخ اخردددً ابعدددًأل ادددها لب:     صددددددددددددددسدددف ال اددده    دعدددهام اددده اددددً ماخدددًمثددد 
ص ان يمحي من الساااااااحة الم ركين بالمعال الصاااااارن لل لمة بحي  ال يبقل سااااااض  االعتماع ة من شااااااأن

..ما ناضاااااال من اعلص الم ركضن السااااااابقضن وفي مقدمتدم م ركض . نثرو ضلضعي او اقتصاااااااغس الماضااااااي
الحضل اااا  وفي مقااادمتدم ماااارو بلضو ولضسااااااااا اااان   فر وفيرناااان بروغيااال من اعااال تحت م الحضاعز بين  

   و١١٦د صسخ  ٢٠١٩اابعً.د لم ركين في نداية المتان" الت صصا ، انقلب علل ا

 ا ا ال اال  دمودددف ماى  اك اخه  ت ماسهسدددس  ما لب اهن ويردددس  مااهرخ  اا اهرمن عيى ماسهسدددس 
 هسددددددعل من مارلوددددددلا اها رددددددي   عهجزخل عل مااسيرددددددف ااق ه ب الوددددددلعهت ويرددددددس  مااهرخ  م  مسهم  مارؤرخعل  

ايرؤرخعل  مت أار   ابرك ال زم خ  م سارهم ايره   أا ويرددددددس  عيم اره ياسيرددددددف مارا ددددددددددددددلن وا ماديلم 
محخرك وا اً   عيرهم  ا ه ف اا هسدددددددعل من مااهرخ  ال عيم مالصدددددددلب ماى ماخت    م  ماخ هئال ما زئ   وا 

اادد ايا مارطيال مااا قدارددً عيى ماخ ددهئال ما زئ دد  مااا  اعل من ماسيرددددددددددددددسدد  قيخددن عل ماخت  دد  وا اسهلاهدده م
 ن ماسيرس  اا أيًيلالج      د مااا قرثي ماره أل مااا قدارً عيعهه أيًيلالج   ماسعيرلف  ديالصي ماعهه مارؤرخلن 

ه أل  ورمغ  ماره أل اا مااهرخ  وهي ال ماررهل قسرددددددعر محيًيلالج   اهحيًيلالج   م  ماسرمغ اهاسرمغ مم قسرددددددعر مار
أا مااددهرخ  ماددذا ي ا ددف مارؤرخلن ال خهب ا ه عاهم  قخيعهقهم  ويرددددددددددددددساهم مااخيعي دد  ما  ددًقدد  االلن ادده أل 

" ل ساام كل   هذم ماددددً  ياردددهمب ماهه ا ماا رلاا اها لب   دصدددهاخ  اا اهت ماسهسدددس   رفخاهم اخرا  ماللن 
ما ا مارؤرخ اثي   ر كان ليلضر الح  قة المااهج والتقا ا  التي يعتمدها الم ر  شااااارطا  ضاااااروريا، ل اص هي

  [ خاددددددددد ح ]مايخهر ماذا يهاًا اهابلصدددددددددي د الل مابلصدددددددددي    قلساد   بً اف ال اًؤ   اهمد اعبي  ارم .د  
اذاك  بً ال قلور  د ا ا مابلصدددددي  ر م مسهه سدددددهعًقف دوهاذا مكا،دددددف مادهام ما ًيً ال ارخردددددالف الاريا

ماد ي   م  ماذا    مااا قرهرؤ   رمن ابعرمن وا اه يالصددددي ما ف مارؤرخعل ال ساهئل وا اخلثهم ال خهب قخيعي  
 مسددددددددا رمم اه يالور اًيهم ال اددددددددده ر   ثهئال الب مارلوددددددددلا  عً مايخن  ماًرمسدددددددد  ايازاعل اهارلوددددددددل     

عل ماا رخث  ماا رخً ا هرس  ارهر  ماسعيردددلف ماذا ييخن   ال اه قدددددث ال اهراهم مااا قرزن ب د مازاههس  
  و٢٠١٣اماا رلااد     سدددددديل ف ماا رخًاال خهب مسددددددةياف ماسيردددددد،     عل مادرلا هت  ما لمعً  ما لمسعل مادها  

  و٢٠١٨ااًجهااد 



 


