
  

  

 

 :التاريخحماور درس 

  .التارخيية املعرفة: احملور األول

  .التقدم وفكرة التاريخ: احملور الثاين

  .التاريخ يف اإلنسان دور: احملور الثالث

 :الطرح اإلشكايل

 وخيضع واملكان، الزمان يف يتطور كائن تارخيي، كائن إنه بل امللموس، املادي العامل عن يتعاىل ميتافيزيقيا كائنا ليس اإلنسان إن

 املعرفة حول فلسفية قضايا يثري الذي ،"التاريخ": يسمى ما هو وهذا ،…سياسية  اجتماعية، اقتصادية،: املوضوعية الشروط من موعة

 يف املركزية املفاهيم بني ومن واملستقبل، بل احلاضر عن تنفصل أن ميكن ال الوقت نفس يف لكنها املاضي، حول معرفة باعتبارها التارخيية

 يف األساسي الفاعل يتخذه الذي املعقد الدور وأخريا يتخذها، اليت املسارات حول املؤرخون خيتلف الذي التقدم مفهوم جند التاريخ علم

 :مجلة من األسئلة خالل من صياغتها ميكن قضايا وهي اإلنسان، أي التاريخ

 التارخيية؟ املعرفة هي ما 

 متعددة؟ مسارات أم واحد؟ مسار للتقدم هل 

 التاريخ؟ أم اإلنسان اآلخر؟ يف يتحكم الذي من 

 : التارخيية املعرفة: احملور األول

 كموضوع ذاته الوقت يف معه والتعامل ،ووىل انقضى الذي باملاضي يتعلق منهجيا إشكاال يثري التارخيية املعرفة ملوضوع التطرق إن

  التارخيية؟ املعرفة على احلكم ميكن فكيف مثة من و للمعرفة،

 ووثائق مبخطوطات االستعانة خالل من املاضية احلياة بناء إلعادة حماولة التارخيية املعرفة أن R. Aron أرون رميون يؤكد

 معرفة من الناس ميكن عاما فضاء ميثل احلاضر إناحلاضر،  يف الناس يعيشها اليت التجارب عن مستقلة التارخيية املعرفة تكون مث ومن خمتلفة،

 كما احلياة كليا الناس يتمثل أن يصعب ألنه التارخيية، املعرفة خيص فيما متاما خيتلف األمر أن إال وأفكارهم، سلوكيام حول وشائعة تلقائية

 املاضي يف عاشوا الذين الناس فهم يستشعرون املعاصرين جعل على قادرة غري التارخيية املعرفة ستظل أوضح، وبتعبري املاضي، يف كانت

  .وأفكارهم سلوكيام ا يتمثلون كانوا اليت والطريقة حليام

 يتسم علمي ملنهج نتاجا باعتبارها األخرى العلمية الوقائع تشبه التارخيية الواقعة أن فيعتقد P. Ricœur ريكور بول أما

  .حدث أو واقع إىل املاضي ليتحول والفرضيات، التساؤالت من جمموعة خالل من التارخيي األثر يستنطق فاملؤرخ باملوضوعية،

 وعلم التاريخ بني اخللط جيب ال أنه G. Granger  غراجني غاستون جيل املعاصر اإلبيستيمولوجي يؤكد سبق، ما مقابل ويف

 أن دون مجيعا العلوم هذه بني املؤرخ يتأرجح ، فقد...اإلنسانية العلوم من واحدا ليس التاريخ ألن واالقتصاد، النفس، وعلم االجتماع،

 بناء إىل يسعى ألنه العلوم، تفعل كما بالظواهر خاصة مناذج ببلورة يهتم ال التاريخ إن متميزا، ختصصا التاريخ من جيعل مما منها، أحدا يتبىن

 االجتماعية، والعلوم الرواية بني املتأرجحة الفنون أحد هو وإمنا علما، ليس غراجني نظر يف فالتاريخ املاضي، يف كانت اليت نفسها الوقائع

 بأن القول ميكن كما االجتماعية، العلوم  من يقترب الصوري بعده خالله ومن الرواية، من التاريخ يقترب اجلمايل نزوعه خالل فمن

 اليت املساعي بعض رغم أيديولوجيا إىل حيوله ما وذلك املاضي، بناء إعادة إىل تسعى تقنية ألنه أو تقنية، معرفة ليس ألنه علما ليس التاريخ

 .املوضوعية حنو به ترتع أن حتاول

  :التقدم وفكرة التاريخ: احملور الثاين

 سريورة تعرف التارخيية الوقائع بأن نؤكد أن نستطيع فهل كرونولوجيا، املتعاقبة األحداث من جمموعة من يتكون املاضي كان إذا

  تراكمية؟

 التاريخالتاريخالتاريخالتاريخ
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 كانت إذا ما حالة ويف إرادم، عن مستقلة موضوعية شروط وبالتايل إنتاج، عالقات يف يدخلون الناس أن املاركسية تعتقد

 متعاقبة أمناطا التاريخ عرف هكذا لإلنسان، اإلنسان استغالل إىل وبالتايل الطبقية إىل يقود حتما ذلك فإن خاصة، ملكية اإلنتاج وسائل

 القوانني خالل من اتمعات عرفتها اليت التحوالت تفسري وميكن الرأمسايل، اإلنتاج منط يف آخرها ويتمثل الطبقية فيها سادت لإلنتاج

 صراع خالل من للمجتمعات التارخيية التحوالت أشكال مجيع تفسري ميكن مث ومن االجتماعي، الوجود صريورة تقنن اليت الدياليكتيكية

  .الطبقي الصراع هو التاريخ حمرك أن املاركسية ترى هلذا املتناقضات،

 منطقه للتاريخ أن يؤكد Merleau-Ponty مريلوبونيت فإن اجلدلية، القوانني يف التاريخ دينامكية حتدد املاركسية كانت إذا

 تتنامى التراجيديا تلك مكونات أن يالحظ أخرى جهة ومن ،األحداث مجيع داخلها تتأطر واحدة تراجيديا عن عبارة جهة من فهو: اخلاص

 سريورة انتظام يف تؤثر فجوات بوجود يسمح ما ذلك فإن منفتحا نسقا يعترب التاريخ أن ومبا ،معينة اية حنو وتعاقيب متسلسل بشكل

 النضج األيديولوجي النضج يسبق حبيث األيديولوجية، والشروط االقتصادية الشروط بني اجلدلية العالقة ختتل أن حيدث فقد: الوقائع

 بوجود االعتقاد عن التخلي يبيح ال ذلك لكن ،املتوقعة والغايات املرسومة األهداف عن التاريخ دينامية تزيغ أن ميكن كما ،االقتصادي

  .املمكنات من سلسلة ضمن احتماالت جمرد التاريخ العتبار اال سيفسح هذا ألن ،"للتاريخ منطق"

 فيه التقدم فكرة تكريس أن يعتقد األنتروبولوجي العامل هذا ألن Lévi-Strauss  ستروس ليفي متثل إليه يتجه ما ذلك ولعل

 مرتبطة متزامنة وقائع إىل فقط تشري قد التقدم وفكرة ،التقدم حنو تتجه حركية وجود على ضرورة يدل ال فالتاريخ ،اازفة من كثري

 العصر" قبل" حجري عصر" بوجود االعتقاد إىل مثال الناس ذهب فقد ،الزمان عرب متدرجة وقائع إىل بالضرورة وليس خمتلفة، بأمكنة

 بصناعتها قياسا والنحاس الربونز من واملعدات األدوات صناعة تقنية لتطور نظرا أنه واحلقيقة ،بالضرورة حيدث مل أمر وذلك ،"الربونزي

 ذهب ستروس ليفي إن بل ،الزمان عرب حدث بتقدم يتعلق األمر أن نعتقد جعلنا ما ذلك. الثانية عن األوىل التقنية تفوق فرض احلجارة من

 عملية جمرد التارخيي التراكم يكون هكذا ،تابالطفر البيولوجيني عند يسمى ما وفق حيدث التاريخ عرب الوقائع حتول أن التأكيد إىل

 .  منطقي تسلسل وجود حتما يؤكد ال وذلك مرت، اليت الوقائع كل تستجمع حسابية

  :التاريخ يف اإلنسان دور: احملور الثالث

 صانع هو بالفعل اإلنسان اعتبار ميكن فهل التاريخ، منطق حول للتساؤل استمرار هو التاريخ يف اإلنسان دور عن التساؤل إن

  التاريخ؟

 ال وجودهم أن يدركون الناس من العظماء أن كما ذاا، عن املطلقة الفكرة فيها تعرب صريورة يعرف التاريخ أن هيغل يعتقد

 يتجه اإلنسان طبيعة يف متجدر بناء التاريخ وإمنا راهنية، أفعال من الناس ينجزه ملا حتقيقا ليس فالتاريخ م، خاصة غايات حتقيق يف يتحدد

أنفسهم،  كرسوا أجلها من اليت الغايات سوى تبقى فال مصريهم، هو الذي املوت إىل والعظماء األبطال انتهى وإذا كوين، هو ما حتقيق حنو

 تكون مث ومن املطلقة، للفكرة استالب هو الكون أن يعتقد هيغل ألن جربي، تصور هو التاريخ بناء يف اإلنسان لدور اهليغلي التصور إن

  .اإلنسان منجزات مجيع يف نفسها عن تعرب اليت) أصلها إىل تعود أن جيب اليت( املوضوعية الروح تلك عن تعبري اإلنسان أفعال مجيع

 املفهوم يف النظر الفيلسوف يعيد الكيفية وذه تارخيه، يصنع الذي هو اإلنسان أن يؤكد أن سارتر حاول ذلك عكس وعلى

 يتميز اإلنسان أن من وينطلق آالت، جمرد أصبحوا وإال الناس يف املوضوعية الشروط تتحكم أن يرفض سارتر ألن للتطور، املاركسي

 واإلبداع اخللق على اإلنسان قدرة ميثل فاملشروع مشروعا، باعتباره املادية الشروط تأثري من ويغري القائمة، األوضاع جتاوز على بقدرته

 وممارسة الراهن، وضعه جتاوز على قدرته خالل من تارخيه صانع هو اإلنسان يكون هكذا الذات، أمام تنفتح اليت املمكنات حقل ضمن

 .وحتقيقها املمكنات إحدى اختيار يف حريته عن التعبري خالل من مشروعه

 :استنتاجات عامة

 من بتم عملية هي بل ذاا، يف غاية ليست املاضي دراسة أن إال له، موضوعا املاضي دراسة من يتخذ علم هو عمقه يف التاريخ إن

 خيضع التاريخ املستقبل، إن لبناء الناجحة التجارب واستثمار اإلخفاقات، تكرار عدم قصد وذلك املاضي جتارب على التعرف خالهلا

 أن اتمعات كل على املفروض من واحدا خطا يتخذ ال التطور هذا أن إال الطارئة، التراجع وحلظات التقطعات بعض رغم التقدم، لقانون
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 أن باعتبار والتاريخ اإلنسان بني جدلية عالقة هناك جمتمع، إن كل خصوصية حسب ومتنوعة متعددة بطرق يتحقق إنه بل به، تلتزم

  .اإلنسان التاريخ يصنع ما بقدر تارخيه يصنع فاإلنسان وهكذا إنساين، معطى التاريخ أن كما تارخيي، كائن اإلنسان
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