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 من تاريخ النخب إىل تاريخ الهامشيني:تح ّوالت الكتابة التاريخية

مثال
ً
املدرسة الربيطانية

Transformations in Historiography: from elite history
toward a history of the marginalized
The British school as a case study

 والتي تحولت مع تقادم الزمن إىل ما يشبه،متها
ّ م ّر ردح من الزمن استحلّت فيه عبارة "عقدة البطل" روح املعرفة التاريخية بر
 زمن- ن فرتة ما بني الحربني العامليتني وما بعدهام
"األيقونة أو "الجوكر
ّ  بيد أ.املفس ملجرى كل األحداث والوقائع التاريخية
ّ
 ويف اآلن ذاته، اتسمت بوجود مسعى فكري حرص عىل نقد هذه البقعة السوداء التي بصمت اإلستوغرافيا- الحداثة املتداعية
مشني وتستعيد مكانتهم يف التاريخ بصفتهم
ّ  منهجية تعيد االعتبار لوعي امله،تقديم مقاربة منهجية جديدة يف التأريخ
 الذين أريد لهم أن يظلوا يف كهف،فاعلني يف مرسح التاريخ ومشاركني يف دراما أحداثه بقدر ما يُعتربون ضحاياه الصامتني
 التي، التاريخ من أسفل:تجسد بصورة جلية ضمن أطروحات املدرسة الربيطانية
 وهو ما.معتم بعيدًا عن نور السؤال التاريخي
ّ
 وإلنجاز ذلك كانت املدرسة خارج.خرجت من رحم الحوليات وسارت عىل هديها يف منح حق املواطنة التاريخية لعوام الناس
 تسلط هذه الورقة الضوء عىل املدرسة الربيطانية التي. وجعلت من التعدُّد يف االختصاصات عقيدتها،كل نزعة تقليدية
 كام تسعى إىل تحليل طبيعة العالقة بني. يف عملية الكتابة التاريخية-  التاريخ من أسفل- وملهم
رسخت تقليدًا علميًا متميّ ًزا
ً
ّ
. ومدى تأثرها بالتحوالت الهائلة التي شهدتها البرشية خالل القرن املايض عىل املستويات كافة،التوجهات البحثية للمدرسة
.فضل عن استنطاق بعض الوشائج املعرفية والتواصلية التي ربطها هذا التيار اإلستوغرايف بالتخصصات املعرفية األخرى
ً
. املهمشون، اإلستوغرافيا، التاريخ من أسفل، املدرسة الربيطانية:كلامت مفتاحية

For a long time, the expression "hero's complex" has been accepted as conventional wisdom within the very soul of
historical knowledge. Over the passage of time, it evolved into a sort of talisman or joker card capable of interpreting
the course of all events in history. Yet, during the period between the two World Wars and following them—the
period of foundering modernity—it became characterized by the presence of an intellectual effort that sought to
critique this black mark left upon the field of historiography, and at the same time to offer a new methodological
approach to the study of history: a methodology that reconsiders the experience of the marginalized and reinstates
their historical standing both as actors on the stage of history and participants in its dramas, as well as silent victims
of history condemned to languish in the darkness, far from the light of historical analysis. This is something clearly
embodied within the theses of the British school. One such thesis is history from below, which grew forth from
the Annales school and strove to grant all people the right to historical citizenship. For this accomplishment to be
possible, the School shifted away from traditionalist inclinations and toward an interdisciplinary doctrine. This
research paper seeks to highlight the British school and its strengthening of an exceptional scientific tradition—
history from below—within the field of historiography. We also attempt to analyze the nature of the relationship
between the School's scholastic inclinations and the extent to which they are impacted, on all levels, by the massive
transformations humanity has witnessed over the last century, not to mention interrogating some of the cognitive
and communicative entanglements between this historical trend and other disciplines of knowledge.
Keywords: British School, History from Below, Historiography, Marginalized.
. املغرب، الرباط، يحرض الدكتوراه بجامعة محمد الخامس،* باحث يف التاريخ الدويل
Researcher and doctoral candidate in International History at Mohammed V University in Rabat, Morocco.
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

مقدمة
مر الفكر التاريخي بسلسلة من التحوالت العميقة ،حصل
قبل أن تعرف املعرفة التاريخية طريقها نحو العلمية باملعنى الحديثّ ،

خاللها تراكم إبستيمولوجي .وكان من نتيجة هذا كله" ،ثورة تاريخية" ،تحقّق خاللها من التقدم يف مجال الكتابة التاريخية ،ما لم

يتحقق منذ عرص هريودوت يف القرن الخامس قبل امليالد .وتجىل هذا املسعى املعريف يف ظهور مجموعة من املدارس املجددة بحق ملا
سبقها ،والتي نحت إىل البحث عن التاريخ يف كل جزئية من جزئيات املجتمع ،فالذين يصنعون التاريخ ليسوا أفراد النخبة فقط مهما
برمتها هي التي تصنع التاريخ .وإىل جانب الحوليات الفرنسية  -ذائعة الصيت  -برزت املدرسة الربيطانية:
عال شأنهم ،وإنما املجتمعات ّ

التاريخ من أسفل ،التي قامت ردة فعل عىل الثوابت الصلبة واملنغلقة للتيار الوضعاين ،الذي أقىص عوام الناس وعزلهم يف رساديب

الذاكرة املأفونة ،وألجل ذلك كابد آباؤها املؤسسون :إدوارد باملري تومسون  ،Edward Palmer Thompsonوإريك جون هوبزباوم

 ،Eric Hobsbawmمن أجل إعادة مساءلة التاريخ الربيطاين وفق مقاربة جديدة تجعل من الهامش منطلقًا لدراسة املركز ،مساهمني
بذلك يف تأصيل تقليد إستوغرايف غني وجذاب ،جرت تسميته "التاريخ من أسفل".

ويهدف هذا البحث بصورة خاصة إىل التعريف باملدرسة الربيطانية :التاريخ من أسفل ،بوصفها حلقة مهمة ضمن دائرة التجديد

الذي شهدتها اإلستوغرافيا العاملية ،وذلك من خالل خمس نقاط رئيسة .1 :السياق .2 ،املاهية .3 ،يف الجينيالوجيا .4 ،املرجعية

الفكرية .5 ،الخصوصيات.

أولً  :السياق
لعله من املفيد اإليماء منذ البداية إىل أنه ال يكفي للتعرف إىل توجه أو مدرسة أو تيار فكري ،أن ندخل عامله من باب واحد ،أي من

بشت بذلك البنيوية التي رفعت شعار ّ
"أل خالص خارج النص"((( .بل يلزمنا التنبه للسياق ،ملا له
خالل التوجه مبارشة إىل نصوصه ،كما ّ

من أهمية يف إنتاج املعنى؛ فاملقوالت واألفكار والنصوص غري مقطوعة الصلة عن املحيط االجتماعي واالقتصادي والنفيس الذي تولدت
جزئيا يف بناء ال ّنص وتحديد توجهات املدارس والتيارات الفكرية.
بني ظهرانيهّ .
كليا أو ً
إن السياق ،عىل هذا األساس ،يؤثر ً

عىل هذا النحو ،انطلق القرن العرشون كما هو معلوم وفق ترنيمة متشائمة وغري واعدة ،لقد جاء نصفه األول مثخ ًنا بالجراح

وبدا كأنه يتعجل نهايته وغري قادر عىل إتمام دورته من فرط ثقل التجارب ،حربان عامليتان كشفتا عن وجه آخر لهذا املرشوع الكبري،
وجه ملؤه البشاعة والرعب والسواد .فأمام هذا املوت والخراب الذي حل بالعالم ،تهاوت فكرة املركزية األوروبية ،وافتقد الناس الثقة
باملبادئ املوروثة عن عرص التنوير ،وشعروا أن التاريخ ال يسري إىل األمام ،كما أوحى بذلك الفيلسوف األملاين أوزفالد شبنغلر يف كتابه
سقوط الغرب(((.

1 Eric Landowski, "Pour une problématique Socio-sémiotique de la littérature," in: Louise Milot & Roy Fernand (éds.), La littérarité (SainteFoy: Presses de l'université Laval, 1991), pp. 95-115, 103.
Oswald Spengler, The Decline of the West, Charles Francis Atkinson (Trans.) (New York: Alfred A. Knopf, 1926).

108

2

والت الكتابة التاريخية :من تاريخ النخب إىل تاريخ الهامشيني
تح ّ
املدرسة الربيطانية مثالً

تاـسارد

هكذا ،لم يعد الجحيم هم اآلخرين وفق عبارة الفيلسوف جان بول سارتر  ،Jean Paul Sarterبل األنا نفسها باعتبار أن املتسبب

غربية((( .تجىل هذا اإلحساس بالضياع يف موقف املؤرخ اإلنكليزي جفري براكالف  Geffrey Braklaveالذي كتب:
يف الحرب ذات ّ

ٍ
عرص جديد ،ال تزودنا فيه تجاربنا السابقة بدليل آمن لسلك
"إننا مهاجمون بإحساس من عدم الثقة ،بسبب شعورنا بأننا نقف عىل عتبة

دروبه ،وإن إحدى نتائج هذا املوقف الجديد هو أن التاريخ ذاته يفقد  -إن لم يكن قد فقد  -سلطته التقليدية ولم يعد بمقدوره تزويدنا

بخربات سابقة يف مواجهة املشكالت الجديدة"((( .يتضح من قول براكالف هذا صوت التاريخ ،الذي يبيك عجزه عن تفسري املتغريات

الجديدة؛ إذ أبانت هذه التحوالت عن "إفالس التاريخ  -املعركة أو التاريخ السيايس العسكري الذي لم يعرف أن يمنع الرببرية"(((.

تقدم ،تزايد الشكوك يف صدقية الحضارة الغربية وديمومتها ،واهتزاز اإليمان بالتقدم املوروث عن
هكذا يتجىل لنا ،من خالل ما ّ

بد من الرشوع يف مراجعات نقدية شاملة للمرتكزات املؤسسة لهذه الحضارة ،ويأيت التاريخ عىل
عرص التنوير .وأمام هذا الوضع ،كان ال ّ

رأسها .هكذا ،وجد املؤرخون أنفسهم أمام املعادلة الشكسبريية "نكون أو ال نكون" ،فمصري الكتابة التاريخية بني أيديهم وهم من
يحدد هذا املصري باختياراتهم ورهاناتهم لجرب ذلك االنكسار واستئناف املسري.

التحدي ،من خالل تجديد مقارباتهم وأدواتهم قصد استيعاب املتغريات الجديدة .يف هذا السياق،
هكذا استجاب املؤرخون لهذا
ّ

توصل املؤرخ الفرنيس جان كلود شميث  Jean Claude Schmittإىل أن الكتابة التاريخية قد شهدت ذروتها يف فرتة ما بني الحربني
ّ

العامليتني وما بعدهما((( .ومن آيات ذلك ،ظهور مجموعة من املدارس التاريخية  -الحوليات ،واملدرسة املاركسية الربيطانية  ...إلخ -

التي انخرطت من دون مواربة يف عملية تجديد اإلستوغرافيا ،لتغدو أقدر عىل إعادة قراءة الواقع ،والتفاعل معه وفهمه بعمق.

ٍ
ماض وحارض
أن املدرسة املاركسية الربيطانية ،التي تعود انطالقتها الفعلية إىل سنة  ،1952لحظة تأسيس مجلة
والحق ّ

تعد حلقة مهمة ضمن النسق اإلستوغرايف العاملي .فقد اجتهد آباؤها املؤسسون :إدوارد باملري تومسون ،وإريك جون
ّ ،Past and Present
هوبزباوم ،وكريستوفر هيل ،ورودين هيلتون ،وجورج رودي وغريهم ،بالتعاون مع عدد من علماء االجتماع واألنرثوبولوجيا ،يف النحو
ً
مزيحة البساط من تحته(((.
السب األكاديمي العام السائد يف بريطانيا "التقليد الوضعاين" ،Positivism
بالكتابة التاريخية ً
بعيدا عن ّ

إن النصف األول من القرن العرشين الذي شهد إيقاعات مجنونة  -تسارع إيقاعات التاريخ  -قد أدى
ويف الحصيلة ،يجوز القول ّ

مهما يف تحول الكتابة التاريخية وتحديد توجهات عدد من املدارس ومن ضمنها املدرسة الربيطانية .فمن يطالع أعمال روادها،
دورا ً
ً

وتعبريا عن قلق املرحلة التي دفعتهم إىل مساءلة التاريخ واالقرتاب من نبض املجتمع ،ومنح
يجدها ردة فعل عىل الواقع االجتماعي،
ً
الكلمة للذين حرموا منها ،بفعل تضافر دوائر الحجب وقبضة سلطة تفرض هيمنتها عىل الجميع.

أن عد ًدا من املؤرخني املنتسبني إىل هذه الجماعة العلمية
أن هذا ليس كل يشء ،ثمة عامل آخر حدد توجهات املدرسة ،هو ّ
غري ّ

أيضا عرب انخراطهم يف "التجنيد"،
اكتسبوا خربة يف مالحقة الكذب والخطأ ،ال تتمثل فقط يف حذقهم بصفتهم مؤرخني فحسب ،وإنما ً

3 François Dosse, "De la structure au sujet: L'humanisation des sciences humaines," Sciences Humaines, no. 21 (Juin/ Juillet 1998), accessed
on 17/6/2020, at: https://bit.ly/2YaX09w

4

5

قاسم عبد عوض املحبيش" ،أزمة العلوم اإلنسانية والتحديات الراهنة" ،شبكة ضياء ،2016/6/27 ،شوهد يف  ،2020/6/17يفhttps://bit.ly/37BzK7p :

وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ :اتجاهات -مدارس -مناهج (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .200

 6جون كلود شميث" ،تاريخ الهاشميني" ،يف :التاريخ الجديد ،إرشاف جاك لوغوف ،ترجمة محمد الطاهر املنصوري (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص .438
Eric Hobsbawm, "Manifeste pour l'histoire," Le Monde diplomatique (Décembre 2004), pp. 20-21.
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

وتحري الحقيقة واكتشافها من الداخل؛ هكذا تم تقويض الشعبية الساذجة مللوك بريطانيا والتاريخ
الذي مكن من إزاحة الحدود
ّ

الكالسييك ،الذي يخربنا بأن تاريخ بريطانيا صنعه ملوكها ،بينما آالف من الجنود الصغار واملتطوعني هم الذين شكلوا القوة املتدفقة،

ولوال تضحياتهم لظلت تلك االنتصارات محض افرتاض وفق عبارة بليغة لتومسون(((.

ثان ًيا :املاهية
املفهوم يف أبسط تعريفاته هو طريقة يف التمثل ،إنه منظومة إشارات ال تنفصل عن املجال التداويل الذي تولدت بني ظهرانيه،

إن
تاريخا دقيقًا
أن لهذا الرضب من رضوب الكتابة التاريخية
ً
وجغرافيا خاصة به؛ عىل نحو ،يدفعنا إىل القول ّ
وبهذا املعنى يرتاءى لنا ّ
َ
التاريخ من أسفل تاريخ نحت يف بريطانيا ،بالد الثورة الجليلة والثورة الصناعية ،والرواية الحديثة .بيد أنه يتعني أن نبتدر إىل التأكيد
وحمال دالالت متعددة .إذ لم يكن مع ذلك محط توافق بني الباحثني ،وذلك راجع
عىل كوننا أمام مفهوم مطاطي
ّ
عيص عىل الحدّ ،

باألساس إىل اتساع دائرته ،وتشعب موضوعاته؛ ما حدا باملؤرخ بيرت بوريك يف هذا املقام إىل اإلقرار بأننا" :أمام وضع أشبه ما يكون بتقليد

لعلماء الالهوت ،عندما واجهتهم مشكلة تعريف اإلله خالل العرص الوسيط"(((.

مر ،يعترب املؤرخ الفرنيس ألربت سوبول  Albert Soboulأول من استعمل مصطلح التاريخ من أسفل ،يف سياق
عطفًا عىل ما ّ

تدوينه لتاريخ الثورة الفرنسية ،التي كان عوام الناس ذوا ًتا فاعلة فيها( .((1بيد أن أول من نحت مفهوم التاريخ من أسفل نح ًتا ً
كامل،

مقدما إياه
واحدا من أشهر أبحاثه،
وأدخله إىل العوائد التخاطبية للمؤرخني ،هو املؤرخ اإلنكليزي إدوارد باملري تومسون ،الذي وسم به
ً
ً

بصفته ً
كليا للكتابات الكالسيكية أو ما عرف بالتاريخ الوضعاين ذي الطابع السيايس /الحديث ،وذلك بتوجيه
حقل
ً
معارضا ومضا ًدا ًّ
البوصلة إىل االهتمام
أساسا بالهامشيني واملنسيني واملقصيني واملبعدين وكل املسكوت عنهم يف مدارات التاريخ( .((1ويف السياق ذاته،
ً

قدم هوبزباوم خمسة تعاريف مرادفة للتاريخ من أسفل ومعربة عنه ،وهي" :التاريخ الشعبي ،التاريخ القاعدي ،تاريخ األصول ،تاريخ

كل الناس ،التاريخ الراديكايل"(.((1

محيا ومح ّف ًزا عىل إثارة جملة من التساؤالت :كيف يمكن أن يكون التاريخ الشعبي مراد ًفا للتاريخ
يبدو هذا التعريف األخري ّ ً

أيضا :هل تاريخ النخب
الراديكايل؟ واليشء الغريب اآلخر هو هذا التعريف الجامع "تاريخ عامة الناس" وهو ما يستدعي التساؤل ً
ً
وارتباطا بذلك ،تساعدنا رباعية هوبزباوم( ((1الشهرية حول القرن التاسع عرش الطويل عىل اإلجابة ،حيث
جزء من تاريخ عوام الناس؟

أحدا من التاريخ وإنما يؤسس لوجه آخر للتاريخ غري ذلك الذي صاغته وسوقته الدوائر الرسمية،
سيكتشف القارئ الذيك أنه ال يقيص ً

يتميز بالنزوع ألسطرة التاريخ والتغني بتاريخ اإلمرباطوريات الحافل بإنجازات األباطرة وامللوك واألمراء ،وإهمال وتهميش
الذي
ّ

الرشائح األخرى التي تشكل الفئة الواسعة التي قامت عىل سواعدها الحضارة وتطورت الصناعة.

8

Edward Palmer Thompson, "History from Below," Times Literary Supplement, no. 3345 (7/4/1966), pp. 279-280.
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املدرسة الربيطانية مثالً

تاـسارد

هكذا ،مع املدرسة الربيطانية ،صار التاريخ من أسفل من جنس املفاهيم .ثم راحت تشق طريقها بصفتها عملية قراءة شعبية

للتاريخ من زاوية نظر النفر ال القائد الكبري .لقد اتخذت سبيلها لتصحيح املجرى العام للتاريخ ،من خالل إعادة بناء هويات الطبقات
بأن لهم
ماضيا وبأنهم جاؤوا من مكان ما(.((1
الدنيا ،وإقناع أولئك الذين ولدوا م ّنا من دون ملعقة فضية يف أفواههمّ ،
ً

وحمال أوجه ،ربما هذا هو اليشء الذي حمل هوبزباوم عىل الخروج من
التاريخ من أسفل ،إ ًذا ،مفهوم زئبقي
ّ
ضاج بالحركة ّ

أساسا يف مستوى املقاربة والرؤية واملنهج ،بعبارة موجزة
فتنة املفاهيم إىل اإلقرار أن األصل املشرتك ملاهية هذا الحقل ،إنما يوجد
ً

"العملية الفكرية"(.((1

فإن ماهية التاريخ من أسفل ال تدرك إال بالتثنية ،أي باملقابلة بني اليشء ونقيضه ،عىل نح ٍو يدفعنا إىل القول
ويف الحصيلةّ ،

إنه عملية تحويل لبوصلة الكتابة التاريخية من أعىل الهرم االجتماعي نحو قاعدته ،حيث القارات املجهولة التي لم تطأها بعد أقالم

املؤرخني؛ ففي الهامش تنشط حياة بأكملها .وهو ما تر ّتب عليه تحوالن مرتابطان؛ فعىل مستوى خارطة األشخاص تم االنتقال من
ومهمشني ،أما عىل صعيد الجغرافيات واألمكنة فتم االنتقال من املركز
تاريخ الحكام واألبطال والقادة إىل تاريخ العامة من محكومني
ّ
إىل الهوامش ،ومن القصور واملجالس الوزارية والبالطات إىل املعامل واملزارع والساحات العمومية والفضاءات املحظورة(.((1

مهمش إال وارده
نأيت اآلن ضمن هذه اإلملامة ،لنجمل هذه املالحظات فنقولّ :
إن التاريخ من أسفل هو تاريخ للجميع ،ليس من ّ

بجرعة ما.

ثالثًا :يف الجينيالوجيا
صيغت قاعدة يف الدراسات اإلبستيمولوجية ،تكشف عمق ارتباط كل حقل معريف ناشئ بشجرة أنساب (جينيالوجيا) ،عىل النحو

مما جعل وجوده ممك ًنا"(.((1
التايل" :إن كل اختيار علمي هو اختيار متورط يف تصور نظري قبيل معني ،أي تمأسس عىل تراكم عميق ّ

يف هذا اإلطار ،يؤثر عن الفيلسوف الفرنيس غاستون باشالر  Gaston Bachelardقوله" :إن تاريخ العلم قبل أن يكون تاريخ أخطاء ،هو
تاريخ تراكمات معرفية ،فالعقائد والنظريات الجديدة لم تتطور من القديمة إىل الجديدة ،بل إن الجديد نفسه احتوى عىل القديم"(.((1

وبناء عليه ،جرت العادة أن كل "جماعة علمية" تبحث لنفسها عن موطئ قدم يف الساحة الفكرية ،ال بد لها من أن تستند إىل

الرتاكمات املعرفية الحاصلة يف ذلك املجال ،بغية استنبات براديغم جديد .هكذا ،نجد مدرسة التاريخ من أسفل الربيطانية بدورها لم
راسخا له
قديما
تقليدا
تخرج عن هذه القاعدة؛ فغدت تبحث لنفسها عن شجرة أنساب (جينيالوجيا) ،أي أن تبني تصورها كما لو كان
ً
ً
ً

جذور .وهو ما نستقيه من كالم أحد اآلباء املؤسسني هوبزباوم ،الذي يعود بهذا الرضب من الكتابة التاريخية إىل رومانسية القرن التاسع

14

جيم شارب" ،التاريخ من أسفل" ،يف :نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية ،ص .69

16

بوتشيش ،ص .284

17

Hobsbawm, On History, p. 116.
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عادل حدجامي" ،الرهان القديم لعاملنا الجديد" ،مقاالت ،مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،2014/5/22 ،شوهد يف  ،2020/6/17يفhttps://bit.ly/3daNreW :
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والتوزيع والنرش ،)1982 ،ص .14-13
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عرشً ،
رابطا إياه بكتابات املؤرخ الفرنيس جول ميشليه  Jules Micheletحول الثورة الفرنسية ،خاصة يف كتابه الشهري الشعب الذي عمل

فيه عىل إبراز الدور الذي اضطلع به البسطاء وعوام الناس يف صناعة تاريخ بلدهم (فرنسا)(.((1

عد كتابات املؤرخ الفرنيس ميشليه نواة أوىل ملرشوع كتابة تاريخ جديد من منظور مغاير كما نبه فرانسوا دوس( .((2غري
وبناء عليهُ ،ت ّ

أن "التاريخ من أسفل" ،من حيث هو حقل إستوغرايف مستقل له رواده ومؤسساته والتمويل الخاص به ،سيرتسخ يف خمسينيات القرن

ٍ
ماض وحارض ،إلنجاز سلسلة من األبحاث والدراسات
العرشين يف بريطانيا ،مع جماعة املؤرخني املاركسيني الذين التفوا حول مجلة

موحدة ،تجعل من قاعدة الهرم االجتماعي منطلقًا لكتابة التاريخ كما سنأيت عىل ذكره.
ذات منحى منهجي ومقاربة ّ

حري بالذكر أن كتابة "التاريخ من أسفل" لم تكن ممكنة قبل هذا التاريخ  -الثورة الفرنسية  -وذلك راجع إىل كون هذا الحدث

نادرا ما تحدث مجتمعة( .((2يتع ّلق األمر يف املقام األول :بكونها ثورة كبرية جلبت فجأة
الكبري ،جمع بني اثنتني من الخصائص التي ً

أعدا ًدا هائلة من جماهري الناس العاديني الذين انخرطوا بقوة يف صنع الحدث ،وأسهموا عىل نح ٍو فعال يف نجاح الثورة وال سيما مع حركة

أرشيفيا
اليعاقبة ،والتي كانت ستبقى من دون عملهم محض افرتاض( .((2ويف املقام الثاين :نجد التوثيق املؤسسايت الذي خلف مخزو ًنا
ً
متاحا بالقدر املطلوب قبل هذا التاريخ ،كما أنه
غنيا للمؤرخني ،وهو ما لم يكن ً
ً
مهما ،وثّق أفعال عامة الناس ،وهذا التوثيق وفّر مخزو ًنا ً

كان واضح القراءة عىل نحو جيد عىل خالف األيدي ال ّنكدة التي كانت تكتب قبل هذا التاريخ(.((2

أيضا حارضة
ويف حقيقة األمر ،ليس املؤرخ ميشليه وحده من تشكلت عنده النواة األوىل لفكرة كتابة التاريخ من أسفل ،بل نجدها ً

يف مراسالت الجندي وليام هويلر ،الذي يؤرخ ملعركة واترلو ( )1815من جانبها القايس ،أي من وجهة نظر ال ّنفر ال القائد الكبري .ويف هذا
اإلطار ،كتب وليام هويلر يف إحدى مراسالته إىل زوجته يف إنكلرتاً ،
أياما ثالثة ،وأنا بخري ،وهذا يكفي،
قائل" :انتهى القتال الذي استمر ً

وسوف أكتب اآلن وكلما أتيحت يل الفرصة عن تفاصيل هذا الحدث الكبري ،أي ما عشته أنا بنفيس ،فقد طلع علينا صباح يوم  18يونيو
كثريا العام املايض ،عندما
وخدرنا الربد وأدخل الرعشة يف أجسادنا،
وقد غمرنا املطرّ ،
تصبني عيل اللوم ألنني كنت أدخن ً
ً
وغالبا ما كنت ّ

حتما أن أس ّلم الروح إىل بارئها"(.((2
كنت يف انجلرتا ،لكن يجب أن أخربك اآلن أنه لو لم أكن أملك ما يكفي من التبغ تلك الليلة ،لكان ً
مهمني عىل
تظهر أهمية مراسالت هويلر يف كونها تمثل الشهادة املبارشة من جانب صناع األحداث أنفسهم؛ ما شكل عالمة
ً
ومصدرا َّ
طريق كتابة التاريخ من هذا املنظور.

كما عكست قصائد الشاعر البلجييك برتولد بريخت  ،)1956-1898( Bertolt Brechtهذه الرغبة يف تاريخ بديل ،خاصة القصيدة

املوسومة بـ" :تساؤالت عامل يقرأ" ،التي اعتربها املؤرخ األمرييك جيم شارب بمنزلة رصخة للحاجة إىل منظور بديل ملا يمكن أن نصطلح

عليه تاريخ القابعني يف القمة( ،((2ومما جاء يف القصيدة:
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25
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19
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من بنى طيبة ذات البوابات السبع؟
يف الكتب ستجد أسماء امللوك

فهل حمل امللوك كل تلك األحجار؟

وبابل التي دمرت مرات عدة ،من شيدها كل هذه املرات؟

سور الصني؟ روما العظيمة مليئة بأقواس النرص ،فمن أقامها؟ وعىل من انترص القيارصة؟
اإلسكندر الشاب غزا الهند ،فهل كان بمفرده؟

وحيدا؟
وقيرص ،انترص عىل بالد الغال فهل كان
ً

كل صفحة انتصار ،فمن طبخ وليمة املنترصين؟
تقارير كثرية وأسئلة كثرية؟

(((2

تعترب هذه النماذج التي أرشنا إليها ،بمنزلة البذور األوىل املخصبة لكتابة التاريخ من أسفل ،عىل الرغم من أنها شكلت بدايات

متواضعة ،كما أنها ليست هي النماذج الوحيدة التي استندت إليها التجربة الربيطانية ،بل هي عديدة ال يتسع املجال لذكرها ،يف فرنسا

برز املؤرخ هرني بري  Henri Beerالذي أدخل مفهوم التحليل التاريخي ّ
املركب القائم عىل العالقة الثالثية املتبادلة بني التاريخ والفلسفة
وعلم االجتماع(.((2

بيد أن الذي أثّر يف املدرسة الربيطانية ،عىل نحو أسايس وباعرتاف مؤسسايت ،هو مدرسة كانت معارصة وقريبة العهد بهم؛ يتعلق

األمر بمدرسة الحوليات الفرنسية ذائعة الصيت التي عدت الرتبة التي نبتت عىل تراكماتها ،وهو ما أشارت إليه افتتاحية العدد األول

من مجلة ٍ
ماض وحارض( .((2فالفضل يعود إىل الحولياتيني يف طرق مواضيع جديدة ،كان املؤرخون حتى وقت قريب ينظرون إليها بنوع

من العزوف واالحتقار ،مثل" :تاريخ الهامشيني" ،والدعوة لالهتمام بتاريخ الضعفاء إىل جانب تاريخ األقوياء" ،فالفالح املغمور الذي
يحسن تقنية االجتثاث ،هو فاعل تاريخي يساوي من حيث األهمية ذلك الضابط الذي ينترص يف معركة ما"(.((2

واملهمش  -أخذ
عطفًا عىل ما سبق ،كشف السياق املار ذكره عن منعطف إبستيمولوجي  -التاريخ من أسفل واالهتمام بالهامش
ّ

مرورا بمدرسة الحوليات وتاريخها الجديد ،وما أفرزه من
يخرتق فضاء الكتابة التاريخية منذ القرن التاسع عرشً ،
بدءا بكتابات ميشليه ً
نقاش جديل يسائل مسرية اإلنسان يف التاريخ ،من حيث كونها ذا ًتا منتجة للتاريخ مستوعبة لرشوطه متحررة من وصايته وهيمنته،

وصول إىل املدرسة الربيطانية التي جعلت منه ً
ً
إستوغرافيا متمي ًزا له رواده
حقل
بحسب املؤرخ جريارد نوراييل ،((3(Gérard Noiriel
ً
ومقارباته والتمويل الخاص واملرجعية املوجهة واملنهج املؤطر ألبحاثه ،كما سنعمل عىل إبرازه يف الصفحات القليلة اآلتية.
26
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عا :املرجعية الفكرية
راب ً
سارت املدرسة الربيطانية عىل هدي الحوليات ،بعد أن استشعرت أن التأريخ للمهمش والتابع يستوجب عىل املؤرخ كرس عقلية

التخصص الضيق ،أي تجاوز نهج التاريخ الوضعاين  -الذي يميل إىل االنغالق داخل جزئيات علمية ضيقة  -نحو االنفتاح عىل

بقية التخصصات املعرفية واالستخدام املكثف واملمنهج للعلوم املجاورة ،وهو ما عرب عنه إريك جان هوبزباوم بـ "التاريخ املخصب
بالعلوم االجتماعية"(.((3

تعكس هذه القولة انفتاح التاريخ عىل بقية جريانه يف العلوم االجتماعية ،وإن كان يصعب حرص التخصصات والحقول املعرفية

تنبه إليه املؤرخ
التي انفتحت عليها املدرسة الربيطانية ،وتفاعلت معها وأفادت منها؛ ً
نظرا إىل تشعبها وتجددها باستمرار ،وهو ما ّ
عبد الله العرويً ،
دائما إىل خرباء ،وعددهم يتكاثر مع تقدم العلوم ،كذلك املؤرخ يستغل كل خربة جديدة يتحقق
قائل" :يحتاج القايض ً

من نفعها له"( .((3فإن أبرز التوجهات التي تحاورت معها املدرسة الربيطانية هي :املاركسية ،وعلم االجتماع ،واألنرثوبولوجيا ،وما بعد
الحداثة ،ثم التاريخ الشفهي.

 .1املاركسية
تعترب املدرسة الربيطانية ماركسية اإللهام؛ إذ وجدت يف املاركسية أداة جيدة لفهم مجريات الواقع االجتماعي وتفسريها ،وإن كان

ال يمكن اإلقرار بتبعية من درجة اللزوم ،إذ استخدم روادها املقوالت واملفاهيم املاركسية بمرونة وحرية ،من دون قيود حتمية ،وال قوالب
فكريا بالدرجة األوىل للمفكر اإليطايل أنطونيو غراميش  Antonio Gramsciالذي كان لكتاباته صدى
دوغمائية( .((3وتدين هذه املدرسة
ً

وتأثري قوي يف املجموعة ،يف محاولة النأي باملاركسية عن القراءة الستالينية األرثوذكسية( ،((3خاصة أن غراميش كما هو معلوم كان له
نزوع فلسفي لتقديم مقاربة جديدة ،تقوم عىل دمج مباحث االقتصاد بمباحث الثقافة يف التحليل.

وتؤكد افتتاحية العدد األول من دورية ورشة عمل التاريخ (صيف  )1976التي احتضنت املؤرخني املاركسيني الربيطانيني ،عىل

هذا الحضور القوي للتصور املاركيس يف قلب اشتغال مؤرخي "التاريخ من أسفل" ،والتي جاء فيها" :إن اشرتاكيتنا فرضت علينا االهتمام
بعامة الناس يف املايض ،وحياتهم وأعمالهم وأفكارهم ،عىل املستوى الفردي ،وكذلك االهتمام بالسياق واألسباب التي شكلت تجربة

طبقتهم ،إىل جانب االهتمام بنشأة الرأسمالية"(.((3

ثم إن ما يحتفظ به التاريخ من أسفل الربيطاين للماركسية هو السبق إىل تقديم قراءة شمولية للتاريخ ،وهذه املزاوجة بني التاريخ

والتحليل املاركيس هي التي دفعت أحد كبار التوجه ،هوبزباوم ،إىل إعادة نرش كتاب كيفية تغيري العالم :حكايات عن ماركس
Hobsbawm, On history, 1997.

32

عبد الله العروي ،مفهوم التاريخ :األلفاظ واملذاهب ،املفاهيم واألصول ،ط ( 4الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ص .82
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33 A. Green & K. Troup, The Houses of History: A critical Reader in Twentieth-century History and Theory (Manchester: Manchester
University Press, 1999), p. 33.
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واملاركسية( ،((3الذي ُع ّد دراسة يف تطور فكر ماركس ،وقد جاء يف مقدمته "نحن يف حاجة إىل أن نحسب ألف حساب لكارل ماركس

دائما ماركسية(.((3
اليوم ً
تنبه إليه ،حني اعترب االشرتاكية ليست ً
بعيدا عن جبة ّ
املفسين األرثوذكس" .وهو أمر كان عبد الله العروي قد ّ

ومن يقرأ املنجز العلمي للمؤرخ تومسون خاصة كتابه تكوين الطبقة العاملة يف إنكلرتا ،يجد هذا األخري ،وهو يحلل مسائل

الثقافة الشعبية ووعي الطبقة العاملة ،فإنما هو مدين بذلك آلليات التفكري ،التي س ّنها غراميش ،خاصة مفهوم "الهيمنة" .ويف السياق
ذاته ،ذهب هوبزباوم إىل اإلقرار بأننا يف حاجة دائمة إىل غراميش ،لهزم أسئلة الثقافة الشعبية واالقرتاب من الهامشيني وفهم ذهنيتهم

ومقاومتهم( .((3هاهنا ،كما أرش ًنا سابقًا يرجع الفضل إىل غراميش يف التقعيد لطرح جديد ،يزاوج بني ما هو اقتصادي وما هو ثقايف ،وال
يفضل أحدهما عىل اآلخر يف عملية التحليل.

إن التأثري الذي أحدثته املاركسية يف دراسات التاريخ من أسفل ال يمكن أن نضعه يف خانة التجاهل أو نغض عنه الطرف؛
ختاماّ ،
ً

وخصبا للمدرسة الربيطانية كما أتينا عىل ذكره ،وهو ما أسعفها يف إثراء مكتسباتها
ثريا
إذ شكلت املفاهيم واملقوالت املاركسية
مصدرا ً
ً
ً

التفسريية .عىل أن هذا التالحم املعريف يجب ّأل يقرأ من باب التطابق يف الطرح والتجانس يف التحليل ،وإنما يوضع يف مرتبة التفاعل

والتأثري؛ فاملدرسة الربيطانية عىل الرغم من كونها ماركسية اإللهام ،فإنها انخرطت يف جهد نقدي يروم تجاوز القراءة املاركسية
األرثوذكسية من جهة ،ومن جهة أخرى عملت عىل أنسنة املاركسية وتحرير الناس من الحتمية االقتصادية ،فما كان ير ّد إىل عامل

مهما
أحادي بحت (االقتصاد) أصبح بحسب التوجه الجديد يرد إىل عوامل متعددة ،فإىل جانب االقتصاد تكتيس الثقافة واألفكار ً
دورا ًّ
يف التفسري والتحليل(.((3

 .2ما بعد الحداثة
ساهمت نظرية ما بعد الحداثة التي شككت يف الطريقة ،التي تنجز بها الدراسات التاريخية يف الغرب( ،((4يف الدفع بهذا

وخصوصا كتابات الفيلسوف الفرنيس جان فرانسوا ليوتار Jean-
الصنف  -التاريخ من أسفل  -من الكتابة التاريخية إىل الواجهة وبقوة،
ً

وقوضت الرسديات الكربى مثل :مفهوم الالوعي عند فرويد أو البنية
 ،François Lyotardالتي أعلنت عن إفالس خطابات الرشعنةّ ،
التحتية والفوقية عند ماركس  ...إلخ.

ويمكن النظر إىل تأثري نظرية ما بعد الحداثة يف مرشوع التاريخ من أسفل من خالل ثالثة نماذج :األول ،يتجىل يف كون هذه

الرؤية املنفتحة حررت املؤرخني ودفعتهم إىل خوض غمار تجربة كتابة التاريخ ،من وجهات نظر مختلفة ،تختلط فيها األلوان وتتمازج.

والثاين ،يتعلق برفض هذه املجموعة فلسفة التاريخ ،مذكرة املتكهنني بنهاية التاريخ (فريدريك هيغل ،وكارل ماركس ،وأرنولد توينبي،

باقيا(.((4
وفرانسيس فوكوياما وغريهم) بأن التعميم اليقيني املؤكد هو ّ
أن التاريخ سيميض ً
قدما بال نهايات ما دام الجنس البرشي ً

والثالث ،يتمثل يف كون عدد من كتابات املؤرخني املاركسيني الربيطانيني تكشف عن تقاطعات بني التاريخ واألدب ،خاصة أعمال
تومسون ،ويف طليعتها "أوراق سيكاوس" .Sykaos Papers

36

37

38

إريك هوبزباوم ،كيفية تغيري العالم :حكايات عن ماركس واملاركسية ،ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2015 ،ص .330-329
عبد الله العروي ،العرب والفكر التاريخي (بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1992 ،ص .9-8
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Edward Palmer Thompson, The Making of the English working class (New York: Vintage Books, 1966), p. 39.

39

 40هايدن وايت" ،التاريخ وما بعد الحداثة" ،ترجمة محمد حبيدة ،ترجمات ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،2018/3/28 ،شوهد يف  ،2020/6/17يف:
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 .3علم االجتامع (مدرسة شيكاغو)
حاول التاريخ من أسفل ،أن يقرتب من علم االجتماع ،خاصة مع تيار شيكاغو يف الواليات املتحدة األمريكية ،الذي نشط يف النصف

األول من القرن العرشين ،بفضل أعمال وليام إسحاق طوماس  William Isaac Thomasإىل جانب روبرت بارك  ،Robert Parkاللذين

تركا بصماتهما الواضحة عىل مجموع السوسيولوجيا األنكلوسكسونية ،بإخراجها من املكاتب إىل مواجهة الوقائع يف امليدان عن طريق

ويعد كتاب الفالح البولوين يف أوروبا وأمريكا  The Polish Peasant in Europe and Americaأفضل ما كتب
البحث اإلمربيقي(ّ .((4
يف هذا االتجاه الذي يعرض وضعية الفالحني البولونيني املهاجرين إىل أمريكا يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية العرشين ،ومحاولة
وأيضا التغريات التي حصلت يف عالقاتهم بعد الهجرة ،فيما بينهم ومع مختلف املهاجرين
الكشف عىل نمط عيشهم يف موطنهم األصيل ً

املنتمني إىل األعراق واألجناس األخرى عىل حد سواء ،وانعكاسات ذلك عىل مجمل القيم( .((4هكذا ،فإن ما يدين به املؤرخون لتيار

قادرا عىل فهم العالم املحيط به وصنعه .ويف هذا الصدد ،نشري إىل مقالة شهرية
شيكاغو هو السبق إىل إعطاء الهامش مكانة ،باعتباره ً
عنوانها "العالم الذي صنعه العبيد" لجيوفاين جينوفيز الذي ينتمي إىل التقليد نفسه(.((4

بعدين متكاملني ووجهني لعملة
وأكد املؤرخ هوبزباوم ،هذا االحتكاك القوي بني املنهجني التاريخي والسوسيولوجي ،واعتربهما َ

واحدة ،يزاوج بينهما يف كتاباته ،حتى إنه لم يرت ّدد يف الترصيح بأنه لو لم يكن مؤرخً ا لكان عالم اجتماع( .((4كما أشار الباحث يف التاريخ

ً
فضل عن توفري األدوات الالزمة للبحث يف التاريخ
االجتماعي ،باتريك جويس ،إىل أهمية السوسيولوجيا يف تغيري رؤى املؤرخني،

االجتماعي لربيطانيا(.((4

ختاما ،فإن ما يؤكد مفاصل هذا التفاعل بني التاريخ وعلم االجتماع هو حضور عدد من السوسيولوجيني ضمن هيئة تحرير مجلة
ً
ٍ
ٍ
ماض وحارض .وبالتزامن مع ذلك ،نظم معهد "ماض وحارض" مؤتمره السادس حول العالقة بني التاريخ وعلم االجتماع سنة ،1963
إن عد ًدا من
تأثريا
معكوسا؛ إذ ّ
وهو ما يعكس قوة التالقح بني الحقلني( .((4ثم ّ
ً
إن هذا التأثري لم يقترص عىل املؤرخني فحسب ،وإنما نجد ً

علماء االجتماع خالل الستينيات والسبعينيات من القرن املنرصم ،تأثروا بعدد من املقوالت واملفاهيم التي كان هوبزباوم قد أرىس دعائمها

يف كتاباته ،ومن بينها مفهوم "العصيان االجتماعي" الذي عوض ما كان يعرف يف الكتابات الكالسيكية بـ "الجريمة االجتماعية"(.((4

 .4األنرثوبولوجيا
دورا ً
فعال يف ارتقاء حقل التاريخ من أسفل؛ إذ فتحت أمام املؤرخني آفا ًقا كثرية ،ووفرت لهم األدوات للبحث
أ ّدت األنرثوبولوجيا ً

يف مواضيع جديدة ،كان ينظر إليها حتى وقت قريب عىل أنها مواضيع محظورة وخسيسة ضمن مدارات التاريخ .لقد أتاح البحث
األنرثوبولوجي لكاتب التاريخ من أسفل املتنفّس الستكشاف قارات بحث جديدة؛ إذ يمكن االستفادة إىل حد بعيد بما يعرف بالوصف

املكثف ،الذي يعود الفضل يف ابتكاره إىل كليفورد غريتز  Clifford Geertzيف كتابه تأويل الثقافات( .((4إن الطريقة التي يثريها مثل
42

عبد الرحمن املاليك ،مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحرض والهجرة (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2016 ،ص .95

43
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هذا األسلوب مفيدة لدارس التاريخ االجتماعي ،من أجل معالجة الظاهرة يف سياق كامل عن طريق التأويل الثقايف للوصول إىل فهم
عدة معرفية ومنهجية لكتابة تاريخ املهمشني ،من خالل نقد
أعمق للمجتمع( .((5أضف إىل ذلك أن األنرثوبولوجيا منحت املؤرخني ّ
الزعم القائل بـالتفوق والصفاء العرقي ،وهو ما ساهم يف إعادة بناء هويتهم التاريخية(.((5

ويف السياق ذاته ،كشفت املجموعة مدى قوة الرتادف بني الحقلني وذكرت أن" :تعاطي املؤرخني مع تاريخ الهامشيني شبيه

باألساس مع تعامل األنرثوبولوجيني مع فرتات وموضوعات نائية ،كاستقصاء أحوال مجتمعات بابوا الجبلية"( .((5وإىل جانب ذلك نجد

هوبزباوم أقر أن كتاباته حول ما أسماه بالقرن العرشين الوجيز استند فيها إىل معرفة تراكمية وذكريات مالحظة "كمراقب مشارك"
بلغة األنرثوبولوجيني(.((5

ويمكن أن نشري كذلك إىل أن مجلة ٍ
ماض وحارض ،لسان حال جماعة املؤرخني املاركسيني الربيطانيني ،قد أولت األنرثوبولوجيا

وجه املؤرخني نحو تاريخ الذهنيات والعادات واملعتقدات والثقافة
مكانة خاصة ،ضمن أعدادها وجعلتها يف قلب النقاشات الدائرة؛ ما ّ
ٍ
ماض وحارض مثل :ويلفر بويل،
الشعبية والحياة اليومية أو ما يعرب عنه بالفلكلور( .((5ثم إن وجود أنرثوبولوجيني ضمن هيئة تحرير

إضافة إىل تحول املؤرخ آالن ماكفرلني إىل األنرثوبولوجيا ،كلها مؤرشات عىل االحتكاك القوي بني الحقلني(.((5

 .5التاريخ الشفهي
استفاد التاريخ من أسفل من صعود التاريخ الشفهي يف الواليات املتحدة األمريكية( ،((5من خالل توجهني بحثيني هما" :تيار

كولومبيا" و"تيار شيكاغو" ،خاصة األخري الذي انصبت اهتمامات رواده عىل تاريخ املهمشني ،واألقليات ،والكادحني ،واملهاجرين؛ ما

وفر األدوات واملصادر الالزمة إلعادة بناء مايض الهامشيني خاصة مع انتقال هذه املوضة (أي التاريخ الشفوي) إىل بريطانيا يف مطلع

ستينيات القرن املايض( .((5ذلك أنه بفضل البحث يف املروي ،يمكن أن يلج املؤرخون دوائر ومواقع اجتماعية ال تكشف عنها الوثيقة

نادرا ما يظهرون يف النص املكتوبّ ،إل عرب نظرة اآلخر ،العدائية
املكتوبة؛ ما يساعد عىل سماع أصوات املهمشني يف التاريخ ،الذين ً
يف الغالب(.((5

50
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يشرتك عمل الباحث يف التاريخ من أسفل والتاريخ الشفهي يف أنه يمنح املهمشني وغريهم من املنسيني حق املواطنة التاريخية؛

ما حدا باملؤرخ فرانكو فريارويت إىل اإلقرار يف هذا املقام بأن التاريخ الشفوي هو نفسه التاريخ اآليت من األسفل( .((5هكذا ساهم البحث

الشفهي يف تطور حقل التاريخ من أسفل ،والكشف عن جوانب مهمة من حياة الهامشيني( ،((6وهو ما استجاب لتطلعات الباحثني
يف هذا الحقل؛ إذ وجدوا يف الشهادات الشفهية الوسيلة الفعالة مللء نواقص وبياضات املصادر املكتوبة ،مما دفع عجلة هذا الحقل

التاريخي إىل األمام ،عىل الرغم من الجدل الواسع حول استعمال املرويات الشفهية ،وما تطرحه من صعوبات ،والتي حددها املؤرخ

محمد حبيدة يف ثالث مشكالت رئيسة :األوىل متصلة بسلطة الوثيقة املكتوبة ،والثانية مرتبطة بمورفولوجية الحيك ،والثالثة مرتبطة
بالزمن،
وتحديدا بالكرونولوجيا(.((6
ً

ختاما ،كانت هذه وقفة مقتضبة مع بعض أهم التوجهات الفكرية التي انفتحت عليها املدرسة املاركسية الربيطانية وتفاعلت معها
ً

بعمق؛ ما أثمر ابتكار براديغم جديد يقوض الساللم الهرمية للتاريخ التقليدي وينحاز إىل التأريخ للهامش واملنيس واملسكوت عنه .وهو
ما ُتعلمنا إياه القاعدة الذهبية لتاريخ األفكار فالتفاعل منفتح ،وكل محاولة إلغالق املذاهب والتخصصات بعضها يف وجه بعض اآلخر،
ال تكون إال مناهضة للتاريخ الفعيل لألفكار ،ومعيقة لالبتكار(.((6

خامسا :الخصوصية
ً
أن التاريخ من أسفل الربيطاين قد شكل حلقة مركزية ضمن النسق اإلستوغرايف العاملي ،كما أتينا عىل ذكره.
ليس ثمة شك يف ّ

رواده يف توسيع دائرة املعرفة التاريخية ،وقلب بوصلة الكتابة التاريخية من أعىل الهرم االجتماعي يف اتجاه قاعدته،
وذلك بفضل جهود ّ
ً
عب عنها شميث بقوله:
فضل عن اقتحام مواضيع جديدة كتاريخ املهمشني الذي أهمله املؤرخ الكالسييك ،وتلك هي الفكرة التي ّ

"إن أصوات املهمشني ظلت مكتومة بصورة كلية من طرف أصحاب السلطة الذين يتكلمون عن الهامشيني ولكنهم ال يسمحون لهم
بالكالم"( .((6وعكس هذا الخطاب الكالسييك الذي يجايف بسطاء الناس ،أولت املدرسة الربيطانية أهمية للهامشيني ،معتربة إياهم ال

مجرد عبء عىل السلطة ،وإنما ذوات فاعلة وصانعة لهذا التاريخ ،بمعنى أنهم يف مركز األحداث التاريخية ،وإن
ما يمكث يف األطراف أو ّ
كانوا عىل الهامش يف الدراسات التاريخية  -ضحاياها املسكوت عنهم  -كما ّنوهنا سابقًا.

هكذا ،نكون أمام تاريخ "مناضل" ،قام عىل أساس منح عوام الناس حق املواطنة التاريخية ،يف ضوء تزايد الطلب االجتماعي

عىل دمقرطة املجتمع ،الذي لم تكن العلوم اإلنسانية ،ومن ضمنها التاريخ ،بعيدة عن حلبته .وبناء عليه ،اجتهدت املدرسة يك ال يظل

أن الذين يصنعون التاريخ ليسوا أفراد النخبة ،وإنما املجتمعات برمتها؛ إذ ال يمكن أن يربز الفرد
التاريخ يف يد علية القوم ،عىل اعتبار ّ

إال يف ظل مجتمع يسمح له بالربوز أو ّ
أيضا
أن املدرسة الربيطانية لم تقترص عىل تدوين تاريخ الهامشيني ،وإنما سعت ً
يمكنه منه .بيد ّ

عب عنه تومسون بقوله" :إن واحدة من مهمات دارس التاريخ من
إىل تصحيح الصور النمطية /السلبية التي نسجت حولهم .وهو ما ّ
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املن
أسفل إسماع أصوات الناس العاديني ،ملساعدتهم عىل إضفاء املعنى األخالقي لحياتهم وإنقاذهم من براثني اإلهمال ومن نظرات ّ
واالستخفاف من األجيال املقبلة"( .((6وهو ما أكده هوبزباومً ،
قائل" :ال تتوقف مهمتنا عند اكتشاف مايض الهامشيني ،بل يجب أن

اقتناعا منهم بأن هوية الشعوب لم تتشكل عىل أيدي امللوك والقادة ،وإنما عىل أيدي
نخرجها من نطاق الرؤية التقليدية /العدائية"،
ً
جميع أطراف املجتمع ،وهو ما من شأنه أن يمنح
إحساسا بالهوية املشرتكة(.((6
ً

أيضا إىل توسيع عدد جمهور املؤرخ ،فمبدأ الديمقراطية
ولنئ كان التاريخ من أسفل قد عمل عىل دمقرطة التاريخ ،فإنه سعى ً

أيضا نقل املعرفة التاريخية إىل الجمهور خارج جدران األكاديمية( .((6ويف هذا اإلطار ،دعت املجموعة ،من خالل افتتاحية ٍ
ماض
يقتيض ً
وحارض ،إىل أن تكون عملية إنتاج املعرفة بلغة مفهومة وسلسة لتسهيل عملية نقلها إىل الجمهور غري املتخصص ،يك ال يظل التاريخ

حبيس جدران الجامعات واألوساط األكاديمية( ،((6وحتى يصل إىل الجمهور املتعطش "إلرضاء فضوله بشأن ماضيه الوطني"(.((6

إن التاريخ من
ومنتهى القول ،كانت تلك هي بعض أهم خصوصيات املدرسة املاركسية الربيطانية ،عىل نح ٍو يدفعنا إىل القول ّ

أساسا عىل منح املواطنة التاريخية والكلمة ملن حرموا منها .إنه تاريخ بني عىل شاكلة املجتمع الغريب السائر نحو الديمقراطية
أسفل قام
ً
واملنتج لخطاب حولها ،ومن ثم وجب الرشوع يف دمقرطة التاريخ.

Thompson, History, p. 279.
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