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 كانت وإذا كائن؟ هو بما تهتم ال كانت إذا علوم، المعيارية العلوم هل

 نتائجها استثمار دون يحول دقتها، عدم فهل منوالها، على علوما اإلنسانية العلوم هذه

  ؟ تطلعاته حسب وتحويله فيه والتحكم البشري الواقع فهم في
***  
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   : مقدمة
  

 فهم في ودورها نيةاإلنسا العلوم مكانة عن التساؤل كثر

        استثماره من يمكّنها هذا فهمها مستوى كان وإذا ،البشري الواقع

 هذا وأصل ؟ الطبيعية العلوم كل شأن هو كما العامة الحياة مجاالت في

 إذا سلوكات، من اإلنسان عن يصدر بما أنتنب أن ستطيعن هل هو التساؤل،

 الذي نظامال قواعد وعرفنا ،وتفسيره دراسته إلى الوصول استطعنا ما

   يحكمه؟

   :التالي بالمدخل المشكلة لفهم نمهد ،تالتساؤال هذه عن اإلجابة قبل

I المشكلة إلى مدخل ـ:   

   :واقعيةال واألحكام التقديرية األحكام بين التمييز ـ أوال

      واإلنشائية الخبرية : األحكام من نوعين بين عادة نميز

 يحتمل ما هو الخبري فالحكم ، الصوري المنطق درس في هذا بنا مر وقد

 للشيء تقدير فيه تفضيلي، حكم هو اإلنشائي والحكم والكذب الصدق

 في الحمراء قصر إلى الدارس، أخي نظرت، فلو معيار، من انطالقا

 وتقدر أنجزه من عن ستسأل وربما جماله لروعة ستنبهر فإنك س،األندل

 غير ما، فترة في اإلنسان يد آثار من أثر أنّه حيث من  فيه اإلبداع درجة

 اعتمدها التي المقاييس حيث من إنجازه كيفية عن سيتساءل المهندس أن

 عليها استند التي المعمارية الهندسة مبادئ لمعرفة ومنجزوه مصمموه

 مرتبط ذلك ألن األشياء تقدير في الناس يختلف وفد. اإلنجاز حابأص

 مجتمع وبكل فرد بكل خاصة واقتصادية واجتماعية وثقافية فكرية بجوانب

 لهذه المطلق بالوجود يعتقد من هناك أن من الرغم على عصر، وبكل



 

 

 قيم هي والجمال والخير فالحق. يدركها أن إنسان كل وباستطاعة القيم

 أو ( الحق وكذا والخير فالجمال. 1"أفالطون" يرى كما منسجمة و متكاملة

 أجل من نجتهد األقل على أو بلوغها إلى نسعى معايير كلّها ) الصواب

  الشروط في وتبحث المعايير بهذه تهتم التي والعلوم. منها االقتراب

 إن وباختصار. معيارية علوما تدعى المعايير، بهذه لللتمث األساسية

 واقع أحكام فهي العلم أحكام أما تفضيل، أحكام هي المعيارية األحكام

  .الحقا التفصيل من مزيد الطالب؛ أخي وسيأتي؛ ،كائن هو ما تصف

   :ثالثة أبعاٍد كائن اإلنسان ـ ثانيا

 نتاجهاإ عوامل ألن ـ جدا معقدة اإلنسانية الظاهرة إن 

  واالقتصادية والدينية الثقافية المؤثراتُ فيها تتفاعل أبعادها وألن متداخلة

 معرفة دون ما فترة في اإلنسان أنجزه ما نفسر أن يمكن فال واالجتماعية،

 في  أثّرت التي والعوامل الوقت، ذلك في سائدة كانت التي الشروط

 إرادة أن يعني كوذل غيره، دون الشكل بهذا تحدث وجعلتها حدوثها

  يصدر ما وأن. فيها تتحكم التي المؤثرات عن فصلها يمكن ال اإلنسان

 العلوم من جملةٌ وفهمه، جوانبه تجلية في يشترك اإلنسان هذا عن

  .النفس وعلم االجتماع وعلم التاريخ علم : ثالثة أهمها اإلنسانية

  

  

  

                                                 
 ". المعرفة فضيلة و الجهل رذيلة : " ـ  يقول أفالطون  1



 

 

I يكمن وفيم ؟اإلنسان علوم أم اإلنسانية العلوم عن نتحدث هل ـ 

  ةالمعياري والعلوم اإلنسانية العلوم بين الفرق
  

 الفرق يكمن وفيم ؟اإلنسان علوم أم اإلنسانية العلوم عن نتحدث هل ـ 

 رفْعتُ اإلنسانية العلوم كانت وإذا المعيارية؟ والعلوم اإلنسانية العلوم بين

 كما وصائبة دقيقة نتائجها أن على هذا يدل فهل ؛ومنهجها بموضوعها

  ؟ الطبيعية العلوم في الحال هو

 وطبيعة"  Sciences Humaines"  اإلنسانية العلوم مفهوم ـ أوال

   : موضوعها
  

 ارتبط التي العلوم على اإلنسانية العلوم صطلحم ُأطِلق

        النفسية الناس أحوال من تتخذ التي أي ،اإلنسان بواقع موضوعها

 بحث موضوع "االجتماعية ومؤسساتهم البشرية تجمعاتهم و والسلوكية

       فهمه لغاية اإلنساني الواقع تتناول علوم فهي . "منظمة منهجية بطريقة

 تتناول علوما اإلنسانية العلوم تكون هذا وعلى. ثوابته تحديدو وتفسيره

 وتحديد طبيعتها ضبط إلى وتسعى الجوانب المختلفة اإلنسان فاعليات

  .المختلفة ومقاصدها دالالتها وتجلية عناصرها

 يصدر ما كل " في اإلنسانية العلوم هذه موضوع ويتحدد 

 ويتألم، ويتصور ويدرك لمويتك يحيا فهو ؛"السلوك أنواع من اإلنسان عن

 في ويدخل لتأثيراتها، ويخضع جماعة في يعيش وعواطف، ميول له

 حضوره على تدّل أحداثا وراءه ويترك أعضائها، مع مختلفة عالقات

  .التاريخية و واالجتماعية النفسية بأبعاده أي ووجوده،



 

 

بموضوع الهتمامها "اإلنسان بعلوم"  تسميتها بعضهم لويفض 

 تتعلق تأويالت من تثيره ما إلى نظرا "  اإلنسانية "نسبة متجاوزة اإلنسان

 في إالّ الحية العلوم أو المادية العلوم نقول ال أننا فكما واألخالق؛ بالقيم

 يعرف العلم كان إذا اإلنسانية العلوم نقول ال فكذلك عام، سياق

  . بموضوعه

 Sciencesةالمعياري والعلوم اإلنسانية العلوم بين الفرق:ثانيا
Normatives  

 هو ما يدرس العلم أن الطالب؛  أيها السابق؛ في درست لقد

       الحية؛ المادة أو الجامدة بالمادة األمر تعلق سواء واقع هو وما كائن

 هو ما أي موجود بما إالّ علم فال اإلنسانية؛ العلوم على أيضا ينطبق وذلك

 والعلم ؛ تصرفات من عنه دريص وما فعال اإلنسان يعيشه ما أي ؛وضعي

  ،   Jugement de Fait موجود هو وما واقع هو ما تصف أحكاما يصدر

 يكون أن ينبغي  ما في تبحث باإلنسان، المتعلقة الدراسات بعض أن غير

 ذلك، مثال ،المعيارية بالعلوم نسميها التي فهي ،فكره أو سلوكه عليه

 قيم عن له تبحث بل كائن هو كما الفرد سلوك تدرس ال أنك الطالب، أخي

 أن يجب مثال، تقول كأن السلوك؛ ذلك عليه يكون أن يجب كيف تحدد

 ملتزما الموظف يكون أن يجبو وأمينا، ونزيها صادقا المواطن يكون

 األحكام وهذه ؛يفكّر أن يجب كيف تحدد المنطق مجال وفي المهنة؛ بآداب

 ؛"   "Jugement de Valeur ")معيارية (قيمة أحكام"هي نصدرها التي

 وهي الخ  ...جمالي أو منطقي أو  أخالقي معيار إلى تستند أنّها بمعنى

    :نجد العلوم هذه ومن ؛تفضيل أحكام



 

 

 يكون أن ينبغي فيما يبحث) الحق ومعياره( المنطق علم ) أ 

  ذلك تناولت وقد ـ العقل لقوانين مطابقا ويكون ،1السليم التفكير عليه

 الفكر تعصم  مجردة مقاييس هي والتي ـ  الصوري المنطق درس في

  ؛ 2الزلل في  الوقوع من

 والقواعد القوانين يضع) الخير ومعياره( األخالق علم  )ب 

         ؛3إنسان هو بما اإلنساني السلوك بمقتضاها يسير أن ينبغي التي

 األسس في يبحث) الجمال ومعياره (الجمال علـم ) ج  

 فغايته فني، لعمل تقدير و تقويم كل عند بها االلتزام يجب التي والقواعد

      . 4والقبح الجمال بين التمييز بمقتضاها يتم معايير وضع

                                                 
التعريفات، ( ليم  ـ وقد سبق لك وأن درست الشروط المنطقية لكل استدالل س 1

 ) .التقابل والقياس 

إن المنطق كالميزان والمعيار للعلوم كلها، وكل ما لم يوزن " : الغزالي "  ـ 2

ويسميه تارة علم اآللة وأخرى علم . ه الرجحان من النقصانبالميزان ال يتميز في

 .معيار العلم: الميزان، وله كتاب بعنوان 

ومبادئ مطلقة ال يحدها زمان  ـ الحدسيون يرون أن الخيرية تخضع لقوانين عامة 3

وال مكان؛ مقياسها ثابت ال يتغير بتغير الظروف واألحوال، مطلق من قيود الزمان 

 ال كوسيلة لتحقيق غاية في ذاتهفعلم األخالق يعنى بالخير حين يستخدم . والمكان

توفيق الطويل، أسس . ( غاية اإلنسان القصوى وهو الخير األسمىغاية وهذا هو 

  ).433 ص ، الفلسفة،

لذوق الجمالي فلسفة الوجدان ألنه يعرض لدراسة ا" بأنه " توفيق الطويل "  ـ عرفه 4

 480ص ، " أسس الفلسفة " انظر كتابه" . سيكولوجيا وتاريخيا واجتماعيا وميتافيزيقيا 

 .وما يليها



 

 

 مجال في ؛الواحد  الموضوع أن الطالب؛ أخي معي؛ الحظ 

 وعلله أسبابه في البحث زاوية من إما : إليه ننظر قد اإلنسان؛ نشاطات

 معايير من انطالقا يكون أن يجب كيف زاوية من وإما ؛تفسيره قصد

 كما أي (فعال األفراد به يقوم كما ؛النفس علماء يدرسه فالتفكير محددة،

 المناطقة أن غير ؛وقوانينه أسبابه عن للكشف ؛)الواقع في يفكرون

 حتى التفكير هذا لها يخضع أن يجب التي القواعد زاوية من يتناولونه

  .الصوري المنطق درست عندما لكذ علمت وقد سليما تفكيرا يكون

 أن إلى بالنظر اإلنسانية العلوم نسمي فإننا وبالتالي 

 العلوم إطار في  تدخل وهي رأينا، كما ،اإلنسان واقع هو موضوعها

 دراسة في االستقرائي المنهج تتبنى أن تحاول كونها التجريبية

 على قادرة اأنه القارئ؛ أخي تعتقد؛ فهل ؛)اإلنسانية الظواهر (موضوعها

 معي تأمل  إبيستيمولوجية؟ وعوائق صعوبات من يعترضها قد ما تجاوز

 .ذلك

 

 

 

 

 

  



 

 

Iمنوالها على علوم اإلنسانية العلوم  ـ:   
 

 علم (اإلنسانية العلوم عن ؛المنطلقو المبدأ حيث من نقول؛ 

 منوالها على علوم لكنها ؛علوم أنّها) التاريخ علم االجتماع، علم ،النفس

 المنهجية العوائقو بالصعوبات وعي على وأنّها ،صوصياتهاخ لها أن أي

 وهي ،غاياتها وتبلغ تتجاوزهاو تذلِّلها كيف فتَرَع وألنها ،تواجهها التي

 هدف كان كما له، يخضع الذي النظام عن والكشف اإلنسان سلوك تفسير

 النظام عن والكشف الطبيعية الظواهر حدوث تفسير التجريبية العلوم

 بصورة الصعوبات هذه وسنعرض .الظواهر هذه له تخضع ذيال الحتمي

 ونبين ،النفس علمو االجتماع علمو التاريخ علم مستوى علىو ،عامة

 .تخصصه في كّل والعوائق، الصعوبات هذه تجاوز من العلماء تمكّن كيف
  

 العلوم في المستعمل بالمفهوم التجربة مقياس تطبيق عوائق : أوال

  .التجريبية
 

 تتميز  ـ اإلنسانية العلوم موضوع ـ اإلنسانية رةالظاه إن

   وبأنها والقواعد؛ القيم من جملة وتوجهها وقصدية، ذاتية ظاهرة  بأنها

 وهذه. حر و واٍع و عاقل شخص عن  صادرة ألنها حال، على تثبت ال

 الطبيعة ظواهر عن  متميزةو مختلفة اإلنسانية الظاهرة تجعل الخصائص

 ومبادئه، وبعواطفه وثقافته، وبأخالقه اإلنسان ببيئة متصلة ألنها المادية،

 أمام 1ابستمولوجية وعوائق عقبات يشكل ما وهذا .بها التنبؤ يمكن الو

  .الطبيعية العلوم في المعروف التجريبي المنهج تطبيق

                                                 
 . ـ العوائق الخاصة بتطبيق مبادئ و مناهج العلوم في دراسة الظواهر اإلنسانية 1



 

 

 علم مستوى على والعوائق العقبات هذه هي ما تُرى 

 المجتهدون، ماءالعل استطاع كيفو ؟النفس وعلم االجتماع وعلم التاريخ

 المفاهيم مجال توسيعو اإلنسانية الدراسات مجال في الصعوبات تذليل

 بأن فهمهم عند خاصة  ـ  ؟ ظاهرة كل خصائص مع وتكييفها المنهجية

 أن اإلنسانية العلوم استطاعت كيف. ـ المنهج تحدد الموضوع طبيعة

 وم،العل هذه ومن المحترمة؟ العلمية البحوث مصفّ إلى طريقها تشق

   .   الترتيب على النفس وعلم االجتماع وعلم التاريخ علم: نذكر

   : التاريخية الحادثة عوائق ـ أ  /1

 وردت وقد التالية التاريخية الحادثة ،المتعلّم أخي معي، الحظ

 ابن حدثنا  « :قال مكة فتح في للطبري" والرسل الملوك تاريخ " كتاب في

 بن محمد عن إسحاق، بن محمد حدثني: قال سلمة، حدثنا: قال حميد،

 أجمع الم: قالوا علمائنا، من وغيره الزبير بن عروة عن الزبير، بن جعفر

 أبي بن حاطب كتب مكة، إلى المسير وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 عليه اهللا صلى اهللا رسول عليه أجمع بالذي يخبرهم قريش، إلى كتاباً بلتعة

 جعفر بن محمد يزعم - امرأة أعطاه ثم إليهم؛ السير في األمر من وسلم

 - المطلب عبد بني لبعض موالة سارة، أنها غيره وزعم مزينة؛ من أنها

  . قريشاً تبلغه أن على جعالً لها وجعل

 وأتى. به خرجت ثم قرونها، ليهع فتلت ثم رأسها، في فجعلته

 فبعث حاطب؛ صنع بما السماء من الخبر وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 معها كتب قد امرأة أدركا: فقال العوام، بن والزبير طالب أبي بن علي

 فخرجا أمرهم؛ في له أجمعنا قد ما رهميحذّ قريش، إلى بكتاب حاطب



 

 

 رحلها، في فالتمسا فاستنزالها، مد؛أح أبي بن حليفة بالحليفة، أدركاها حتى

 اهللا رسول كذب ما أحلف إني: طالب أبي بن علي لها فقال شيئاً، يجدا فلم

 منه، الجد رأت افلم نكشفنك؛ِل أو الكتاب هذا يإل ولتخرجن كذبنا؛ وال

 فاستخرجت رأسها، قرون فحلت عنها، َضَرْعفَأ ،عني أعرض:  قالت

 وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى به جاءف إليه، فدفعته منه، الكتاب

    :  فقال هذا؟ على حملك ما حاطب، يا  :فقال حاطباً؛ اهللا رسول فدعا

 لت،بد وال رتغي ما ورسوله، باهللا لمؤمن إني واهللا اأَم اهللا، رسول يا

 بين لي وكان عشيرة، وال أصل القوم في لي ليس امرًأ كنت ولكني

 رسول يا: الخطاب بن عمر فقال عليهم، نعتهمفصا وولد، أهل أظهرهم

 اهللا صلى اهللا رسول فقال نافق، قد الرجل فإن عنقه، فألضرب دعني اهللا،

 يوم بدر أصحاب إلى أطلع قد اهللا لعل عمر، يا يدريك وما: وسلم عليه

 في وجل عز اهللا فأنزل! لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقال بدر؛

 :  قوله إلى " أولياء وعدوكم عدوي تتخذوا ال واآمن الذين يأيها: " حاطب

   .» القصة آخر إلى  " أنبنا وإليك" 

     أكثر يرويها التي الحادثة هذه الطالب، أخي تأملت، لو

   :يلي ما ستالحظ مرجع، من

 . محدودين مكان و زمن في وقعت الحادثة هذه إن  •
 الحادثة وأن معينين، أشخاص من وقعت الحادثة هذه إن  •

 رسول وسلم عليه اهللا صلى محمدا أن ال لو إذ عليهم، تتوقف وقعت التي

     الصحابة أن ال ولو قريش، إلى بلتعة أبي ابن كتاب لينكشف كان ما



 

 

"     طالب أبي بن علي "ألح ما حق النبي به يخبر ما أن من يقين على

 .كشفته حتى عليها وشدد تحمله كانت الذي الكتاب تظهر أن المرأة على

 مكة فتح أمر من لكان قريش إلى وصل الكتاب أن ولو  •

 .الحادثة هذه في كبير دور له كان المفاجئة عنصر ألن آخر، وحديثا حدثا

        وغيرها الحادثة، هذه أن لك يتضح المنطلق هذا ومن  •

 تسميتها فإن ولهذا. نوعها في فريدة إنها تتكرر، ال التاريخ، أحداث من

 ،Phénomène  ظاهرة اعتبارها من أصدق هو Evènement 1بالحادثة

 المنهجية، داللته ولهذا ،والتكرار الثبات من بشيء تتصف الظاهرة ألن

 مجال في العلمية الدراسة أمام العوائق من جملة ظهور في يتسبب حيث

   :منها التاريخ علم

 زمن في تجري فردية،و فريدة سمة ذات حادثة إنها ـ أ

 وترتيب لتنظيم وسيلة تكون ألن تصلح وقد معين؛ اجتماعي ومكان محدد

 والحوادث وسلّم، عليه اهللا صلى الرسول كهجرة التاريخية؛ الحوادث

 .والعالمية الوطنية التاريخية

 من يعود ال فيه حدثت الذي الزمن ألن تتكرر، ال حادثة ـ ب

 ال أنها ويبدو. نفسه هو يبقى ال اكتنفها الذي االجتماعي واإلطار جديد،

 والتي المادة، علوم في أساسيا مبدأ تعتَبر التي ؛الحتمية لمبدأ تخضع

    .دائما النتائج نفس تعطي الشروط نفس في األسباب نفس أن تقتضي

                                                 
 .  ينسب للزمان و المكان معا  ـ  ما 1



 

 

 جديدة مرة تعاد ألن قابلة غير أنها ذاك، على ويترتب ـ ج

 للظواهر بالنسبة الحال هو اكم ،)مثال المخبر في (اصطناعية بطرق

 القانون في ذلك رأينا كما الكمية للصياغة قابلة غير أنها كما الطبيعية؛

 التجربة طريق عن افتراضه صحة من التأكد يمكنه ال فالمؤرخ. العلمي

  يتحقق حتى "تجريبية " حربا يحدث أن مثال، يستطيع ال أنه أي العملية

  القوانين، إلى الوصول دون يحول اربالتج إجراء واستحالة. فرضيته من

 .الحوادث بمستقبل التنبؤ يمكن ال وبالتالي

 . حدوثها وقت ونتائجها الواضحة، بدايتها تحديد يصعب ـ د

 ألن ،النزيهة الموضوعية الدراسة من انفالتها ـ هـ

     ـ يستطيع ال فهو. معين ومجتمع معين عصر إلى ينتسب إنسان المؤرخ

 إالّ التاريخ يكتب أن ـ موضوعيا يكون أن في اجتهاده من الرغم على

. وتربيته واهتماماته قيمه خالل من فيعيشه. يحياه الذي للواقع طبقا

 ليس) 1962 (قبل الجزائر تاريخ عن يكتب الذي مثال، الجزائري فالمواطن

 الماضي ألن ذلك التاريخ، هذا بعد عنه يكتب الذي الجزائري المواطن هو

 .الحاضر لمقتضيات تبعا معطياته وتجتمع هبناؤ يعاد

 والتاريخ الناس يقرب العلم أن المعيارية القيمة حيث ومن

. للتاريخ تمثّله في أسلوبه أو وتاريخُه شعب فكل. تشتيتهم على  يعمل

 الشاب يتعلمه الذي التاريخ نفس يتعلم ال األمريكي أو األوروبي فالشاب

 المؤلفات كل تغيير إلى جديد نظام ذات حكومة تصل وقد. العربي

 كتب تجديد في تفكر ال أنّها حين في الشعبي، التعليم في السابقة التاريخية



 

 

  أساتذة إلى التاريخ مادة تدريس تسند وال ... الخ الكيمياء أو الرياضيات

  .أجانب

 خصائص التاريخية للحادثة أن سبق ما كّل من تستنتج

  عائقا تقف  الخصائص هذه أن بدووي الطبيعية، الظواهر عن تميزها

 التاريخ علماء موقف ما الطالب، أخي لكن، علمية، دراسة دراستها أمام

   ذلك؟ كل من
  

  إيجابية نتائج تحقيق و التاريخ في العوائق تجاوز ـ ب / 1

 عبد "إلى والعقبات العوائق هذه تذليل في الفضل يعود  

 1األوروبيين المؤرخين من ه،أعقب ومن ، "1406 - 1332 خلدون بن الرحمن

 احترام لبحثهم، يؤسس مبدأ أول وكان. عشر التاسع القرن من انطالقا

 التوصل تم المبدأ، هذا ضوء وعلى ؛وخصائصها التاريخية الحادثة طبيعة

   :اآلتية النتائج إلى

  تنفلت أنها ذلك يعني فال ،فردية التاريخية الحادثة كانت إذا 

 نفسية مؤثِّرات لها أن أي ؛األسباب حتمية ومن لتفسيروا الفهم دائرة من

       كانت وإذا تحتضنها؛ التي الطبيعية الظروف عن فضال واجتماعية

 وفيما ؛آثارها من انطالقا وبنائها إحيائها عدم يعني ال فذلك تتكرر، ال

 يتعين ، ]للتجريب إخضاعها إمكانية عدم [ للتجريب قابليتها بعدم يتعلق



 

 

 التاريخية الحادثة طبيعة مع ينسجم بحيث وتهذيبه التجريب مفهوم تكييف

  .1منه المنهجية الغاية ومع

  افتراضاته يرتّب المؤرخ فإن بداياتها، تحديد صعوبة عن أما

 األقرب التفسير [ الموضوعية إلى أقربها ويختار الحادثة بداية تحديد في

 شديدة هاومقدمات الحادثة أسباب حلقات بأن وعيه مع ؛ ]المعقولية إلى

 يجب ،بالموضوعية يتعلق فيما وأخيرا، ؛التعقيدو التداخلو التسلسل

 تحت تقع التي الحادثة بخصوصيات وربطها الموضوعية مفهوم توسيع

 مجال في باحث كل بها يتحلى أن يجب التي العلمية بالروح و الدراسة،

  .العلم

 كافية مبررات أنها تعتقد أال الطالب؟ أخي ،تستنتج ماذا 

        ممكنا ذلك كان وإذا ؟منظمةو منهجية دراسة التاريخية الحادثة دراسةل

     ؟ التاريخ علم منهج إذن هو فما وضروريا،

   : التاريخ علم منهج ـ  ج  /1

 اآلثـار خالل من التاريخية الحادثة المؤرخ يتناول ـ أ

 خليتد لم التي اإلرادية غير المصادر : فئتين إلى صنفت وقد ؛والوثائق

 والنقود األثرية كاألبنية بها، واالحتفاظ صناعتها في ةني وال قصٌد

 اإلرادية المصادرو وغيرها؛ واألدبي الفكري والتراث واألوسمة واألسلحة

                                                 
 ، سواء تم ذلك مراقبة  الفرضية والتحقق منها ـ الغاية المنهجية من التجريب هي 1

عن طريق التجريب أو ما يؤدي وظيفته كالمقارنة واإلحصاء، وهناك علوم ال يمكن 

 Sciencesعلوم  المالحظة : لم الفلك مثال و يطلق عليها اسم إجراء التجريب فيها كع
d’ Observation  



 

 

 كالرواية عليهم شاهدا لتكون ،قصدا الناس بها احتفظ التي المباشرة أو

  . واآلثار التاريخ وكتب

 المصادر صدق من يتحقق أن المؤرخ على ويبقى ـ ب

 إليها يطمئن ال ألنه شخصي طابع كل من وتجردها أخص بوجه األخيرة

 الحادثة بناء بإعادة يقوم أن قبل فهو. التاريخي التحليل هو وهذا. كثيرا

 النقد بين عادة يميزون النقد وفي ؛النقد يمارس أن يريد التاريخية

  .الباطني والنقد الخارجي

 يتناول ،Critique Externe الخارجي النقد ففي ـ 1ب

 الذي الزمن إلى ترجع هل فيتساءل ،شكلها ليتفحص الوثيقة المؤرخ

      مهمته المؤرخ يؤدي ولكي ؟هي كما إلينا وصلت هل إليه؟ تميتن

 الورق كنوع المصدر منها يتألف التي المادة يتفحص هفإنّ وجه، خير على

 أوسمة، أو نقودا وأ سالحا المصدر كان وإذا. الخط شكل أو والحبر

 كان إذا الكيميائية المواد أنواع طبيعة وتفحص المعادن؛ نوع تفحص

  . القديمة أو الفنية اآلثار من المصدر

 مضمون يختبر  Critique Interne  الباطني النقد وفي ـ 2ب

 العصر وعقلية يتماشى المصادر في ورد ما أن من فيتحقق ،المصدر

 مترددة النص عليها ينطوي التي المعاني نأ من يتحقق كما ؛ينتسب الذي

 لآلثار المؤرخ يتعرض وعندما. عنه مستقلة أخرى تاريخية مراجع في

    التي والمؤثرات الرواية صاحب نفسية يتفحص أن من بد ال المروية

 الستهواء الكذب يتعمد. التاريخية ائقالحق تشويه إلى تدفعه أن شأنها من



 

 

 ؛مغترا أو مفاخرا الكتابة إلى االندفاع أو اصدالمق عن والذهول السامعين،

  .1مقصود غير لخطأ عرضة يكون وقد

 اويرتبه أجزائها بين فيؤلف الحادثة بناء يعيد وأخيرا، ـ ج

 تبعا اصطفائها بعد العامة الحوادث مع ويدرجها الزمني تسلسلها حسب

 وقد. تالها وما سبقها مما انطالقا تفسيرها ويحاول نوعها أو ألهميتها

 السلوك تفسر ؛التاريخي بالمفهوم ؛عامة قوانين التاريخ علماء يستنتج

 إلى يلتم المجتمعات  كل أن مثال؛ نقول كأن معينة؛  مواقف في اإلنساني

 هذه لتكرار وهذا وتغيير، تجديد كل ترفض فهي وبذلك والسكون الثبات

    مختلفة أماكن في  متشابهة بصور) والتغيير التجديد رفض (المواقف

 يمكن لذلك. الحي الكائن حالة كبير حد إلى تشبه وهذه متباينة، وأزمنة

 ةاجتماعي ظواهر تخص لكنها التاريخ في قوانين هناك أن القول

 الذي التعميم مستوى إلى ترقى ال الوقت نفس وفي وسياسية، واقتصادية

  .الطبيعية العلوم مجال في نجده

                                                 
 ) . 35 و 9ص ـ (  ـ للمزيد من التفاصيل ارجع إلى مقدمة ابن خلـدون   1

يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد : " المـؤرخَ بما يلي" ابن خلدون " وينصح  

مم والبقاع واألمصار في السير واألخالق السياسة وطبائع الموجودات واختالف األ

إن : " ويقول أيضا  ). 28ص ـ " ( والعوائد والنحل والمذاهب وسائر األحوال 

النفس إذا كانت على حال من االعتدال في قبول الخبر، أعطته حقه في التمحيص 

  ).35ص ـ " (والنظر 



 

 

 اإلبستيمولوجية العوائق تجاوز التاريخ علماء استطاع لقد   

 وتحقيق علمية دراسة التاريخية الحوادث دراسة أمام مطروحة كانت التي

 .كبير حد إلى العلمي البحث شروط

 الدارس؛ أخي ،معي الحظ ؛االجتماعية الظاهرة عوائق ـ أ/  2

 في والطالق الزواج ظواهر المجتمع، خلية األسرة( التالية الظواهر

 األفراد، حياة في وأثره الدين البطالة، أزمة االنتحار، ظاهرة المجتمع،

 عليه اهللا صلى الرسول يقول ؛)االجتماعي للتراث وحفظها الشعبية الثقافة

 إذا الواحد، الجسد كمثل وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل"  : وسلم

 الحديث إن". والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى

 هم حيث من األفراد في تكمن ال المجتمع أو الجماعة، حقيقة أن يعلمنا

  والتبادل، والتعاطف التعاون في عالقات، من بينهم ينشأ فيما ولكن أفراد

  .االجتماع علم موضوع تمثل وهي اجتماعية، الظواهر تنشأ وبها

   : التالية الخمس النقاط هذه في العوائق وتتمثل

 خصائص، على تنطوي إنها خالصة؛ اجتماعية ليست ـ أ

 المفكرين بعض يعتقد. تاريخي وبعضها نفسي، وبعضها بيولوجي، بعضها

 يميز عما كثيرا يختلف ال يميزها ما ألن البيولوجية، بالدراسات تُلَحق أنها

    األخيرة الظواهر هذه له تخضع وما. البيولوجية أو الحيوية الظواهر

 هؤالء نظر إذا عجب وال المجتمع، ظواهر أيضا له تخضع قوانين، من

 أنها إلى منهم اآلخر البعض ويميل. العضوية إلى نظرتهم المجتمع إلى

 حد إلى يتفق خصائص من يهعل تنطوي ما ألن النفسية، بالدراسات تلحق



 

 

 أنها إلى العلماء من صنف ويتجه. النفسية الحادثة عليه تقوم ما مع كبير

 تدخل حتى والمكان الزمان في تتطور تكاد ال ألنها تاريخيا، حدثا تمثل

 الحوادث مجال إلى ضمها الشرعي من بأنه يرون ولهذا الماضي؛ في

 .التاريخية

 تشبه ال بشرية ظواهر ةاالجتماعي الظواهر إن ـ ب

 مثل فيه تتحكم وال التصرف في اإلرادة حرية يملك اإلنسان ألن  األشياء؛

 إالّ األسباب، توفر فرغم. المادية الظواهر تحكم التي والحتمية السببية تلك

واختيار وإرادة بحرية يتصرف اإلنسان أن.  

 تتعلق أنها أي عامةً وليست خاصةٌ أنها يعني وهذا ـ ج

 الخارج من للدراسة قابل غير يكون خاص هو وما المجتمع؛ في فردبال

 في موضوعيا االجتماع عالم يكون أن يمكن فكيف. المالحظة بفضل

 ؟ ذاتية جوانب على ينطوي لموضوع، دراسته

 عناصر تركيبه في تدخل معقدا يعد ذاتي هو وما ـ د

. المادية ظواهرال مجال في المعروفة البساطة عن بعيدة  ومعقدة متشعبة

      يقول. الكمي للتقدير وليس الكيفي للوصف قابل معظمه في والمعقّد

 علل إلى ترجع التي والنتائج المعقدة الظواهر إن " : " ِمْل. س. ج" 

 لالستقراء حقيقيا موضوعا تكون أن تصلح ال ومركبة، متداخلة وأسباب

  .1 "والتجربة المالحظة على المبني العلمي
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       هي كما التجربة؛ على تستعصي فإنها ولهذا، ـ هـ

 التي الطبيعية القوانين من لكثير أصال تعتبر والتي التجريبية؛ العلوم في

 من أنه ذلك، على ويترتب. التنبؤ على وتساعدهم العلماء إليها يصبو

  .سيكون عما لنا تكشف قوانين تدوين االجتماعي الباحث على الصعب

 ظواهر باعتبارها االجتماعية، الظواهر مميزات أن نستنتج

       العلمية الدراسة ومبادئ شروط تحقيق أمام عائقا تقف إنسانية،

 شرط لتحقيق دراسته موضوع عن الدارس واستقالل كالموضوعية( 

 اكتفوا هل ذلك؟ كّل من االجتماع موقف ام لكن ،)التفسير في النزاهة

 وهو تفسيرها، عن البحث دون وتصنيفها االجتماعية الظواهر بوصف

    علمي؟ بحث كل من المنشود الهدف

   :       عاالجتما علم في العوائق تجاوز ـ ب/ 2

 أميل"  تحديد مع العوائق وتجاوز العقبات اقتحام بدأ لقد

 : كتابه في (االجتماعية الظاهرة لخصائص Durkheim  E دوركايم

 Méthode en Sociologie  Règles deاالجتماع علم في المنهج قواعد

La(1  خمس وأهمها:   

 في األفراد أن أي " األفراد شعور خارج توجد إنها"  ـ أ

 لهم هيئت التي والقوانين واألعراف العادات من بجملة مقيدون سلوكهم

                                                 
 حدد فيه األطر المنهجية لدراسة الظواهر 1895 ـ  كتاب ألّفه دوركايم ونشره سنة 1

 . ، وذلك لتحقيق شروط الدراسة الموضوعية كأشياءاالجتماعية 



 

 

 خارجي وجود لها الدينية والطقوس مثال، العقائد إن. يولدوا أن قبل

 .الوالدة منذ التكوين تامة يجدها فهو. للمؤمن بالنسبة

 مما وعقابية، قاهرة آمرة بقوة أيضا، تمتاز" و ـ ب    

 على نفسها تفرض أن تستطيع فهي. واإلرغام اإلكراه بطابع تتسم يجعلها

 على مجبرا لست" :" دوركايم " يقول ذلك وفي. كره أم ذلك أراد الفرد

 إلى مضطرا وطني،ولست أبناء مع للتخاطب كأداة الفرنسية اللغة استخدام

 أن وإالّ اللغة هذه أتكلم أن إالّ طيعأست ال ولكني الرسمية؛ النقود استخدام

 لباءت الضرورة هذه من التخلص حاولت ولو. النقود هذه أستخدم

   " .المحض بالفشل محاولتي

        يسميه فيما تتمثل جماعية بأنها أيضا، وتمتاز ـ ج

 هذا ومعنى ، Conscience Collective  الجمعي بالضمير " دوركهايم"

 إلى يعود نشوئها في الفضل أن من بالرغم اعيةاالجتم الظاهرة أن

 بضعة إلى وال ،خاصا انتسابا منهم واحد أي إلى تنْتسب ال األفراد،

 تلقائية، طبيعية بصورة مسرحه على وتظهر المجتمع صنع من إنها. أفراد

 حد إلى واحد شكل في وتتجلى األفراد، فيها يشترك ومنتشرة عامة وهي

 . الزمن نم طويلة مدة وتتكرر ما،

 بعض في بعضها يؤثِّر ترابط في وذاك، هذا فوق وهي ـ د

 تعمل ال االجتماعية الظاهرة أن يعني وهذا. اآلخر البعض بعضها ويفسر

 ومشاكلها متبادل تأثير وبينهما المجتمع مرآة هي مثال، فاألسرة. منفردة

 عيوناالجتما ميز كما. االجتماعية الحياة نواحي كل على بظاللها تلقي



 

 

 يخلو يكاد فال ،)المرضية (السوية وغير السوية االجتماعية الظواهر بين

 معينة نسبة تجاوزت إذا ولكنها االنتحار ظاهرة من مثال، مجتمع،

 الناحية من دراسة، إلى وتحتاج سوية غير اجتماعية ظاهرة أصبحت

 قصد العملية، الناحية ومن أسبابها، عن والكشف تفسيرها قصد النظرية،

 يقال ما وذلك تماسكه، وعلى المجتمع على خطورتها من والحد عالجها

  ...اجتماعية ظاهرة باعتبارها الطالق ظاهرة على أيضا

 عن تعبر إذ تاريخية حادثة بأنها تمتاز وأخيرا، ـ هـ 

 والشرائع والمعتقدات فالعادات. البشري االجتماع تاريخ لحظات من لحظة

 التراث وأساس اجتماعية وقائع معا هي جداداأل عن النشء يتناقلها التي

  .التاريخي

 كل حالة وهذه ـ االجتماعية الظاهرة تحديد ساعد وهكذا

 سمح وبالتالي الفاسدة، التعريفات بعض تصحيح على ـ جديد علم

 الدراسات مجال من تدريجيا واالنتقال بالتقدم االجتماعية للدراسات

  األكويني وتوما والفارابي أفالطون لدى الحال كان كما ( النظرية الفلسفية

 وصل ولقد ،الموضوعيةو الوضعية العلمية الدراسة مجال إلى...) و

 يعتقد مما أوسع االجتماعية الظواهر  نطاق اعتبار درجة إلى"  دوركايم"

 الظاهرة (اسم عليها يطلق أن ويمكن إال إنسانية حادثة من  ما : " يقول

   )".االجتماعية

 أنها وبين الظاهرة مع التعامل أسلوب " دوركايم " وضح ولقد

 المالحظة منهاج من انطالقا للدراسة القابلة األخرى الظواهر جميع مثل



 

 

 البحث نتائج لتدوين  1التجريبي الميدان إلى واالنتـهاء الفروض ووضع

 " أشياء أنها على الظواهر نعالج " أن يجب : وقال . 2قانون ةصور في

 الظاهرة ائيالفيزي العالم بها يدرس التي المناهج بنفس نعالجها أي

 الظواهر بعض تفسر اجتماعية قوانين إلى الوصول وأمكن. الطبيعية

 االنتحار لظاهرة كدراسته ،سواء حد على والسوية المرضية االجتماعية

 : أن إلى االنتحار لظاهرة دراسته في وتوصل للعمل، االجتماعي والتقسيم

 بين يكثر ذلكل االجتماعي، االندماج درجة مع عكسا يتناسب االنتحار"

 المتزوجين عند وحتى  ( ؛"أوالد لهم الذين المتزوجين بين ويقّل العزاب

 قد االجتماع علماء جهود أن نالحظ وبهذا ،)ألخرى فئة من يختلف فهو

                                                 
إن الباحثين .  ـ ووسائله المختلفة كاالستطالعات واالستجوابات وسبر اآلراء 1

ن قصد استثمار بحوثهم، استطاعوا القيام بتجارب محلية محدودة النطاق االجتماعيي

كقرية أو حي مثال، حتى إذا نجحت هذه التجارب المحدودة، " عينات " تنحصر في 

 تتبعها ميدانيا ، لمالحظة – عندنا – األسرةإذا أراد دراسة . طبقت على نطاق أوسع 

... )  Matriarcalأو أمسية Patriarcal أبسية ( وأشكالها ) نوع الرابطة ( طبيعتها 

وحجم مداخيلها وإنتاجها والتساؤل عن العالقات ) عدد أفرادها وأقاربها ( ونطاقها 

مع " الزواج القائم على الروابط الجنسية قصد إنجاب الذرية " الثابتة التي تحركها كـ

 .تحديد بعد هذه العالقات الثقافية 

ومـن جملة .  ـ مع االستعانة  بمنهج اإلحصاء من حسابات وخطوط بيانية  2

الذي يقول بأن  ) Ward" ( وارد " القوانين التي توصل إليها االجتمـاعيون قانون 

حول االنتحار وهو " دوركايم " األفراد يبحثون عن أكبر كسب بأقل مجهود ؛ وقانون 

.  يزداد مع قلة الروابط التي تربط الفرد بالمجتمع أن الميل الشخصي إلى االنتحار

 ربط ظاهرٍة ما بعوامل الغرض من التفسيرولكن التفسير قد يلعب دور القانون و

 .اجتماعية تاريخية أدت إلى وجودها 



 

 

 االجتماعية الظواهر دراسة مجال في إيجابية نتائج تحقيق عن أسفرت

   .ملياع استثمارا النتائج هذه واستثمار العلمي المنهج بتبني

   :النفسية الحادثة عوائق ـ أ / 3

 وردود النفسية الظواهر جملة في النفس علم موضوع يتمثل

  . الفرد عن تصدر التي السلوك أي األفعال

  : التالية األربعة في النفسية الظاهرة عوائق تكمن

 محددا مكانا يشغل وال السكون يعرف ال موضوع إنّها ـ أ

 أو للفرح مقدار وال للشعور، مكان فال يعة،الطب ظواهر في الشأن هو كما

 الحركة عن ينقطع ال تيار إنها. الحلم أو للتذكر حجم وال الحزن،

 عليها طبقنا فلو. متواليين زمنين في حالها على تبقى ال إنها:  الديمومةو

 أي كحاضٍر؛ ال كماٍض ولََدَرْسنَاها ديمومتها على لقضينا التجريبي المنهج

  .النفسي الشعور طبيعة على يقضي ذاوه ثابت كشيء

 المستخلصة والنتائج التكرار؛ تقبل ال نوعها في فريدة ـ ب

 تتجاوز ال نتائجها بل ،التعميم يعوزها ذاتية صبغة لها تكون دراستها بعد

 حالة مثال الفرح فحالة ،الكمية الصياغة تقبل وال والكيف الوصف حدود

 عن تعبر كما الكمي، للقياس قابلة غير وهي تعانيها بذاٍت مرتبطة ذاتية

 فرحه عن الشخص يعبر كأن ومتنوعة، متعددة وصور بأشكال نفسها

 .بالبكاء



 

 

 
 ويكيبيديا ـ افلوفب بمتحف  بافلوف  كلب ـ

 وأنها صاحبها، سوى مباشرة يدركها ال داخلية إنها ـ د

 تجري أن يمكن ال نفسي في تسري التي النفسية الحادثة أن أي شخصية

 حياته خصش لكل ألن غيري، آخر شخص أي نفس في بعينها هي

   .والخاصة المستقلة النفسية

 للدراسة لنفسيةا الظاهرة إخضاع محاولة أن نستنتج

 رأي النفس لعلماء ولكن ماهيتها، و طبيعتها تشوه أنها يبدو التجريبية

  .  آخر
  

  النفس علم في العوائق تجاوز ـ  ب / 3

 يوم إالّ النفسية الدراسات مجال في النفس علماء يتقدم لم ـ أ

 بإمكانهم وأنّه ،بالتجريبية العلوم على حكرا ليست الموضوعية أن أدركوا

 الفلسفية النظرة من التخلص

 اإلنساني للسلوك المجردة

   تقربهم جديدة طرق استخدامو

 الموضوعي عيالوض البحث من

 االنفتاح فوقع  ؛النفسية للظاهرة

 ) طريقة جمع ( طرائق على

 في  سببا كانت التي العمل

. التجريبية العلوم هذه ازدهار

 منهم، المبادرة خاض من وأول

 السلوكية رائد Watson" واطسن "استوحاها مبادرة هي و السلكيون

Behaviorisme بافلوف "تجربة من Pavlov  " الروسي لوجيالفيزيو.  



 

 

 تشريحية،  عملية عليه وأجرى كلبا أخذ : التجربة هذه باختصار وإليك

 وقياس اللعاب قطرا اللتقاط أدوات وأحضر . كلّها أطرافه ثبت  أن بعد

. لعابه سيالن ليستثير) طبيعي منبه (الطعام للكلب يقدم فكان. مقداره

 الحيوان عند) طبيعية استجابة وهذه ( السيالن في يأخذ اللعاب أن الحظو

 في وكان المجفف، اللحم من قطعة لسانه على يضع عندما معين بمقدار

  .جرسا يقرع الطعام فيه يقدم الذي الوقت

 الجرس قرع أن الحظ عديدة، مرات التجربة كرر أن وبعد 

 ولقد اللعاب سيالن الستثارة كافيا أصبح) المصطنع المنبه أي (وحده

  وجود ليؤكد. )الشرطية االستجابة( الشرطي المنعكس مصطلح اختار

   الطبيعي المؤثر مقام يقوم بمؤثر مرتبطة االستجابة فيه تكون منعكس

 في العمل يدِع لم أنه من الرغم على ولكن ، ) اللحم من القطعة هو و(

 بمفاهيم الشهية مفهوم قصد غير عن استبدل عندما ـ النفس علم حقل

 أثارت قد هذه، مبادرته فإن ـ وقياسها ضبطها يمكن محددة فيزيولوجية

 علماء انتباه أثارت مما أكثر السيكولوجيين الباحثين اهتمام من

 عمليات كل فهم على مثال، الشرطي المنعكس ساعد فلقد. الفيزيولوجيا

 دائرة في جديدة آفاقا أبحاثه فتحت ولقد. وإدراك وتذكر عادة :من التعلم

  .النفسية الدراسات

 الشرطي المنعكس الفعل من السلوكية المدرسة اتخذت هكذا

   .النفسية للحادثة العاكسة المرآة باعتباره السلوك لدراسة منهجية دعامة



 

 

 التي العوائق تجاوز فترة، بعد النفس علماء استطاع ـ ب

 يعد فلم. النفسية الحوادث لخصوصيات فهمهم ودون دونهم تحول كانت

 ملتحمة واقعة وال للفرد الباطني العالم يخص أمرا الذكاء أو مثال، الفكر

 نتكلم التي اللغة سوى السلوكيين، لغة في الفكر فما الغامض؛ بشعوره

 خالله من نذلّل  الذيComportement السلوك سوى الذكاء وما ،بها

 يتبعها وما العلمية للمالحظة قابل موضوع وهو. تواجهنا التي العقبات

 وهي ،1القوانين تدوين ومن تجريبيا هامن والتحقق الفروض وضع من

  .التجريبي المنهج آليات نفس

 المناسبة الفرضية ويحدد ويفهمها المشكلة يحدد مثال فالذكاء 

 الذكي السلوك يميز ما وهذا ( قياسي؛ وقت في وهذا عمليا؛ منها ويتحقق

 إدوارد( ،ذكي سلوك كل في توجد تكاد المراحل وهذه ،)غيره عن

 دراسة في تم ما ذلك ومثل ؛ )الوظيفي فسالن علم/  Claparede كالباريد

 والعتبة  Seuil  Absolu المطلقة العتبة قيمة وقياس اإلحساس ظاهرة

 اإلحساس من  أو اإلحساس، إلى الالإحساس من {  Différentielالفارقة 

 هذه وتمت ،)فيخنرو فيبر قوانين (كميا قياسا} اإلحساس في زيادة إلى

 السمع لقياس ( الدقيق الكمي القياس وسائلب مجهزة مخابر في الدراسات

    .. ).واللمس والبصر

                                                 
 القائل بأن اإلحساس Loi de Fechnerفختر " ـ ومن هذه القوانين،  قانون  1

الذي ينص على أن تمييز " Loi de Weberفيبر" يساوي لوغاريتم المؤثر وقانون 

 في شدة المؤثر إلى نسبته نسبة التغيرالزيادة أو النقصان في شدة المؤثر يتوقف على 

 .وث التغير قبل حد



 

 

 يكاد استقرائي منهج هو النفس علم منهج أن نستنتج

       الوضعية العلمية الدراسة وأسس ومبادئ شروط كل يستوفي

 دراسة مجال في إيجابية نتائج بتحقيق سمح ما وذلك والموضوعية

  .النفسية الظواهر

 أمام تقف التي العوائق أن الطالب؛ أخي ؛الحظت لقد  

     تجاوزها، تم قد اإلنسانية الدراسات مجال في العلمي المنهج تطبيق محاولة

 مع تكييفه وكيفية المنهج تحدد الموضوع طبيعة بأن فهمهم عند وذلك

 المفاهيَم مجاُل واتَّسع الصعوبات تلك ذُلِّلت لذلك. ظاهرة كل خصوصيات

 العلوم واستطاعت ،أخرى وُأبدعت البحث طرائق ذّبتوه المنهجيٍة

 ذلك ومع المحترمة؛ العلمية البحوث مصفّ إلى طريقها تشق أن اإلنسانية

 النتائج حيث من خاصة إليها؛ الموجهة االنتقادات من جملة هناك

  ـ : يلي فيما نلخصها عليها؛ المتحصل

  صحيحة وال دقيقة نتائجها ليست  ـ  : ثانيا
 

  التاريخ علم نتائج نقد  ـ 1

 الحوادث دراسة في المسبقة واألفكار العواطف من التجرد إن

 في يرى ْدعَي لم اليوم المؤرخ فإن وبالتالي ؛المنال صعب أمر التاريخية

 شيء كل قبل ألنه ،للتحقيق قابلة غاية التقليدي بالمفهوم الموضوعية

 عند له بد فال اآلخرين، وقائع عن مستقال يكون مهما واإلنسان إنسان

 نوعا كتاباته على  ويسقط يضفي أن من التاريخية للحوادث بنائه إعادة



 

 

 عند لها يتعرض التي الفجوات لملء خياله إلى يلجأ فهو .1المعقولية من

 لم التي الحادثة مجرى يصور ما فيبتدع وترتيبها، التاريخية لحادثةل بنائه

  فالمؤرخ.  الحقة أو عنها سابقة مصادر خالل من كثيرا الوثائق فيها تتكلم

 2التعاطف هو وهذا التاريخية الحادثة شخصيات مع نعيش يجعلنا

Sympathieيتقمص بحيث " األمين " المؤرخ بها يتحلى حالة وهي ؛ 

 كانت فمهما  ؛3للحياة وتصوراتها واهتماماتها وآمالها بميولها شخصيات

 حقل في االشتغال فإن أبحاثه، على العلم صفة إضفاء في المؤرخ عزيمة

  .مبرراته من الرغم على الشخصي لالجتهاد المجال يفتح التاريخ

                                                 
 ـ ودنوه وقربه من الموضوعية يتوقف على اجتهاده في التزام الروح النزيهة  1

والعلم طريقة في التفكير والبحث أكثر منه جملة معينة من . والخصال العلمية الحميدة

 .الحقائق

رة نفسية تقوم على مشاركة اآلخرين فيما يشعرون به، و قد اتخذه بعض  ـ ظاه 2

 .الفهم والتفسير: راجع مفهومي .  الظواهر االجتماعيةلفهمعلماء االجتماع منهجا 

يلزم المؤرخ أن يكون صاحب إحساس وعاطفة " : " عبد الغني حسن "  يقول  ـ 3

وتسامح وخيال بالقدر الذي يتيح له أن يدرك آراء الغير ونوازع اآلخرين ، فيتلمس 

" [... ] فولتير " و" غاليلي " و" لوثر " و" دانتي " و" قيصر " و" اإلسكندر " أخبار 

ف، ويفهم الدوافع التي حركتهم التخاذ ويحس ما جاش بصدورهم من شتى العواط

سلوك معين في الزمن الماضي، ويشارك رجال األمس مواقفهم في ساعات التاريخ 

الفاصلة في فترات االنقالب وفي عهود المقاومة العنيفة وفي ظروف النجـاح 

والفشل؛ألن المؤرخ المجيد تتحدث آثار اإلنسان إلى قلبه ويجد في ثناياها صدى نفسه،  

" . فتتجلى فيه روح الفن والعلم ويبعث التـاريخ حيا يحيا في التاريخ  ويعيش للتاريخ 

  ) . 34محمد عبـد الغني حسن، علم التاريخ  عند  العرب ، ص ـ ( 



 

 

  االجتماع علم نتائج نقد ـ 2

 اعتبر الذي ـ " دوركايم " لمدرسة هجَوتُ التي المؤاخذات من

 بين الواضح التمييز من بد ال أنه ـ أشياء االجتماعية الظواهر أن

 ورالشع من الخالية األشياء بين ،االجتماعية والظواهر الفيزيائية الظواهر

 جول " قال كمـا أو الشعور، من حاالت على تنطوي تيال " األشياء" و

  . 1 "معيشة حاالت "، " مونرو

 حقل بين التداخل بعض هناك بأن االعتراف من بد ال هوأنّ

 هرةالظا في البحث إن. التاريخية الدراسات وحقل االجتماعية الدراسات

 عالم في الظاهرة هذه تدخل حتى غايته إلى ينتهي يكاد ال االجتماعية

 أكثر األموات من تتألف  " االجتماعية الظاهرة بأن : قيل ولهذا. الماضي

 يقتضي االجتماعية الظواهر في البحث ألن وذلك ؛"األحياء من تتألف مما

 الظاهرة دراسة من االجتماع عالم ينتهي فعندما طويلة، زمنية فترة

  .                    الماضي معطيات من أصبحت قد تكون االجتماعية

  النفس علم نتائج نقد ـ 3 

 مجال في النفس علماء بذلها التي الجهود من الرغم على  

  تخلو ال تعميمات مجرد هي قوانين من إليه توصلوا ما أن إالّ ؛المنهج

 .الوضعي العلمي بالمعنى صحيحة قوانين يستل أي والشذوذ االستثناء من

 تفسيره يمكن سلوك مجرد ليست النفسية الحادثة أن إلى ذلك ويرجع

 " بافلوف " تجربة في كما باالستجابة المنبه تجمع التي اآللية بالعالقـة

                                                 
  .J. Monnerot, Les faits sociaux ne sont pas des choses,  p.68 ـ1



 

 

. اإلنسان على السيكولوجية" واطسن" وتجارب الكلب على الفيزيولوجية

 أدرك ولقد. سلوكا تكون أن قبل شعور هي فسيةالن الحادثة أن يعني وهذا

 للعالم أوحوا أنهم درجة إلى االهتمام وَأولوها القدماء الحقيقة، هذه

 أو الباطني التأمل باصطناع النفسية الحادثة بدراسة المشتغل السيكولوجي

 ما على االطالع قصد وتحليله لذاته الشعور مالحظة وهو االستبطان،

 وفهمه الحاد االنفعال إدراك يمكن فكيف . علمية أغراٍض لخدمِة يجري

 ؟ 1االستبطان طريق عن يحلله ولم كالخوف حوادثه من حادثة يعش لم إذا

 الذاتي للطابع نظرا النفس علم عرفه منهج أول االستبطان كان لذلك

  .النفسية للظاهرة

 صعب، أمر الطريقة بهذه النفسية الحوادث تحليل أن غير  

 هذا ممارسـة ضرورة بعضهم ارتأى هذا إلى ونظرا. مستحيال يكن لم إن

 " . Introspection rétrospective " االسترجاعي شكله في التحليل

 نتائجه، إلى يطمئن ال العلم فإن المباشر، رغي األسلوب هذا في حتى ولكنه

 وإنما للماضي صادقة إعادة أبدا ليست هذه، االسترجاع عملية ألن وذلك

 أنه عن فضال األصلية، للحرارة فاقٍد جديد بشكل الماضي تنظيم إعادة هي

  .نفسه عن اإلفصاح في ينجح من على إالّ تطبيقها يمكن ال

  

  

  
                                                 

أن الطريقة الباطنية هي الطريقة األساسية في علم ": " Ribotريبو "  ـ يرى  1

 " .النفس وبدونها ال يمكن البدء بأية مالحظة 



 

 

III العلوم هذه استثمار دون يُحول الدقة، انتائجه بلوغ عدم هل ـ 

  ؟ تطلعاته حسب وتحويله فيه والتحكم البشري الواقع فهم في
  

   اإلنسانية الظواهر من لكثير فهمنا تقدم فلقد ، ذلك ومع  ـ : أوال

  التاريخ في فهمنا تقدم  ـ 1

 الذي العلمي بالمنهج مبدئيا التاريخ علم استفاد لقد     

 يقتضي منهج وهو الطبيعية الظواهر دراسة مجال في اءالعلم استخدمه

 طرائق من الموضوع هذا طبيعة تفترضه وما الموضوع تحديد بالضرورة

 الذي الميدان خصوصية مع وكيفه التاريخ عالم أدركه ما وهذا ؛ووسائل

 اإلنسان بعلوم عالقاته عزز عندما وتقدما اتساعا وزاد. 1فيه يعمل

 مجاالت مع الشامل تعامله بعد ؛ الخبر تحري في تقنياتها بعض واستعار

 الحادثة ألن وغيرها؛ واالقتصادية والدينية والنفسية االجتماعية الدراسات

 التاريخ علم بتحليلها ينفرد ال متعددة عوامل إنتاجها في تشارك التاريخية

  .ومتداخلة متفاعلة إنسانية أبعاد ملتقى ألنها بذاته، يكتفي  مغلوق كعلم

 األحداث سائر ربط إلى المؤرخون يطمح أخرى جهة ومن 

 األجزاء ويربط فيصل ، شاملة وحدة في الشتات يجمع برباط التاريخية

                                                 
 ـ ومن أجل أن يبحث عن اآلثار ويتثبت من صحتها يستعين بمجموعة من العلوم  1

فقه اللغة وعلم : منها ) ويتماشى مع تطورات اإلبداعات العلمية الجديدة ( الموصلة 

 ) Archéologie( وعلم األثريات  ) Paléontologie( قراءة النصوص القديمة 

وعلم النقـوش  ) Sémantique( وعلم الداللـة  ) Linguistique( وعلم اللغـات 

 )Epigraphie (   وعلـم المسكـوكات )Numismatique (  والجيولوجيا وعلم

 . النبات 



 

 

 بلوغ إلى يطمح كما. تناسبها لتيا العقالنية عليها ويضفي بمجموعها

 التاريخ علم بين تجمع مهمة وهذه. األحداث هذه يحرك الذي العام المنطق

 بين نميز لذلك.( Philosophie De l ’ Histoire التاريخ فلسفةو

 الحوادث تدوين إلى يهدف الذي وهو التأريخ  :التالية المصطلحات

 التي التاريخ فلسفةو تفسيرها يف يبحث الذي هو التاريخ علمو التاريخية،

 المجتمعات تطور و التاريخ حركة يحكم الذي العام المنطق في تبحث

  ).اإلنسانية

   االجتماع علم في فهمنا تقدم  ـ 2

 المنهج تطبيق محاولة مع بالموازاة االجتماع علم استطاع

 .  1تخصصية فنون إلى وينظمها اهتماماته مجال يوسع أن تدريجيا، العلمي

 رئيسية فروع أربعة يتضمن االجتماعية للتخصصات تصنيف وآخر

   :نسبيا استقالال مستقلة

 المقومات دراسة على يشتمل وهو العام االجتماع علم ـ أ

 كما وأشكاله؛ االجتماع هذا طبيعة في والبحث اإلنساني لالجتماع العامة

 وهو البحث مناهج نطاق في الجديد المبحث حتضني أن يجب

 الوظائف. االجتماعية الظاهرة قياس أي) Sociométrie( السوسيوميتري

   . اآلخر البعض على بعضها ويتوقف متداخلة فيها

 تحتها وتنضوي وتطورها المدنيات أصول علم ـ ب

 لوجياباألنثروبو يسمى ما وهذا(واألجناس اإلنسان علم :التالية الدراسات

                                                 
 .  مما حمل العلماء إلى التخصص في ميدان البحث  ـ 1



 

 

 ،)Sociologie de la culture ( الثقافي اعتماالج علم ،)واإلتنوغرافيا

  .االجتماعية الديناميك

 : على الفرع هذا ويشتمل والديمغرافيا المورفولوجيا ـ ج

 مدنه ونمو وطبقاته تركيبه في المجتمع بنية دراسة أي (المورفولوجيا

  ؛ " يةالسكان " الدراسات أو الديموغرافيا ؛ )ووظائفها

 1االجتماعية الفيزيولوجيا ـ د
 تتعلق مختلفة علوم عدة تضم وهي االجتماع وظائف علم وأ 

 واللغة والجمال واألخالق والنفس والقانون وبالسياسة وباالقتصاد باألسرة

  .والحرب والصناعة والريف والدين والتربية

  :النفس علم في فهمنا تقدم  ـ 3

 هم؛وتخصصات أبحاثهم مجال باتساع النفسانيين العلماء فهم اتسع          

 المدرسة : ثالث أشهرها تخصصية وفروع  مختلفة مدارس فظهرت

  ،2"كوهلر"و" كوفكا"و" ورتيمر "مع )Gestalt الغشتالت ( الشكلية

" لوين  مع التلفيقية المدرسة و "فرويد " مع النفسي التحليل ومدرسة

)Kurt Lewin(في الخارجية العوامل تأثير أبرزت  الشكلية فالمدرسة ؛ 

  النفسي التحليل مدرسةو ؛إدراك هي حيث من النفسية الحادثة تشكيل

                                                 
ومنهم من استعارها من .  ـ وهي مصطلحات  مستعارة من  العلوم البيولوجية 1

 في بدايته االجتماعالفيزياء  كما الحال عند أوجست كونت الذي أطلق على علم 

 .الفيزياء االجتماعية ومنها أيضا علم االجتماع الستاتيكي وعلم االجتماع الحركي

 ( Wertheimer + 1943, Köhler + 1941 , Koffka+ 1967  )  ـ 2



 

 

 
لوحة تصور المحلل النفساني سيغموند فريد   

 ي مع أحد و هو يقوم بحصة التحليل النفس    
       :اللوحة من موقع.  مرضاه     

philosophie-spiritualite.com

      ؛ 1اإلنسان حياة على وانعكاساته الالشعور وجود إلى عنايتها وجهت

 المجالية بنظريته اشتهر الذي لوين لكورت التلفيقية المدرسة والثالثة

 الشمولية بالنظرة بادر الذي  الظواهري الفيلسوف" Husserl هسرل"و

 ؤثراتهم بين للتمييز قابل غير متكامال كالّ النفسية الحادثة واعتبر

   .الخارجية والعوامل الباطنية

 وحسب، نظريين آرائهم في يكونوا لم النفسية الدراسات هذه وأنصار 

 وقاموا المخابر دخلوا إنهم بل

  العلماء أفادت التجارب من بجملة

 كبيرة إفادة مختلفة مجاالت في

 ترشحهم ةنظري نتائج وحصلوا

  . للموضوعية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ـ وما وجود المالحظة التمثيلية الشائعة في علم النفس إال عالمة على وجود عالقة  1

  . ( Psychologie de la 2 ème personne) هو ذاتي وما هو موضوعي بين ما



 

 

  تطلعاتنا حسب وتحويلها فيها للتحكم واسعا المجال فتح مما:  ثانيا
  

 التاريخ علم في الفائدة ـ 1
 والدروس، العبر مصدر هو عامة؛ بصفة التاريخ؛ إن       

 بأن يقر ألنه والعزة، المجد بأوسمة ويغدقه هويتَه اإلنسان منح في ويساهم

 كمرجعية اضيالم له يقدم إنه. لها سلسلة ال حلقة ليس بأنهو أصال، له

  .يحترمه الذي الغير في الذوبان من ويحصنه. مقوماته منها ينهل
 أيضا مكنه للحوادث والمكانية الزمنية الحدود وتخطي هذا،

 : التساؤل فيه عززت معقولة كمنظومة أحداثه ومعرفة. أكثر التحرر من

   ؟ 1ذاك أو الموقف هذا في حالي هي وكيف ولماذا أنا من

   االجتماع علم في الفائدة ـ 2

 ارستهامم عن فضال االجتماعية الدراسات على االطالع إن 

 شعوبا خلقنا بأننا أكثر يدركون خالله فمن . تكوينهم ويرقي الناس يهذب

 التعسفية األحكام ويصححون. بعض على بعضنا وينفتح لنتعارف وقبائل

        البدائية المجتمعات وثقافة المتحضرة المجتمعات ثقافة بين المنادية

 العقلية لقدراتوا العرق أساس على المجتمعات بين للتمييز والمنادية

  . الخاصة

                                                 
إن التاريخ ، أبعد من أن يرهق اإلنسان بأثقال  ) : "Goethe" ( غوت " ـ يقول  1

 " .زائدة ، هو على العكس من ذلك أداة تتيح لإلنسان فهم الماضي وتحضير المستقبل



 

 

 أساليب تعددت مهما بأنه عموما؛ االجتماع؛ فلسفة تفيدنا 

 اعتزاز بقدر يتسع واحترامه جميعا لنا إرث فإنها لدينا، واختلفت العيش

  .الثقافية بخصوصياته منا واحد كل

  النفس علم في الفائدة ـ 3

 موضوعه له كعلم النفس علم وجود أثبتوا النفس علماء إن

 وما نفسه على اإلنسان منها يطل نافذة وفتحوا ،تاجاتهواستن نهجيتهوم

 يكشف أو فيها ويتحكم مراقبتها من فيتمكن ؛ حاالت من داخلها في يجري

  . خفاياها بعض عن

 المعرفي الفضول حركهي ال اإلنسان أن ذلك كّل من نستنج 

 وراء من عملية فوائد من يجنيه أن يمكن ما بل فقط، الحقيقة عن والبحث

 للظواهر دراسته في الحال هو كما النظرية، العلمية الدراسات هذه

 . )الحية والمادة الجامدة المادة ظواهر ( الطبيعية
  المشكلة حل  ـ : خاتمة

  

  واألبحاث الدراسات أن الدارس؛ أخي ؛ تالحظ هكذا     

 العلم صفة نفسها على تضفي أن من تمكّنت اإلنسانية العلوم مجال في

 وتثبت وميادينها؛ موضوعاتها خصوصيات مع ينطبق الذي بالمفهوم

 ذلك ( في واإلجرائية؛ العملية الناحية من االستثمار؛ على قادرة أنّها

 وتعزيز نفسه معرفة مستوى على وذلك اإلنسان، هو الذي ) المجهول

    .الغير مع بتعايشه والرضا هويته

  

  



 

 

  )جدلية طريقة ( فلسفية مقالة: تطبيق
 

  هل يمكن أن تكون أحداث التاريخ موضوعا للعلم؟: الموضوع 

  :طـرح المشـكلة

 أمرا جديدا، تإن العناية بالتاريخ جمعا ورواية وتحقيقا ليس

 دهذه هناك معاهوفي أيامنا . بل عنت البشرية بالتاريخ منذ اختراع الكتابة

كان فإذا . بكل فروعه" علم التاريخ"وكليات تعنى بتكوين متخصصين في 

العلم يعتني بدراسة الظواهر القابلة للتجريب أي إعادة إنتاج الظاهرة في 

" ظواهر إنسانية"ه في مقابل ذلك تعتبر أحداث التاريخ فإنّ. المختبر

   غير قابلة للتجريب ، من حيث المبدأ،وكونها ال تتكرر يجعلها". فريدة"

 يعتبر التاريخ لكن هناك من المؤرخين والفالسفة من. والدراسة العلمية

  .تكون أحداث التاريخ موضوعا للعلما وبالتالي علما وليس فنّ

هل يمكن دراسة :  وهذا التعارض يدفعنا إلى التساؤل

  دراسة علمية؟ية  التاريخالحوادث

  :محاولة حل المشكلة 

  : األطـروحــة

منذ القرن التاسع عشر وتحت تأثير التطور الذي عرفته 

لمعرفة التجريبية هي النموذج لكل معرفة إنسانية علوم الطبيعة، أصبحت ا

  .  والضبط العلميبلغ مستوى عال من الدقة والوضوحتريد أن ت

ومن هذا المنطلق رفض بعض الفالسفة والعلماء والمفكرين  

وذلك لكون الحادثة التاريخية بخصائصها المعروفة . اعتبار التاريخ علما



 

 

حيث هي فريدة ال يمكن  فمن. ا علمياال يمكن دراسته" إنسانية"و " فريدة"

تحقق من األخبار إعادة إنتاجها، وبالتالي تتعذر مالحظتها من جديد، وال

 إنسانية تتسبب في تداخل الذات هيومن حيث . الواردة بشأنها

الذي هو (هو المدروس ) الذي هو اإلنسان(والموضوع، أي يكون الدارس

أحكام تسرب الذاتية إلى  في هذا التداخلويتسبب ). اإلنسان أيضا

  الروحالمؤرخين وينسف بالموضوعية، التي هي خاصية من خصائص

  .يةالعلم

إنسانية وبيان ذلك، أن علماء الطبيعة ال تربطهم أية عالقة  

إنهم . أو ضدها/  وبالتالي فهم ال يتعاطفون معهابالظواهر التي يدرسونها،

وبالتالي تأتي أحكامهم  بحياد تام،  تجاربهمعليهايجرون يالحظونها و

إلى أحداث  وفي المقابل تشد الروابط اإلنسانية المؤرخين. موضوعية

    أثرت في حياتهمألن البشر هم الذين صنعوا تلك األحداث، و. التاريخ

 تام وأضفوا عليها من المعنى ما يجعل مالحظتها والتعامل معها بحياٍد

  .أمرا مستبعدا

 مقابل الصراع الذي ينشب  لو نظرنا إلى حروب البشر في

لحماية حدود ...) أسود، نمور، فهود، (  بين مجموعات القطط البرية

   نا لن نجد واحدا من الناس، فضال عن المؤرخين، ينظر فإنّ. أراضيها

  يرد علماء الطبيعة الصراع. أو يفسر الصراع في الطرفين بالكيفية نفسها

 إلى  ؤرخون فيردون حروب البشرفي عالم الحيوان  إلى الغريزة، أما الم

 فكرةالحرب في حالة الدفاع، هو  فالذي يدفع البشر إلى". القيمة"

ر وفي حالة الهجوم فإن الذي يفس. االستقالل والسيادة أو فكرة الكرامة



 

 

هو الفتح والدعوة، أو الغزو واالنتصار وإذالل الخصم، أو فكرة  الصراع 

. رب اإلستباقية لدفع الخطر قبل حلولهالثأر واالنتقام، أو حتى فكرة الح

ا في عالم الحيوان فإن الصراع، في حالة الهجوم أو الدفاع يفسر دائما أم

. موضوعي  تفسيرتفسيرا واحدا، إنه بدافع غريزة البقاء، وهذا يعني أنه

أما المؤرخون في الغالب من أحوالهم، يصطفون مع المنتصر أو 

، و بهذا تتباين تفسيراتهم للحادثة التاريخية المهزوم، مع الغازي أو المدافع

 افما يعتبره بعضهم حرب سيادة و كرامة، يعتبره غيرهم انتقام. الواحدة

 أن يخلو تفسير من الصعب جداوبهذا . أو استباق الخطر قبل وقوعه

وهذا ال يعود إلى المؤرخ فحسب بل إلى . أحداث التاريخ من الذاتية

، قابلة للفهم والتأويل بصور ذات معنى هي الحادثة التاريخية من حيث

 إننا نعدُّ التاريخ مثلما نعدُّ اللحم « p. Bayle " بيار بايل"وكتب .مختلفة

فكل أمة تعده بطريقتها الخاصة، بحيث يكون الحصول على : في الطبخ

باختالف األمصار، وفي الغالب، يجد اإلنسان  ألوان من المرق مختلفة

  ». ته أشهى من أي مرق آخرالمرق الموافق لعادا

 وعلى هذا النحو يدافع أصحاب هذه األطروحة على أن 

      التأريخ كأي فن، يتوقف قبول التفسير الذي يقدمه ألحداث التاريخ 

     أو رفضها على ذوق المؤرخ، وميوله الذاتية وانتماءاته اإليديولوجية،

ر لماذا وهذا يفس. ا ندرد إلى معايير موضوعية إال فيموال يستن. والسياسية

  .يختلف المؤرخون، حول تفسير الوقائع التاريخية

ريخ كعلم، اإن صحت فهي تعصف بالت، إن هذه االعتراضات

ليصبح شبيها بالرواية األدبية، يصلح للمتعة واالعتبار، وليس له عالقة 



 

 

يخ ولهذا أخذ القائلون بعلمية التار. بالحقيقة التاريخية والموضوعية العلمية

واعترفوا بالصعوبات التي تعترض العلم في . هذه االعتراضات بجدية

ريخ من دائرة اج التِرخْلكن هذه الصعوبات ال تُ. دراسة أحداث الماضي

 إن التاريخ من حيث هو علم إنساني .تجعل منه علما خاصابل . العلم

حكم ولهذا يجب أن ال ن. يختلف عن علوم الطبيعة في موضوعه ومنهجه

  ).التجريبية(  بمعيار العلوم الطبيعية عليه

  :نقيض األطـروحــة

، علمية التاريخ إلى 14 في القرن "بن خلدونا"وقد أشار 

".    خبار، وفي باطنه نظر وتحقيقإ التاريخ في ظاهره إن :"عندما قال

      ،وراء الخبر عن الحقيقةعلم يسعى إلى الكشف  كأيإن التاريخ 

      ، تماما كما تسعى علوم الطبيعة ير األحداثالقانون وراء تغعن و

التاريخ حسب        إن . لظواهر المعطاةإلى الكشف عن القانون وراء ا

  األخبار«ألن .  ليس مجرد أخبار و روايات تناقلها الرواة"ابن خلدون" 

م أصول العادة، وقواعد ولم تحكإذا اعتمد فيها على مجرد النقل، 

وال قيس واألحوال في االجتماع اإلنساني، عمران وطبيعة الالسياسة، 

من فيها من العثور ما لم يؤالغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب، فرب

      وكثيرا ما وقع للمؤرخين . ومزلة القدم، والحيد عن جادة الصدق

 و الوقائع العتمادهم مة النقل من المغالط في الحكاياتوالمفسرين وأئ

عه  علم له موضو" ابن خلدون"إن التاريخ عند. »لنقل فيها على مجرد ا

مالحظة أحوال المجتمع هو وله منهجه الخاص .الخاص وهو األخبار

طبيعة  واستنباط القوانين المتعلقة بالحياة االجتماعية والسياسيةاإلنساني و



 

 

 فإذا ،والقواعد المستنبطة" القوانين"العمران، ثم قياس األخبار على هذه 

 "    ابن خلدون"وقد أشار . استنتج المؤرخ إمكانية صدق الخبروافقتها 

 أإلى ضرورة التزام المؤرخ للحياد العلمي عندما تحدث عن مصادر الخط

 لَما كَان الْكَِذُب ُمتَطَرقًا ِللْخَبِر ِبطَِبيعِتِه ولَُه «: قال . في كتابة التاريخ

  َأسباب تَقْتَِضيِه،

 ... والْمذَاِهِب، ِللْآراِء  شَيُّعاتُالتَّ : فَِمنْها •

• ِمناِب وبِة الَْأساِر ِفي ِللْكَِذِب الُْمقْتَِضيا الَْأخْبضالثِّقَةُ ، َأي 

،ِبالنَّاِقِلين ...  

 جهة من األكثر في يجيء إنماو ،...الصدق، متوه منهاو •

 .بالناقلين الثقة

 ما ِلَأجِل الْوقَاِئِع علَى واِلالَْأح ِبتَطِْبيِق الْجهُل وِمنْها •

  ....والتَّصنُِّع، التَّلِْبيِس ِمن ُيداِخلُها

 والْمراِتِب  التَِّجلَِّة ِلَأصحاِب الَْأكْثَِر ِفي النَّاِس تَقَرُُّب وِمنْها •

 )...الجاه أصحاب أي(ِبالثَّنَاِء

• ِمناِب وبِة الَْأسا لَُه الُْمقْتَِضيضَأي، ِهياِبقَة ولَى سِميِع عج 

 . » .... الُْعمراِن ِفي الَْأحواِل ِبطَباِئِع الجهُل تَقَدم، ما

     ميزانا علميا توزن به األخبار، "ابن خلدون"بهذا يضع و

وهو قياس الغائب على الشاهد، أي مقارنة ما تنقله األخبار عن الماضي، 

كما _ لحاضر، وفي هذا ينطلق ابن خلدون بقواعد وقوانين المجتمع في ا

 أن الظواهر االجتماعية: من مسلمة_ يفعل علماء االجتماع المعاصرون 

ومن ثم فإذا . ، كما هو الحال في الطبيعةوالتاريخية تخضع لقوانين ثابتة



 

 

كان التجريب غير ممكن في التاريخ، لكون الحادثة التاريخية ال تتكرر، 

        وسيلة أخرى تقوم مقامه من حيث القيمةه يجب اللجوء إلى فإنّ

وتتالءم مع طبيعة األحداث الماضية، أال وهي المقارنة والوظيفة 

  .  التاريخية

ها تخرج عن  ال يعني أنّة،إذن كون الحادثة التاريخية فريد

بل يعني أنها ظاهرة من نوع خاص . دائرة الفهم، وحتمية األسباب

  . تهاتستدعي منهجا خاصا لدراس

  :  التغلـيب

 مع 19ساس تعامل المؤرخون منذ القرن األوعلى هذا 

   زوا بين المصادر اإلراديةفمي.  أكبربصرامة منهجيةالوثيقة التاريخية 

، لتكون شاهدا قصداأو المباشرة وهي التي وضعت واحتفظ الناس بها 

تاريخ؛ عليهم كتناقل األخبار جيال عن جيل، أو تسجيل أخبارهم في كتب ال

والمصادر غير اإلرادية وهي التي لم يكن هدفها التأريخ للمرحلة التي 

وجدت فيها، كاألبنية األثرية والنقود واألسلحة واألوسمة والتـراث 

  .  الفكري واألدبي وغيرها

        ا؛بنقده المصادر صدق من المؤرخون يتحقق ثم •

 يتفحص األول، في. الداخلي والنقد الخارجي النقد بين عادة ويميزون

 هل  إليه؟ تنتمي الذي الزمن إلى ترجع هل متسائال الوثيقة، شكل المؤرخ

 منها يتألف التي المادة يتفحص ذلك من وللتثبت هي؟ كما إلينا وصلت

   سالحا المصدر كان وإذا. الخط شكل أو والحبر الورق كنوع المصدر

 المواد أنواع طبيعة وتفحص المعادن؛ نوع تفحص أوسمة، أو نقودا أو



 

 

       الثاني وفي. القديمة أو الفنية اآلثار من المصدر كان إذا الكيميائية

       ورد ما أن من فيتحقق الوثيقة، مضمون يختبر) الداخلي النقد أي(

 إليه ينتسب الذي العصر وعقلية ومنطق ثقافة مع يتماشى المصادر في

 فيكون الزمن، لذلك األخرى التاريخية الحوادث إطار عن يخرج وال

 الوثيقة تقوله ما أن يتحقق كما األحداث؛ من تاله وما سبقه ما مع منسجما

 . عنها مستقلة  أخرى تاريخية مراجع في يتردد

 ويرتبها أجزائها بين فيؤلف الحادثة بناء يعيد وأخيرا، •

 تبعا اصطفائها بعد العامة الحوادث مع ويدرجها الزمني تسلسلها حسب

 بعضها ترابط في األحداث المؤرخ يضع وهكذا ،نوعها أو ألهميتها

     ،النتيجة بمثابة هو ما مؤخراو السبب بمثابة هو ما مقدماو ببعض،

      التحري هذا وكّل. عرضي و ثانوي هو وما جوهري هو ما ومحددا

 بناء الماضي أحداث بناء إعادة في المؤرخين اجتهاد عن ريعب والدقة

    الماضي، في األحداث تلك بها وقعت التي لصورةا من يقترب فكريا،

  .   التاريخ لعلم موضوعا الماضي أحداث تكون الشكل وبهذا
  

  :حل المشكلة

 وإن كانت ،  ومن التحليل المتقدم يتضح أن أحداث التاريخ

ال تخضع للتجريب بسبب طبيعتها، فإنها تستدعي منهجا خاصا يتوافق مع 

من ثم تدرس دراسة علمية تختلف عمّّّّّّّّّّّّّّّّا ، و للدراسةموضوعك تهاطبيع

 Wilhelm »وهو ما دعا إليه ديلتاي . يحدث في مجال علوم الطبيعة

Dilthey » من حق علوم الفكر « في إحدى نصوصه عندما كتب  _

. أن تحدد بنفسها منهجها بحسب موضوعها_ وم اإلنسانية ليقصد الع



 

 

هيم المنهجية، وتسعى إلى تطبيقها فعلى العلوم أن تنطلق من أعم مفا

فتصل بذلك إلى أن تنشئ في ميدانها ، على مواضيعها الخاصة

إلى  المخصوص مناهج ومبادئ أكثر دقة على غرار ما حصل بالنسبة

فإن وضوعية التي يعاني منها التاريخ،  أما صعوبة الم.» .علوم الطبيعة

اء، واالجتهاد في الوعي بهذه الصعوبة، والحرص على عدم التشيع لآلر

  يدفع المؤرخ إلى اتخاذ مزيد " ماكس فيبر"التزام الحياد القيمي كما يقول

  .من االحتياط
  




