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 المحاضرة الخامسة عشر

 من زاوية االرتباط بالمهنة:للتاريخ وفلسفته : رؤية المؤرخين سابعا  

 حسب  كل  لكن  ،واحد   موضوع  في  اهتمامهما  يبديان  التاريخ والفيلسوف  المؤرخ  من كلا   ان
، اذ يظههل التههاريخ حبههاا هههوحههدا هه  ووةههاروهه  الا ربههل موروفههاا  ههها من كههل الر   التي  وبر  ن  زاويتهه 

انطواربل التاريخ والكتاهل التاريخبل، وللفلسهههههههههفل  ومل هم واسهههههههههيلتهم الفلسههههههههه بل التي يط  ونها  ل   
المادة أي التاريخ من اجل التوصهههل ال  نتارر ور   فكريل حوس مسهههيرة التاريخ ال سهههري ومسهههت بل   

 مهما  فهو المؤرخ اما  الماردة  ال قب ل   ن  الفيلسههههههههههوف  من خلس اسههههههههههتم ات الومومبا   اذ ي    
  يسههههههتطبن  ال التي  ال قب ل هوسههههههوار  م يداا   ي     ان  اال  والفمبل  األد بل  الكتاهل إغراءا   ال   اسههههههتسههههههلم

  ؟هل التاريخ علم وكيف يمكن اثبات علميته ومن أي العلوم هو ولكن ي    السهؤاس     مها ال باد 
  غل للمؤرخين الذين يهدفون منلكم  كان واالزاس السهه ل السهها  ،الفلسههفل ربما ال يسهه ل مراال وهذا

  ي ترب   هما ومن  ،التاريخبل  المورفل  وطببول  ومفهوم   التاريخ  موم     ليل  التاريخ فلسههههههههههفل دراسههههههههههل
  األحكام  واسههههههتم ات  التاريخ ةضههههههايا  موالال في والم د   واالسههههههتم ات  الت ليل في الفلسههههههفل  من  التاريخ

   أحدا ها موالال وطري ل التاريخبل الموضو ا   من  دد  ماوسمت في والثا تل الوامل وال وانين

    وم  النها  االوس   سههههههه   فهي والولم  اللهو     ين الوسههههههه   الممط ل  هي الفلسهههههههفل  كانت   ااذ 
  (،التاريخ  ها  يتصهههه   صههههفل  وهي)  ،الب ين حد    بلغ  لم  موضههههو ا   في التومل   من  أسهههها    ل 

 ما وهذا  ،اال ت اديل المسهههههارل في الا م ال    سهههههتمد  ما من  اكثر الو ل   خاطب   النها الولم  و سههههه  
 ال ان  ينبغي  المؤرخ بان"   مد و كرو سهههههههه  الفيلسههههههههوف ا يطالي  ير    لذلك   أيضهههههههها  التاريخ  ي اول 
 اليهها  يسهههههههههتنه   التي العلميهة  األسههههههههه  ينهاش   ان عليهه يهل والمنهجيهة  الكتهاييهة  بمؤهالتهه  يكتفي

 ةاس  ها ضهههههههافل ال  ذلك  ،"أيضههههها    فيلسهههههو   يل  فقط  مؤرخا  يكون  ال ان عليه يجب َاي تفسهههههير 
كم اولل لل وس هانهم اكثر الما  الماماا   "المؤرخون  اال  يكتبها  ال  ان  يجب  الفلسهههفة بان" كرو سهههه 

"ان كل كرو سه  ويخلص   ه كايل ا نسهانبل  ل  األر،، وهو ما يومي انهم اكثر ةدرة  ل  فهمها
، وربما هو لم ي صهههد الت ريب  ين  من يحمل لقب مؤرخ فهو فيلسههو  سههواا أراك ال  ام لم يرك "

السههاملل للمور واالحداو والمظر ال  المسههت بل  المؤرخ والفيلسههوف من حي  ال درة الو لبل والمظرة 
، صههههههههف ل  ٢٠١٢)المسههههههههار،  ل كان ي صههههههههد كذلك ان كل مؤرخ يوبر  ن ذا   من خلس  اريخ   

، والمعبار في هذا االمر هالمسه ل للمؤرخين م ارنل هالفلسهفل هي الموضهو بل التي هي صهفل  (٢٩
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ار لمتهاجها  المؤرخين  رفن ال وم ممهم و اولهم من الث ها  و سههههههههههههههفه  جهود ال وم االخر ومعبه
 ال توادهم  مها هسبب انتماءا هم او انفواال هم السخصبل او نوع الو لبل التي ي ملونها 

 جر    التي  األحههداو   حقب ههل  في  االوسفهه  ال قب ههل   ن  كلهمهها  والفيلسههههههههههههههوف  المؤرخي  هه   
  ي     الفيلسهههههوف  السهههههك  هممهاهما  يدخل  واال مين المطلق  همفهومها واآلخر ،ومكان    مان م ددة

  التاريخ فلسهههفل في والمؤرخ  ومصهههير االنسهههانبل، الكون حركل     كم   ا ت   وةوانين  وةوا د   ح ارق   ن
  مسهههههيرة    كم  و ا تل   امل  وةوا د   ةوانينو    فسهههههير االحداو والوةارن هصهههههب تها الا ربل،   ن  ي    

 ال   يمظر  فالمؤرخ  لذلكةدر  ولق االمر  تفسههههههير االحداو وربطها و ت ن جذورها   ال سههههههري   التاريخ
ممههذ ان وطههوة اةههدام   التههاريخ  مههادة  هو  ال ههدو   فههاذا كههان  لمهمههلل  االحتراف  زاويههل  من  الموضههههههههههههههوع

وصهههباغل  لك االحداو و فسهههيرها، السهههبما ال ديمل ممها ياب ان يكون هوسهههلوب   االنسهههان االر، 
 الولوم ام  هي  الفلسهفل ان  فكرة من  يتوار،  ال  وهو  ،الفلسهفل مادة  التاريخ ان  يومي ام  وهوفلسهفي، 

   ذا ها ةارمل   لوم ال    ت وس لها  ةوانين الفلسهفل   صهو   ان وبود  هالتفلسه    بدأ  جمبوها الولوم  الن
    كم  مليةر    ل   االن ال   يتف وا لم  الفلسهههههفل  الن ال الي  الوةت  ال   التاريخ  من  يصههههه  ال ماهو  و 

  الكارن  ه باة  ها سههههبيهواضههههم لس دورها او انهبارها، حت  هود  ال ضههههارا  نسههههوء و   التاريخ حركل
مورفل ال قب ل او الت ري  مها، والسهههههههههؤاس أي لالفلسهههههههههفل هانها م اولل جادة   ما رفاذا  لذلك    ال ي

حركل األشهههباء التي من حوس االنسهههان وخارك مدارك  او  ن  و ببعبل  طحقب ل الظواهر الهل حقب ل  
   ا  ذ وصوس ال  ال قب ل هو  لم ه د للاالنسان م اولل ماهبل االنسان ومصيره والواةن ان 

هالمس ل للمؤرخين   الوالم المواصر والم رك  ما هي  ي    السؤاس الذي اص   شارواا في 
الن  يثير الم ا ا  وياول الما     المجتمعات؟اح  أسباب تخلف  وهل هو  التاريخ    أهمية كراسة

ال يرنون ال  االمام،  ل يهتمون هماضيهم اكثر مما يخططون للمست بل و طرف ال وم لدرجل  
هاخر    أ له  التسا ال   ا جاهل  ل   األفضل  من  ربما  الدراسبل   المماهر  من  ه ذف   المطال ل 

كيف لنا ان نتصور حياة    من حياة البشرية؟مااا لو ح   التاريخ والمعرفة التاريخية  مفتوحل،  
 هناك مجتمعات يوظفها التاريخ ي ل ان توظفه؟  ان  نب التاريخ والمعرفة التاريخية  اوهل    البشرية؟

"انه الي  من القول بان التاريخ عر  بانه وعاا الخبرة البشرية، والعلم  ير  م سن م مد  
الخاص بجهوك االنسان التي يذلت عبر االزمان السابقة، او هو المحاولة التي تسته   اإلجابة 
على األسئلة التي تتعلق يتل  الجهوك في الماضي، فالتاريخ يتناول طوايا حياة أينائه وافكارهم، 
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تل  األفكار بمعيشتهم، ثم عالشة تل  الحياة واألفكار بسيرة االنسان في األرض  وم ى ارتباط  
وجهوك  المتواصلة لرفع شأنه في سلم الحضارة اشتصاكيا  وعلميا  فكريا ، وم ى ارتباط ماضي 

ان موم  التاريخ    ةول :  كولماوود   ويم ل  ن   المجتمعات واألمم بحاضرها، وحاضرها بمستقبلها"
لكم  ما، هموم  ما مازاس ي با   ،ميت  الماضي الذي ي    فب  المؤرخ لبس ما،  يكمن في ان 
ال اضر الحكمة"او    في  وازكياك  المعرفة  ولتكامل  البشري،  للتق م  وف اا  او     "التاريخ هو سجل 

في  كرو س   ل المتخذة  والمواقف  متكاملة  وح ة  فالحياة  معاصر  تاريخ  هو  حقيقي  تاريخ  "كل 
ويتسارل من أي نوع من أنواع الموارف    بمعتق ات الحاضر وامال المستقبل" الماضي تؤثر وتتاثر  

هو التاريخ؟ هل هو ضمن الموارف الميتافي يقبل )ال يببل ، الديمبل(؟ ام هو فن من الفمون الكتا بل،  
ام هو  لم  ين الولوم؟ ام هو ضمن الفلسفل؟ فهل يص  ان  كون هماك موارف غير الموارف 

"نعم فهو خارج المعار  المذكورة فلو كان التاريخ ضمن اح ى  ب م سن م مد  المذكورة؟ وياي
تل  المعار  لحسم االمر وانتهى التساؤل الذي اثير منذ أربعة وعشرين شرنا . أي منذ كتبت  

)حسين، طببول المورفل    حواكث التاريخ بشكل منتظم. وجعلتهم يتسائلون عن طبيعة تل  الحواكث"
  والسؤاس المهم هل  كفي إجاهل الدكتور  ( ٣٠- ٢١، الصف ا   ٢٠١٢التاريخبل وفلسفل التاريخ،  

 م سن م مد؟ ام ان االمر مازاس وسي    مفتوحا وهو األرج   

 ثامنا : الخالصة

o   االكاديمبل لمم  دراسل التاريخ والتخصص فب  هوداا يدر  المؤرخين فلسفل التاريخ في األةسام
فكرياا يسههههههها د المؤرخ المبتدأ في فهم االحداو و فسهههههههيرها، ومم   ملكل ن ديل لتفسهههههههير التاريخ  
والمورفهل التهاريخبهل ومهدار  الكتهاههل و ملبهل موهالاهل ا شههههههههههههههكهالبها  التي يطرحهها المؤرخين في 

، ولدراسههههههههل أنواع  فسههههههههير التاريخ  التاريخبل  ممهابلال للر يل وف اا   كتاها هم االكاديمبل و فسههههههههيرها
والمثالي والماديل التاريخبل   الخ، ونظريا  الفلسفل في هذا المااس اي ةدر   الديمي  لتفسيركا

وارارهم في حركهل التهاريخ   ومهاركس   الخ  ل ههب ولق االمر ههالفكر التهاريخي لهد  الفلسههههههههههههههفهل  
 فسههير التاريخ و  ليل االحداو التاريخبل، وذلك   ونسههوء ال ضههارا ، ومن اجل  سهههيل  ملبل

ما  وضههههههههههه   نتاجا  المؤرخين في مااس فلسهههههههههههفل التاريخ واسههههههههههههاما هم في اغماء هذا ال  ل 
 والمورفل التاريخي الفكر  رصهههههههههههههينتل   لمبل مادة  أهممادة فلسهههههههههههههفل التاريخ    المورفي، لذلك  ود 

  ا هم الولمبل لد  المؤرخين، التي ياب انوكاسها  ل  نتاج التاريخبل
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o للمؤرخ  هالمسه ل فاألمر  ؛الفلسهفل ر يل   ن  مختلفل زاويل  من  التاريخ  لفلسهفل  رخينؤ الم  ر يل ان 
هههالمفهوم المطلق    الههدخوس  دون والمظر من زاويههل االنتمههاء للمهمههل    ريخبههلاالتهه  هههالمورفههل  يتولق

هل  السؤاس يت ادر  "الحقيقة عن البحث"  هونها  الفلسفل  رفما  اذاو    الفلسفل  واجب   ألن   لفلسفلل
 الولم هي  الفلسهفل  ان  يومي فهو  الولم  هموم  كانت  اذا الولم  هموم   ال قب ل أم  المطل ل  ال قب ل
  صههههههههههههههار   اذا  َاي  الفلسههههههههههههههفهل  من  ولهد    ،جمبوهها  الُولوم  ان يومي  وهو  ،الولوم  لم  أو  الاهامن

  نطاق من خرجت     كمها  وةوانين  ح ارق  مامو ل ولها  ، ا ت   حقب ل حولها المختل   ال ضههايا
 لكل وأصهه   ،الفلسههفل   ن الولوم  انفصههلت كما اسههلفما   وهكذا ،الولم  نطاق في ودخلت  الفلسههفل

 جاء    هما ومن  يوبر  مها المتخصهههههههههصهههههههههون في هذا الولم او ذاك،  خاصهههههههههلال ت فلسهههههههههف   لم
   الخ     االجتماع أو التاريخ فلسفل في الدكتوراه 

o وجاء   التاريخ  حقب ل   ن  للكسهههههه   ن و المؤرخ ا ه  يهتديالمورفل التي   هي  ان فلسههههههفل التاريخ  
 ال  المؤرخون  سهههههههو   هما  ومن  وكيف؟ لمااامااا حصههههل و   السهههههههؤاس   ل  لإلجاهل لها  ال اجل
 دراسههل   صهه    ال كي المبتدئ  للمؤرخ  دريسههها   ل  والتركي   أ مالهم  في  التاريخ فلسههفل  ا تماد 
 ال وادو  هذه مم  دون  المتسههلسههلل واالحداو   السههباسههبل المواهدا   الموارك من أكواما  التاريخ
  التهاريخ  من  التهاريخبهل  الهدراسههههههههههههههل   ويهل  اسههههههههههههههتههدفوا فهانهم  م ومن  و وليلهها،  ال قبقبهل اهوهادهها

 من  اهم  التاريخ  دراسههل   كون  ان  االسههاسههبل  ومهمتها  ،ال ضههارة  فلسههفل ال  والوسههكري   السههباسههي
 مظهر  واج   التي  الولل  و ت ن  ،ال سهري  الو ل  سهير   ت ن ال  ال كام  وسهير الملوك اخ ار سهرد 

وخلصههل ال وس ان للتاريخ نكهل خاصههل ولل اد ل التاريخبل رون ها الخا    ؛ا نسههاني  المسههات
ههال فهاع  ل  الموضههههههههههههههو بهل، لكن ال حبهاد  ن الهذا  او الفرو، الو لبهل التي   يهد ال هدو 

 ما ذهب  بد الا ار ناجي التاريخي رون اا ووضوحاا ونفواا، ك
o   التاريخ: هو ما يرسههههههههم  المؤرخين  رو  ال اضههههههههر ور يت  للماضههههههههي، لذلك فالتاريخ هو نتاك

ذهمبل المؤرخين  رو  حاضهههرهم وحاجت  وكلما   ير و طور هذا ال اضهههر ؤهر  ر   جديدة 
 واصر الحداو التاريخ وا يد المظر هكتا تها، لذلك يمكن ال وس هان التاريخ كل   اريخ م

o   يوت د ال الببل الوظم  المؤرخين هان فلسفل التاريخ هي  رف فكري لبس اال و  ود التاريخ  ن
الموضهههههو بل، لكمها في واةن ال اس   ن في صهههههمبم  مل المؤرخ و ود همثاهل الرو  التي يبثها  

وغير ذا  جههدو  في هوم األحبههان، وهي احههداو التههاريخ من زاويههل   لالمؤرخ هههالمههادة الميتهه
   اطها هالماضي ف   ار 
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o  االهتمام هالاانب المورفي في "المماهر الدراسهههههههههههبل الةسهههههههههههام     وجب اسهههههههههههتدامل  لم التاريخ  ان
التاريخ" أي التركي   ل  نسهههههههههوة و طور  لم التاريخ ومفهوم  وطرق  فسهههههههههيره وطببول المورفل 

  ذهممها "ال وس التهاريخبهل   هدفها مها  ن اهمبهل  لم التهاريخ ربمها من اهم األمور التي  ت هادر ال
هان واحدة من ا رز صههفا  الولوم هي التراكمبل لذلك فالتاريخ هو من حفل للولوم مكتسههفا ها  

 مت هل  و  طبيق ذلك  ل   لم التاريخ؟   م  واخترا ا ها او نظريا ها  بر ال من" والسؤاس: هل  
التي ور ماها     دريس نسوة و طور  لم التوريخ والمورفل التاريخبل؟ وكون المماهر من سو  ال 

مسههههلما  ياب  دم المسهههها ؟ هل  صهههه  االجاهل هان السههههبب في ذلك ان المماهر أصهههه  ت 
"ةديمل" ممذ نسهههههههههوة ممهر ال    التاريخي في اوربا، ووةت ذاك لم  كون هماك مدار  للكتاهل  
التاريخبل او ان الكتاهل التاريخبل لم  كون  وي ذا ها  وربما وأصههههه  ت ال  لبي متطل ا   الم  

 ما هود ال دا ل 
o   ن طهل شههههههههههههههروع مبمبهل  ل  ايمهان ههوهمبهل التهاريخ و لميته ، ومن همهاك  هدايهل او  ياهب ان  كون

ياهب  بمي افترا، انه  من اجهل الت يير او الت هديه  ياهب  اجهل الوصههههههههههههههوس ال  نتهارر  لمبهل
 بمي نظام فكري مسههههههت ل )مدرسههههههل  اريخبل(، وهو ما يتطلب ان يكون المتصههههههدي  ل  درايل 
وو ي  ام ويسهههتمد طرح  ال  ارضهههبل  لمبل، وهذه األخيرة ال  وفرها اةسهههام التاريخ في  المما  

 الوربي 

 

 


