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 العالقة بين العمم والفمسفة والتاريخ:ثانيا: 
إف العالقػػب نػػلف العاػػـ يالوػػفرلف يال االػػ ب ىػػي  القػػب و ف الػػب لبيػػف الوعػػرؼ  اػػ  طنلعويػػف بػػف    

 خالؿ الوعرؼ  ا  يؿ طرؼ بف أطرافيف:
 العمم: -
ىي اإلدراؾ الحفصؿ نفلدللؿ الشفبؿ لالقلف الجفـز يالظف الغفلب، يبف نلنيبف بف درجفت    

 يبراوب. يلوروب  الو إدراؾ الشيء  ا  حقلقوو إدرايًف جفزبًف.
يلعرؼ يذلؾ نأنو نشفط  قاػي يبعرفػب ورايبلػب، ووػيخ  اليشػؼ  ػف الظػياىر البفدلػب ي لػر     

 البفدلب في العفلـ.
 الفمسفة:

وعرؼ ال اال ب وعرل ًف أنجدلًف بف خػالؿ ذات الوعرلػؼ الػذر  رفيػف نػو اللينػفف  اػ  أنيػف  حػب    
" الوػي وعنػي Sophia" الوي وعنػي "حػب" ي يابػب "philoلاحيبب(، يىي وعرلؼ بشوؽ بف يابب "

"الحيبب"، ثـ وطير الوعرلؼ نيف حو  يصؿ إل  أنيف "فٌف لاو اللر" يىي الوعرلؼ الػذر  رفيػف نػو 
ل لاالػػيؼ املبػػفني "فرلػػدرلؾ نلوشػػو" فػػي القػػرف الوفالػػة  شػػر. يال االػػ ب فػػي بػػدليليف العابػػي العػػفـ ا

وعني االالورشفد ننظرة صحلحب إل  العػفلـ وبثػؿ بجبػؿ الب ػفىلـ  ػف الحلػفة فػي أنعفدىػف الشػفباب 
 أي ظياىرىف يأحداثيف ياًل  ا  حدة، يبف وندي بف خالؿ نظرة ياحدة أحلفنًف. 

ف ال االػػ ب فػػي  القويػػف الجدللػػب نبياػػي ب الوػػفرلف ىػػي إجفنػػب  ػػف لبيػػف القػػيؿ نػػأ يبػػف ىنػػف    
 الالؤاؿ "يلؼ؟"، في حلف لييف الوفرلف ي بؿ البؤرخ ياقعف وحت اإلجفنب  ف الالؤاؿ "بو ؟".

 :خالتاري
 لغًة:



يىي بذىب الالخفير في  ودؿ يابب الوفرلف أي الوأرلف في الاغب العرنلب  ا  اإل الـ نفليقت،   
وعرل و. يالوفرلف يذلؾ وعرلؼ نفليقت يالويرلف يالوفرلف بثاو فلقفؿ أرخت ييرخت، يىذا بذىب 

بف  ىي بشوؽي  ،أبف البقرلزر فلعرؼ الوفرلف نأنو إخنفر  بف حدث في العفلـ البفاي الجيىرر.
شيء حدث يبف لحدث  يىي صغفر امنث  بف نقر اليحش، منو  - ن وح اليبزة ييالرىف - امرخ
  اليلد.

 اصطالحا:
 رَّفو انف خاديف نقيلو: "الوفرلف خنٌر  ف االجوبفع اإلنالفنيِّ الذر ىي ُ ْبراف العفلـ، يبف   

، يالعصنلَّفت، يأصنفؼ الوقاُّنفت لانشر َلعِرض لذلؾ العبراِف بف امحياؿ؛ بثؿ الويحُّش يالوآنس
نعايـ  ا  نعض، يبف لنشأ  ف ذلؾ بف الُباؾ يالديؿ يبراونيف، يبف لنوحاو النشر نأ بفليـ 
يبالف ليـ بف اليالب يالبعفلش، يالعايـ يالصنفئة، يالفئر بف لحدث بف ذلؾ العبراف بف 

ىب جـ ال يائد شرلؼ الغفلب. إذ ىي يلعرفو "انف خاديف" ألاًف نأنو:   فف  زلز البذ، امحياؿ"
ليق نف  ا  أحياؿ البفالف بف امبـ في أخالقيـ يامننلفء في اللرىـ يالبايؾ في ديليـ 

 ياللفالويـ حو  ووـ ففئدة االقوداء في ذلؾ لبف لريبو في أحياؿ الدلف يالدنلف.(.
بف لقفؿ  ف اليـر يبف لبيف أف ودؿ ب ردة الوفرلف  ا  نايغ الص فت بدلفت بوقدبب جدا ي   

، يبثاو لقفؿ  ف اليففء يالفئر الص فت.  الشدلد لارجؿ نأف فالف  فلب في اليـر
يالوفرلف  ند ا اب البؤرخلف ىي نحث يدراالب ياالوقصفء مخنفر النفس يحريويـ، يالنظر في    

ندء أحياليـ البفالب، أبف بياي و فيي الحلفة اإلنالفنلب في ابودادىف الزبني  ا  امرض بنذ 
، يبف لحيـ ىذه الحلفة بف  يابؿ يأالنفب.  الخاؽ إل  اللـي

حػديد ي ا  الر ـ ببف لايثلقب الوفرلخلب بف أىبلب إال أنيف ال لجب أف وبثؿ بيفنب وقورب بف     
، يذلؾ ليي ال ووعطؿ بايب النقد الوي ىي بػف صػبلـ بيػفـ الػي ي النشػرر، يلعػؿ قاػلب الوقدلس

وؤشػر نياػيح شػدلد اػريرة وبحػلص اليثػفئؽ ينقػدىف بػف خػالؿ  بلرانػي"خطلب الثيرة ال رنالػلب "
 البنيج الوفرلخي.

 التفاعل بين العمم والتاريخ:
نإثفرة  دة قافلف بنيجلب حيؿ بدى إبيفنلب قلفـ  ايـ إنالفنلب  وبلز بجفؿ "اإلنالوبيليجلف"   

قد ف ".صرفب"ال ورق  بعفرفيف إل  بالويى بياي لب يدقب الحقفئؽ الوي أنوجويف العايـ الطنلعلب أي

                                                           
  ودفن في مقبرة العظماء، ثم ما 1971سياسي فرنسي، وخطيب الثورة الفرنسية البميغ المفوَّه. مات سنة ،

كان لبث قبره أن نبش وسحل جثمانو من ثم، حين كشفت مذكرات سرية لو عن لعبو دورا مزدوجا، وأنو 
 خاطب مع الممك لويس السادس عشر.يت
 ي أساسي يتعمق بنظرية المعرفة بشكل عام.فمبحث فمس 



 شيات بالألب "البياي لب" يجيف نفرزا ليذه اإلشيفللب، يخصيصف في بجفؿ البعرفب الوفرلخلب.
بثؿ بلدانف بنفالنف لطرح ىذه البالألب،  نصب  ا  بفض زاؿ يانوي ،ففلوفرلف، نيص و بعرفب و

إبف نيدؼ إثنفت وعذر قلفـ بعرفب  ابلب نفلوفرلف نالنب انو فء شرط البياي لب، أي نغفلب الوأيلد 
العابلب  نفلوفلي،  ا  خصيصلب و رض ا وبفد بعفللر أخرى ونفالب طنلعب البجفؿ يويفر،

 البنشيدة لابعرفب الوفرلخلب.
الذر لعونر أف الحيادث  ( 6291 – 6481  "ماكس فيبر"يفي ىذا الاللفؽ لندرج بيقؼ   

الشيء الذر لطرح  ووبلز نفليثففب بف جيب،  - الوي وشيؿ بيايع  بؿ البؤرخ - الوفرلخلب
وبثؿ يقفئة  يبف جيب أخرى، صعينب اإلحفطب نيف بيبف ناغ البنيج البعوبد بف صرابب.

ب صرف والبح نفلويصؿ إل  قيانلف ثفنوب يبف ىي الشأف نفلنالنب لاعايـ الالبفاي حيادث بو ردة ال
  بشياب انو فء ويرار الحيادث يوعذر الوعبلـ(.

اففب إل  ىذه الصعينفت البياي لب النفنعب بف طنلعب الياقة الوفرلخي، لؤيد" بفيس     يا 
لب الو اللر الوي لقدبيف في ويجلو  با –يعفبؿ ذاوي  -فلنر"  ا  أىبلب النعد اإللدليليجي

البؤرخ لاوفرلف، يذلؾ بف خالؿ انوقفئو لاعيابؿ أي امالنفب الب الرة لحيادث البفاي، حلث 
يىيذا لنويي ىذا الوصير إل   وودخؿ القلـ يامحيفـ الذاولب في إ طفء اميليلب لعفبؿ  ا  آخر.
ابوزاجيف نذاولب البؤرخ أي نظروو ا ونفر أف البعرفب الوفرلخلب ال لبيف أف وييف وفبب فاال  ف 

 الخفصب.
أطريحفت ودافة  ف إبيفنلب  ، نصدد وحدلد طنلعب يقلبب البعرفب الوفرلخلب،لياجو النفحثيفي   

ننفء بعرفب  ابلب نفلوفرلف بف خالؿ الوأيلد  ا  أف الصعينفت البياي لب يالذاولب الوي ويشؼ 
بثؿ بد فة لاطعف في بشري لب البعرفب الوفرلخلب  ف الطفنة البحديد يالنالني ليذه البعرفب ال و

 نقدر بف ويشؼ  ف الخصيصلب الوي وبلز ىذا البجفؿ.
(  ا   فئؽ البالففب الزبنلب الوي 6211/6241  آرون"يمون "ر  ، لريزاالوجفهفي ن س ي   

و صؿ البفاي الذر لراد االوعفدوو  ف الحفار البعلش. ففلياقة الذر نعلشو ندريو نطرلقب 
ئلب؛ أبف البفاي الذر لـ نعشو فلوعذر فيـ دالالت أحداثو. يلنجـ  ف ذلؾ أف البعرفب واقف

يبف أف جدللب  يال لبيف إال أف وييف نالنلب بحديدة. الوفرلخلب وظؿ صعنب البنفؿ في شبيللويف،
 في فيـ دالالت البفاي   االجوبف يالبفاي يالحفار ىذه قد وجعؿ البؤرخ بوأثرا نياقعو 

                                                           
  نسق من األفكار موظف لخدمة مبادئ معينة تؤمن بيا شرائح معينة عمى المستوى السياسي أو

كانت عمى االجتماعي، وتقع في قمة ىرم المؤسسة الحاكمة، وغالبا ما تندرج تحت جمباب القداسة إن 
 المستوى العقائدي، أو تندرج كأىمية قصوى كونيا مبادئ يجب اإليمان بيا عمى المستوى السياسي.



قص بف  لـ وعد البعرفب نفلوفرلف قفئبب  ا    ف ذلؾ:  "آرون" (. يلقيؿ لدليليجيالعفبؿ اإل
 .(حدث نقال  ف يثفئؽ بخطيطب، يلينيف قفئبب في بف نرلد أف نيوش و 

طرحف آخر لحفيؿ إا فء البشري لب  ياجون (9111 - 6261  "بول ريكور"يبة الب ير     
"الخصيصلب" الوي وطنة البعرفب الوفرلخلب نيص يف بعرفب الذر لؤيد  ا  ي العابلب  ا  الوفرلف 

ال ونصب  ا  بعطلفت جفىزة بثؿ العايـ الحقب، نؿ ىي بعرفب لوـ ننفؤىف ا وبفدا  ا  بنيج 
خفص لقيـ  ا  االونطفؽ بخا فت البفاي يوحيلايف إل  يثفئؽ "دالب" ننفء  ا  بنيج دقلؽ 

بف حلث قلبويف  ذه الببفرالب البنيجلب ال وخواؼ،يى لبفرس بف خاللو البؤرخ البالحظب يالنقد.
  ف البنيج البعوبد في العاـي الحقب، بة وبلزىف نخصيصلب ويجنيف طنلعب الظفىرة الوفرلخلب.

 ا  أف خصيصلب  ريكور"بول "أبف  ف البياي لب البويخفة في البعرفب العابلب، فلؤيد     
نشيؿ  الوفرلخلب بف خالؿ بعلفر ال لخاة، بيايع الوفرلف يبنيجو وقواي النظر إل  البعرفب

لابعن  البوعفرؼ  الو في العاـي الحقب حيؿ بندأ البياي لب. ففلبعرفب الوفرلخلب ال  بطاؽ،
وخاي بف الذاولب الوي ووبثؿ في ورجلح البؤرخ لعفبؿ ب الر  ا  آخر. يبف ثـ، ندؿ الوبالؾ 

إلطالؽ، لننغي ا ونفر البعرفب نبطاب البياي لب الوفبب الوي وا ي  ا  البعرفب البب ا
الوفرلخلب نالنلب لوداخؿ فليف الذاوي نفلبياي ي. يالبعرفب الوفرلخلب لننغي ليف أف ونصرؼ  ف 

 الر نب في البياي لب إل  النحث  ف ذاولب "جلدة" والع  إل  جعؿ الوفرلف بعرفب ببينب.
يف وػػػفبب يبياي لب نفلػػػنظر إل  العػػػيائػػػؽ ي ػػبيبف، لواػػػػػح أف البػػػػػعرفب الوفرلخلب قػػد ال وي    

 لر أف ذلؾ ال لن ي  الوي وؤيد  اليف الوصيرات الالفنقب. -البياي لب يالذاولب  -البنيجلب 
يينيف بعرفب ال وخاي بف شريط العابلب نفلنظر إل  الخصيصلب الوي وبلز بيايع يبنيج 

 الوفرلف.
بوعاقف نبفاي  فيالت الرابلب ل ؾ وايـ اإلشيفللفت،بحيلبف يفف الوفرلف بف خالؿ واؾ ال   

وعنر  ف "الي ي نفلوفرلف" بف  الوي اإلنالفف فإف "االوحافر" ىذا البفاي لعني دراالب الوفرلف،
خالؿ يالفئؿ البعرفب الوفرلخلب، يأنالط واؾ اليالفئؿ ىي ياللاب "الالرد الوفرلخي" الوي وقـي نديرىف 

عني  بالب ال حص يالوحالؿ الدقلؽ ل ذر" يالHistorical method ا  "البنيج الوفرلخي 
لالجالت البفاي يبخا فوو، يدراالب يو اللر اليثفئؽ. يلعوبد البؤرخ يفقًف ليذا  ا  "البنطؽ" 
ي"اليثفئؽ". ي ندبف لطرح الالؤاؿ الذر لالو الر  ف  القب اليثلقب نفلبنطؽ فإف اإلجفنب وييف 

فئؽ ووعاؽ نجزء بحديد بف البفاي، يال لبيف أف قفئبب  ا  النظر إل  الوفرلف  ا  إنو يث
والوجبة أجزاؤه إال بف خالؿ البنطؽ الذر ىي  نفرة  ف بجبي ب العالقفت الوي ورنط نلف  دة 
قافلف، يوييف بحييبب حيبف اريرلًف بة نعايف النعض. يبف شأف االالوعفنب نفلبنيج 

 .الوفرلخي ىي بحفيلب االروقفء نفلوفرلف إل  برونب العايـ
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