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التاريخ الفكري

النشأة واملوضوع واملنهج ووضعه يف الدراسات التاريخية
العربية الحديثة

Intellectual History

Origin, Subject, Methodology and Its Status in Modern Arab Historical Studies
تهدف هذه الدراســة إىل أمرين ،أولهام اســتعراض نشــأة مجال التاريخ الفكري وتطوره يف الدراسات التاريخية الغربية
املعارصة للتعرف إىل عالقة هذا املجال بأغراض التاريخ األخرى ،وعالقته مبا سبقه من مناهج يف دراسة التاريخ ،وثانيهام

التعرف إىل أهم القضايا النظرية املرتبطة بالتاريخ الفكري .وتتناول الدراسة العديد من األسئلة املرتبطة بالتاريخ الفكري،

مثل تعريفاته ومناهج دراسته املختلفة وإشكالياته الكربى ،عالوة عىل نقاط تفرده عن مجاالت التأريخ األخرى .وسيتعرف

فضل عن االختالفــات بينهم فيام يخص هذا
ً
القــارئ إىل أهم املؤرخــن املرتبطني بالتاريخ الفكري يف العقــود األخرية،
املوضوع ومنهجه .كام تع ّرج الدراســة ،عىل نحو مخترص ،عىل حالة الدراســات التاريخية العربية الحديثة املرتبطة بالتاريخ

فضل عن بعض الصعوبات التي تواجه املهتم بدراسة تاريخ اإلسالم الفكري تحديدًا ،مقرتح ً
ة مجموعة من الحلول
ً
الفكري،

املمكنة للتعامل معها عىل مستويات مختلفة.

كلامت مفتاحية :التاريخ الفكري ،املناهج التاريخية ،تاريخ األفكار ،تاريخ اإلسالم الفكري.

The aim of this paper is twofold: to present the rise and development of intellectual history as a distinct
field of historical enquiry in modern Western historiography and to discuss some of its main theoretical and
methodological issues. The paper provides an overview of intellectual history, including some of the views of
its pioneers. The paper also briefly discusses the current state of intellectual history in the Arab region and the
difficulties that the scholars working on the intellectual history of Islam in particular face, suggesting steps to
improve its status as an academic discipline.
Keywords: Intellectual History, Historical Research Methods, History of Ideas, Islamic Intellectual History.
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مقدمة
يف الدراسات العربية الحديثة عن تطور علم التاريخ ،تبدو مدرسة الحوليات كأنها املحطة األخرية األهم يف تطور الدراسات واملناهج

التاريخية ،وذلك عىل اعتبار أن ما أىت بعدها من نظريات ومقاربات تأريخية كان استجابة لها أو ردة فعل عليها تشبه ،عىل نحو ما،
دراسات الـ "ما بعد" ،مثل دراسات ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية ،وما إىل ذلك.

تقريبا يف الوقت نفسه الذي ظهرت فيه مدرسة الحوليات ،ولكن يف
غرضا من أغراض الكتابة التاريخية ،بدأ
تتناول هذه الدراسة ً
ً
الواليات املتحدة .وأقصد هنا "التاريخ الفكري"  Intellectual Historyالذي لم َ
يحظ بالزخم الذي حظيت به مدارس التاريخ األخرى،

كثريا يف العقود القليلة املاضية ،عىل الرغم من انتماء كثري من كبار املؤرخني املعارصين إليه .تستعرض هذه الدراسة
بل تأرجحت مكانته ً

ظهور هذا النوع من أنواع الدراسات التاريخية يف النصف األول من القرن العرشين ،وارتباطه بفكرة "تاريخ األفكار" History of ideas

عند املؤرخ األمرييك آرثر َلف ُْجوي  ،)1962-1873( Arthur Lovejoyوعالقته بتاريخ الذهنيات الفرنيس ،L'histoire des mentalités

وتاريخ األفكار األملاين بتنوعاته املختلفة  ،Ideengeschichte, Begriffsgeschichte, Geistesgeschichteومن ثم الجدل الحاصل

واملستمر حول موضوعه وحدوده وأهدافه .ويستتبع هذا الهدف هدف آخر ،أال وهو تحديد التساؤالت النظرية املرتبطة بالتاريخ الفكري

وتقديمها إىل املهتم باملوضوع من املؤرخني العرب ،إذ إنه عىل الرغم من وجود دراسات عربية حديثة ومعارصة تنتمي بوضوح إىل مجال

غرضا من
تؤصل لألسس النظرية لهذا املجال
عموما ،ما يعوق ازدهاره بوصفه ً
ً
التاريخ الفكري من جهة املمارسة ،فإننا نفتقد دراسات ّ
خصوصا.
أغراض الدراسة التاريخية يف العالم العريب
ً

تتضمن هذه الدراسة أربعة محاور؛ يتناول املحور األول نشأة التاريخ الفكري ومجاالته واهتماماته وأهدافه ،يف حني يستعرض املحور

وتفرده عن فروع
الثاين أهم اإلشكاليات املوضوعية واملنهجية املرتبطة به ،أما املحور الثالث فيناقش اآلراء املختلفة حول إطار التاريخ الفكري ّ

وأخريا ،يتناول املحور الرابع بإيجاز حالة التاريخ الفكري يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة واملعارصة ،وبعض
التاريخ األخرى وارتباطه بها.
ً
مقرتحا مجموعة من الحلول لدعم مكانة التاريخ الفكري يف العالم العريب.
تحديدا،
الصعوبات املرتبطة بدراسة تاريخ اإلسالم الفكري
ً
ً

أول :التاريخ الفكري :النشأة والتطور
ً
انقسم املؤرخون الغربيون يف البحث عن نشأة التاريخ الفكري إىل فريقني .زعم فريق أن التاريخ الفكري ،بمفهومه العام ،كان

دائما ،ال سيما عند الفالسفة الذين اهتموا ببيان مواقفهم من الفالسفة السابقني عليهم((( .وهذا الرأي ،كما هو واضح،
موجو ًدا ً

يتجاهل قضايا املنهج وما يرتبط بها من أمور نستعرضها يف هذه الدراسة مع استعراض تطور التاريخ الفكري .أما الفريق الثاين ،فينظر
غرضا حدي ًثا من أغراض دراسة التاريخ .ويف داخل هذا الفريق ،نجد من يربطون بني التاريخ الفكري وبعض
إىل التاريخ الفكري بوصفه ً
أغراض التاريخ التي ظهرت يف أملانيا يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش أو يف فرنسا يف النصف األول من القرن العرشين ،ومن

يرصون عىل أن التاريخ الفكري بمفهومه املعارص نشأ يف الواليات املتحدة يف ثالثينيات القرن العرشين وتطورت مناهجه فيها يف املقام
ّ
األول((( .ستربهن الصفحات التالية عىل أن رأي الفريق األول فضفاض بدرجة ال تمكنه بالفعل من تمييز الجديد واملختلف يف التاريخ
Hayden V. White, "The Tasks of Intellectual History," The Monist, vol. 53, no. 4 (October 1969), p. 606.

1

تحديدا ،وإن اختلفت
 2ويف كلتا الحالتني ،فهو قد يرتبط بـ "رسدية العلمانية" كما يناقشها عزمي بشارة يف معرض حديثه عن ارتباط ظهور التأريخ الحديث بالعلمانية
ً
أشكالها وأهدافها يف العالم الغريب .ينظر :عزمي بشارة ،الدين والعلمانية يف سياق تاريخي ،الجزء الثاين ،املجلد الثاين :العلمانية ونظريات العلمنة (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .38-30
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تاـسارد

الفكري الحديث .كما أن من يرصون عىل تتبع نشأة التاريخ الفكري يف أملانيا أو فرنسا يخلطون بينه وبني التاريخ الثقايف أو تاريخ

ومربرا لديهم ،ولكنه خلط يرى بعض كبار املؤرخني
العقليات  L'histoire des mentalitésاألشبه به((( ،وهو خلط قد يكون مقصو ًدا
ً

املهتمني بالتاريخ الفكري أنه يهدف ،يف نهاية املطاف ،إىل تهميش التاريخ الفكري كما يفهمه هؤالء.

أ ّت ُ
خذ من هذا الرأي األخري نقطة انطالق لعرض األفكار املختلفة حول نشأة التاريخ الفكري وتطوره ،مع عرض وجهات النظر

املختلفة حول موضوعه ومنهجه يف إطار ذلك .يرص هذا الرأي عىل ريادة الواليات املتحدة يف مجال التاريخ الفكري ،إذ إنه عىل الرغم
من وجود بعض التشابه بني تطور التاريخ الفكري يف الواليات املتحدة وبعض التوجهات التاريخية يف أملانيا وفرنسا ،عىل سبيل املثال،
ً
مستقل عن غريه((( ،كما لم يكن لها ذلك التأثري العميق واملمتد الذي كان ملؤرخي
تاريخيا
غرضا
فإنها لم تميز حدود تفرده بوصفه ً
ً

إسهاما غري مبارش ،إذ أعىل
الواليات املتحدة يف القرن العرشين((( .ويف نظر هؤالء ،فإن نصيب أوروبا يف تطور التاريخ الفكري كان
ً
الفالسفة األملان من دور األفكار يف الصريورة التاريخية (بل جعلها فريدريش هيغل أساس هذه الصريورة) ،كما قدمت مدرسة الحوليات
ومنهجيا((( .وسيتوقف البحث عند تأثري املفكرين األوروبيني (ال سيما فالسفة اللغة
معرفيا
أفكارا استفاد منها التاريخ الفكري
الفرنسية
ً
ًّ
ًّ

والنقد األديب األملان والفرنسيون) يف التاريخ الفكري يف مرحلة تطوره التي أطلق عليها "املنعطف اللغوي"(((.

 .1آرثر لفجوي :التاريخ الفكري يف مقابل تاريخ األفكار
ُينسب مصطلح "التاريخ الفكري" إىل املؤرخ األمرييك جيمس هاريف روبنسون  )1936-1863( James Harvey Robinsonيف بدايات القرن

العرشين((( .وبعدها بقليل ،أىت املؤرخ آرثر لفجوي بفكرة كان لها دور كبري يف تطور التاريخ الفكري((( .تقوم فكرة لفجوي عىل وجود "وحدات

فكرية"  Unit Ideasرئيسة ودائمة يف كل الحضارات ،وإن اختلفت معانيها الدقيقة وتجلياتها بحسب الطريقة التي ُوظفت بها يف سياقات

تاريخية مختلفة( .((1أطلق لفجوي عىل تمييز هذه الوحدات ودراستها "تاريخ األفكار"  ،History of ideasوهو العنوان الذي حملته الدورية التي
 3وعن تاريخ العقليات و"ضبابيته" وعالقته بالتاريخ الفكري ،ينظر ترجمة محمد حبيدة ملادة املؤرخ الفرنيس جاك روفل  Jacques Revelعن "العقليات" ،يف :الكتابة
التاريخية :التاريخ والعلوم االجتماعية  -التاريخ والذاكرة  -تاريخ العقليات ،ترجمة وتقديم محمد حبيدة (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)2015 ،ص 140-129؛ وكذلك
ترجمته ملقالة املؤرخ الفرنيس جاك لوغوف " :Jacques Le Goffالعقليات :تاريخ مبهم" ،يف :املرجع نفسه ،ص .162-141

4 Donald R. Kelley, "Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect," Journal of the History of Ideas, vol. 48, no. 1
(January-March 1987), p. 150.
Ibid., pp. 149-150.
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5

بل يعترب املؤرخ األمرييك ليونارد كريغر  -أحد أعالم التاريخ الفكري حتى وفاته عام  - 1990مدرسة الحوليات إحدى خمس من "مدارس" التاريخ الفكري ،ينظر:

;Leonard Krieger, "The Autonomy of Intellectual History," Journal of the History of Ideas, vol. 34, no. 4 (October-December 1973), pp. 504-505
Eric Miller, "Intellectual History after the Earthquakes: A Study in Discourse," The History Teacher, vol. 30, no. 3 (May 1997), p. 365.
وينسب ميلر إىل املؤرخة األمريكية لني هانت  ) -1945( Lynn Huntاعتقادها بتأثر املؤرخني األمريكيني بمدرسة الحوليات ،وال سيما مع تركيز هذه املدرسة عىل "تاريخ

الذهنيات" وابتعادها عن التفسريات االجتماعية  -االقتصادية الصارمة.
7

أو "املنعرج اللساين" كما يف بعض األدبيات .وعن املنعطف اللغوي ،ينظر:

;Judith Surkis, "When was the Linguistic Turn? A Genealogy," The American Historical Review, vol. 117, no. 3 (June 2012), pp. 700-722

وعن عالقة املنعطف اللغوي بالتاريخ الفكري ،ينظر:

& Martin Jay, "Should Intellectual History take a Linguistic turn? Reflections on the Habermas-Gadamer Debate," in: Dominick LaCapra
Steven L. Caplan (eds.), Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives (Ithaca/ London: Cornell University
Press, 1982); John E. Toews, "Intellectual History after the Linguistic Turn," The American Historical Review, vol. 92, no. 4 (1987), pp. 879-907.
Felix Gilbert, "Intellectual History: Its Aims and Methods," Daedalus, vol. 100, no. 1 (Winter 1971), p. 80.

9

8

عن لفجوي وأفكاره ،ينظر:

John Herman Randall, "A Symposium in Honor of Arthur O. Lovejoy: Arthur O. Lovejoy and the History of Ideas," Philosophy and
Phenomenological Research, vol. 23, no. 4 (June 1963), pp. 475-479.
Gilbert, p. 89.
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أرشف عىل تحريرها  .Journal of the History of Ideasكما وضع لفجوي فكرته موضع التطبيق يف كتابه األشهر سلسلة الوجود العظيمة

تقريبا لفكرة "الوحدات
 .The Great Chain of Beingوعىل الرغم من النقد العنيف الذي تعرضت له فكرة لفجوي ،بل تجاوز التاريخ الفكري بالكلية ً

الفكرية" (بما يف ذلك دورية لفجوي نفسها) ،فإن التاريخ الفكري تطور بصورة عامة بعد لفجوي من خالل تحديد املوقف من هذه الفكرة وأفكاره

األخرى( .((1كما اضطلعت أفكار لفجوي بدور مهم يف جعل الواليات املتحدة سباقة يف مجال التاريخ الفكري ،إىل درجة أن الطفرة التي شهدها
التاريخ الفكري يف الواليات املتحدة يف األربعينيات والخمسينيات من القرن العرشين دفعت البعض إىل إعالنه "ملك الدراسات التاريخية"(.((1

وعىل الرغم من اعتقاد بعض املؤرخني أنه ال يوجد فرق جوهري بني فكرة لفجوي عن تاريخ األفكار والتاريخ الفكري كما يمارس بصفة
عامة اآلن( ،((1فإن أغلب املشتغلني بالتاريخ الفكري َنأ ْوا بأنفسهم عن فكرته "األفالطونية" عن "الوحدات الفكرية" ،إذ تفرتض هذه الفكرة
إمكانية وجود األفكار بمع ِزل عن العالم أو بصورة مفارقة له( .((1بيد أن هذه الفكرة لم تكن لتنجح يف ظل سيطرة فكرة مركزية السياق ً -أيا
كان تعريفه  -يف فهم املؤرخ ألفكار مفكر ماً ،
فضل عن تشكلها يف عقل صاحبها نفسه .ونتج من هذا األمر ذبول مصطلح "تاريخ األفكار"

تماما باستثناء وجوده يف دورية لفجوي) ،ليحل محله مصطلح "التاريخ الفكري" ،الذي ميز نفسه من تاريخ األفكار من
(بل ربما اختفاؤه ً
خالل تركيزه عىل السياق الخارجي الذي تظهر فيه تلك األفكار ،بينما يركز تاريخ األفكار عىل سياقها الداخيل ،كما سنفصل ذلك الحقًا(.((1

قد تكون هذه النقطة مرتبطة بتطور آخر شهدته الدراسات التاريخية يف النصف األول من القرن العرشين ،إذ إنه مع اتهام التاريخ السيايس

 -الذي هيمن عىل القرن التاسع عرش ،وال سيما نصفه الثاين( - ((1بضيق األفق بسبب إهماله ألبعاد التجربة اإلنسانية األخرى ،ا َّتجه بعض

املؤرخني إىل الجمع بني ما نطلق عليه اليوم التاريخ االجتماعي والتاريخ الفكري .كان لهذا التطور تأثري إيجايب يف نظر بعض املتابعني لتطور

11

عن مكانة لفجوي وأثره يف تطور التاريخ الفكري ،ينظر:

John Patrick Diggins, "Arthur O. Lovejoy and the Challenge of Intellectual History," Journal of the History of Ideas, vol. 67, no. 1 (January
2006), pp. 181-208.

12 Jan-Werner Müller, "European Intellectual History as Contemporary History," Journal of Contemporary History, vol. 46, no. 3 (July 2011), p. 580.

وجب التنويه إىل أن الكلمة املستخدمة يف هذه العبارة املقتبسة هي "ملكة" وليست "ملك" التي فضلتها يف الرتجمة العربية.
13

ينظر ،عىل سبيل املثال ،ما يقوله املؤرخ النيوزيلندي جون بوكوك  ) -1924( J.G.A. Pocockيف:
Stefan Collini, "What is Intellectual History?" History Today, vol. 85, no. 10 (October 1985), pp. 46-54.

وكما نرى يف عنوان هذه املقالة املنشورة يف منتصف ثمانينيات القرن العرشين التي تضم إجابات ستة مؤرخنيً ،
فضل عن كوليني نفسه ،عن سؤال "ما هو التاريخ الفكري؟"،
أيضا عنوان املقالة املشار إليها يف الهامش التايل.
فقد كان السؤال عن طبيعة التاريخ الفكري وهدفه ما زال
مطروحا؛ ينظر ً
ً
14 Peter E. Gordon, "What is Intellectual History? A Frankly Partisan Introduction to a Frequently Misunderstood Field," The Harvard
Colloquium for Intellectual History, Harvard University, Summer 2013, pp. 1-2.

استخدم الباحث هذه املقالة بعد موافقة الربوفيسور غوردون يف مراسلة شخصية معه .ويدافع كييل عن لفجوي ً
قائل إن من جاؤوا بعده اتسموا بنظرة ضيقة وأقل مغامرة
من نظرته ،ينظرKelley, p. 151 :؛ ويف رأي كريغر ،فإن التاريخ الفكري يختلف يف أمور عن تاريخ األفكار ،إذ بينما يركز هذا األخري عىل أفكار كبار املفكرين الناضجة ،فإن
أيضا
التاريخ الفكري هو أعم وأشمل منه ،ذلك أنه يتناول حتى األفكار واآلراء البسيطة واالفرتاضات املضمرة ،ينظر501-Krieger, pp. 500 :؛ وعن الفكرة نفسها ،ينظر ً
أساسا
رأي املؤرخ اإلنكليزي مايكل هانرت  Michael HunterيفCollini, p. 54 :؛ وعىل الرغم من ذلك ،ينبه هانرت إىل أن الرتكيز عىل نصوص وأفكار كبار املفكرين يرتبط
ً
دائما طريقها إىل املصادر التاريخية ،ينظر.Ibid :
بتوفر كتاباتهم ،عىل خالف األفكار البسيطة التي ال تجد ً
Gordon, p. 5.
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اعا
 16وكما يوضح خالد طحطح ،ارتبط االهتمام بالتاريخ السيايس يف القرن التاسع عرش باملدرسة الوضعية التي أولته
خاصا ،مركزة عىل األفراد بوصفهم ص ّن ً
ً
اهتماما ًّ
للتاريخ ،وعىل األحداث التاريخية نفسها من حيث أسبابها ومراحلها ونتائجها ،ينظر :خالد طحطح ،عودة الحدث التاريخي (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش،)2014 ،
ص 19-13؛ وقد كان للتاريخ السيايس حضور قوي يف أملانيا عىل يد املؤرخ األملاين املرموق ليوبولد فون رانكه  ،)1886-1795( Leopold von Rankeومن قبله الفيلسوف
األملاين هريدر  ،)1803-1744( Herederإذ اعترب  -مخالفًا أتباع التاريخ االجتماعي  -التاريخ السيايس هو التاريخ الحقيقي ،بل هو "التاريخ" ،ينظرGordon, p. 5 :؛ وقد
انزوى التاريخ السيايس يف النصف األول من القرن العرشين مع ظهور مدرسة الحوليات واهتمامها بالبنى االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية ،ينظر :طحطح ،ص 19
وما بعدها؛ ثم تجدد االهتمام به يف النصف الثاين من القرن العرشين مع توسع نطاق "السيايس" ومجاالته ،وعودة االهتمام بالحدث التاريخي ،وربما تراجع التيار املاركيس،
ينظر :فتحي ليسري ،تاريخ الزمن الراهن :عندما يطرق املؤرخ باب الحارض (تونس :دار محمد عيل للنرش ،)2012 ،ص 90-88؛ وعن ارتباط ما يطلق عليه األملان
( Geistgeschichteينظر الهامش رقم )21؛ وهو ما يعتربه البعض النظري األملاين للتاريخ الفكري  -بالتاريخ السيايس كما أرخ له املؤرخون األملان مثل فلهالم دلتاي Wilhelm
 )1911-1833( Diltheyومن بعده فريدريش ماينكه  ،)1954-1862( Friedrich Meineckeينظر.Müller, p. 577 :
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التاريخ الفكري
النشأة واملوضوع واملنهج ووضعه يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة

تاـسارد

الدراسات التاريخية يف الغرب يف القرن العرشين ،إذ إنه ساعد املهتمني بالتاريخ الفكري عىل صقل مناهجهم من خالل االستفادة من

فتماما كما أن املجتمعات تتغري باستمرار ،فإن عقل
التطورات التي حدثت يف العلوم االجتماعية( .((1وكان أحد تلك التأثريات هو فكرة التغري؛
ً
تغريا
مستمرا ألسباب قد يكون أوضحها كونه يف جدل دائم (وإن لم يكن معل ًنا بالرضورة) مع أفكار عرصه(.((1
املفكر يشهد ً
ً

 .2الواليات املتحدة األمريكية والتاريخ الفكري

ً
وصول إىل سبعينيات ذلك القرن لم يكن قد أصبح -
ومع هذه الطفرة التي شهدها التاريخ الفكري يف منتصف القرن العرشين ،فإنه

فرعا معرت ًفا به يف الدراسات التاريخية ،عىل األقل خارج الواليات املتحدة .ففي فرنسا ،لم يستخدم املؤرخون الفرنسيون النظري الفرنيس
بعد ً -

اللغوي له  Histoire intellectuelleالذي ال يظهر إال يف ثمانينيات القرن العرشين( .((1ويف بريطانيا ،لم ُيخصص للتاريخ الفكري فصل يف

موسوعة كامربيدج الجديدة للتاريخ الحديث  .((2( New Cambridge Modern Historyكما لم يكن هناك مقابالت للمصطلح يف فرنسا
أو حتى أملانيا ،إذ إنه عىل الرغم من وجود مصطلحات قد تشري إىل أغراض تتقاطع معه ،فإنها لم َ
تحظ بالزخم الذي اكتسبه مصطلح التاريخ

الفكري كما تطور يف الواليات املتحدة( .((2أما يف الواليات املتحدة ،معقل التاريخ الفكري ،فقد شعر املشتغلون به بوجود تهديد لرشعية وجوده
Gilbert, p. 90.
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Ibid., pp. 90-91.
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رصاعا من أجل االعرتاف بهما ،بيد أن عالقتهما تحولت من التحالف إىل العداء ألسباب عدة ،قد يكون
معا
ً
يضيف غيلربت أن التاريخ الفكري والتاريخ االجتماعي خاضا ً
أهمها هو اختالف االفرتاضات التي يقوم عليها كل منهما .فبينما يسعى التاريخ االجتماعي للكشف عن الحركات االجتماعية التي ال ُيعرف عادة املحفز الرئيس لها (فقد
ٍ
ً
نموا
تغريات
يكون
تكنولوجيا) ،يركز مؤرخ التاريخ الفكري عىل عقل املفكر وثماره .ثم يضيف غيلربت أن االفرتاضات التي يقوم عليها التاريخ
تقدما
ًّ
اقتصاديا أو ً
سكانية أو ًّ
ًّ
االجتماعي قد أفضت ببعض ممارسيه إىل ٍ
زعم مفاده أن التاريخ االجتماعي هو التاريخ "الحقيقي" الذي يمكن دراسته واالستفادة منه ،إذ إنه يقوم عىل "قوانني" يمكن
الكشف عنها واستخدامها للتنبؤ باملستقبل ،ينظر.94-Ibid., pp. 93 :
يرضب غيلربت ً
كتاب دلتاي عن فريدريش شاليرماخر وهيغل "الصغري"  ،Die Jugendgeschichte Hegelsويعتربهما أوىل املؤلفات التي تناولت
مثال عىل ذلك من خالل َ
فكر املؤلف بوصفه نتاج عملية تطورية .ويضيف غيلربت أنه مع هذا التوجه الجديد ،بدأ االهتمام بمجموعة معينة من الوثائق التي لم تنل ًّ
حظا من االهتمام من قبل ،مثل
النسخ األوىل من مخطوطات الكتب وقصاصات الورق والهوامش واملراسالت الشخصية وملخصات املحارضات ،وهي كلها وثائق تلقي الضوء عىل تطور أفكار مفكر ما .وقد
نشأ ،ربما بدافع من فكرة التطور ،اهتمام تاريخي أطلق عليه "التاريخ النفيس"  Psychohistoryيسعى للبحث عن الدوافع "الحقيقية" لألفكار والسلوك .وقد اعترب دلتاي
أيضا ،صاحب الدور األكرب يف ظهوره ،ينظر:
أيضا ،بل الفرنيس لوسيان فيرب ً )1956-1878( Lucien Febre
ً
Krieger, pp. 510-511; Thomas A. Kohut, "Psychohistory as History," The American History Review, vol. 91, no. 2 (April 1986), p. 344.

ودراسة كوهوت مفيدة يف إعطاء فكرة عامة عن تطور التاريخ النفيس وإشكالياته .وقد حذر املؤرخ األمرييك وأستاذ التاريخ بجامعة واشنطن سانت لويس ،غريالد أيزنربت،
مبكرا من االستخدام العشوايئ ألفكار التاريخ النفيس ،إذ إنه قد يقود بسهولة إىل عملية "دور"  ،Circularityواضحة حني يستخدم املؤرخ ما يعرفه عن املفكرين من كتاباتهم
ً
أمورا عن طفولتهم ،ومن ثم يعيد استخدام هذه األمور لتفسري أفكار هؤالء املؤرخني الالحقة ،ينظر:
الالحقة ليستنتج ً

Gerald Izenbert, "Psychohistory and Intellectual History," History and Theory, vol. 14, no. 2 (May 1975), p. 139; Kelley, p. 164.

إذ يرصح كييل بأن "التاريخ النفيس" لم َ
يحظ بالفعل بقدر يذكر من االحرتام لدى املؤرخني بصفة عامة ،واملهتمني منهم بالتاريخ الفكري بصفة خاصة؛ وعن تأثري دلتاي ،بل
أيضا ،يف ظهور فكرة التاريخ النفيس ،ينظر:
الفرنيس لوسيان فيفر ً

Krieger, pp. 510-511; Kohut, p. 344.

 19ينظر ،عىل سبيل املثال ،مادة املؤرخ الفرنيس املعارص فرانسوا دوس ( ،)-1950الذي قد ُيعد أحد أهم أعالم التاريخ الفكري يف فرنسا ،عن التاريخ الفكري وتطوره يف
فرنسا من اهتمامات فكرية متعددة:

François Dosse, "Histoire intellectuelle," in: Christian Delacroix et al., Historiographies: Concepts et débats, vol. I (Paris: Gallimard, 2010),
pp. 378-390.

20

بل لم تظهر كلمة "التاريخ الفكري" ً
أصل يف قاموس أكسفورد للغة اإلنكليزية ،ينظر يف ذلك.81-Gilbert, pp. 80 :

 21يستخدم األملان مصطلحات أخرى ،مثل  Geistgeschichteالذي يرتكب من جزأين Giest ،بمعنى الروح و Geschichteبمعنى تاريخ (وهو مصطلح يصعب ترجمته،
عده كثريون وثيق الصلة بتاريخ األفكار أو التاريخ الفكري) ،و ،Begriffsgeschichteويعني مقطعه األول الفكرة أو التصور أو املفهوم (واملقطع الثاين بمعنى "التاريخ"
وإن َّ
تحديدا ،فقد ارتبط النظري
بالفلسفة
األفكار
لتاريخ
ملاين
أل
ا
النظري
ارتبط
بينما
أنه
هنا
كييل
ويؤكد
األفكار.
تاريخ
أي
،
Ideengeschichte
و
األول)،
املصطلح
مع
الحال
كما هو
ً
الفرنيس ،أي تاريخ الذهنيات أو العقليات  ،L'histoire des mentalitésبالتاريخ االجتماعي ،ينظر.Kelley, pp. 149-150, fn. 3 :
ومن جهته ،يرى وايت أن التاريخ الثقايف  ،Kulturgeschichteالذي ظهر يف منتصف القرن التاسع عرش وكان عىل رأس أعالمه املؤرخ السويرسي ياكوب بوركهارت Jacob
 ،)1897-1818( Burchhardtهو "سلف" التاريخ الفكري املبارش ،ينظر.612-White, pp. 611 :
واتسا ًقا مع هذا ،يرى وايت أن األعالم ُ
األول للتاريخ الفكري هم الفيلسوف األملاين إرنست كاسريير  )1945-1874( Ernst Cassirerوالهولندي يوهان َه ْيزنغا Johann
 ،)1945-1872( Huizingaثم األمرييك آرثر لفجوي ،ينظر.Ibid., p. 613 :
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

نفسها( ،((2ما استدعى عقد "مؤتمر أزمة" يف بداية العقد قبل األخري من القرن العرشين ،للبحث يف أسباب تلك األزمة وأبعادها وبعض سبل

التعامل معها( .((2تمثل أحد أهم أبعاد هذه األزمة يف عدم وجود جيل جديد من املؤرخني املتخصصني يف التاريخ الفكري ،بل دخوله يف مسار
تنازيل بعد أن كان يف صعود ،إىل درجة إعالن أحد املؤرخني األمريكيني أن التاريخ الفكري يعيش أيامه األخرية(.((2

 .3املنعطف اللغوي والتاريخ الفكري :جدل الثقافة والسياق واإلبستيمولوجيا

تقريبا ،أي يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته ،حدث ما ُأطلق عليه "املنعطف اللغوي" The Linguistic
يف الوقت نفسه
ً

كبريا يف انتعاش التاريخ الفكري ،إذ كان ممارسوه  -هو والتاريخ الثقايف  -هم أكرث من تأثروا بأفكار كبار اللغويني
دورا ً
 ،Turnالذي أدى ً
ونقاد اللغة واألدب والفكر بوجه عام ،ووظفوا أفكارهم يف مجال الدراسات التاريخية .تأثر هؤالء املؤرخون بمفكرين مثل جاك دريدا

 ،)2004-1930( Jacques Derridaوهانس-جورج غادامري  ،)2002-1900( Hans-Georg Gadamerومارتن هايدغر Martin

 ،)1976-1889( Heideggerوميخائيل بختني  ،)1975-1895( Mikhail Bakhtinوآخرين سابقني عليهم أو معارصين لهم ،مثل
لودفيغ فيتغنشتاين  ،)1951-1889( Ludwig Wittgensteinوجون النجشو أوسنت  )1960-1911( John L. Austinوغريهما( .((2ركز

ّ
منظرو الفكر الجدد عىل دور اللغة ،باعتبارها املحدد الثقايف األهم  -أو "الوحيد"  -يف نظرهم ،الذي يمثل "البنية التحتية" لكل عنارص
الثقافة األخرى( .((2فمن تأثر بأفكار أوسنت عن "األفعال الكالمية"  ،Speech Actsعىل سبيل املثال ،نظر إىل التفكري بوصفه "عملية

اجتماعية" يتطلب فهمها معرفة ما قصد الناس  -بمن يف ذلك املفكرون " -فعله" من خالل استخدام اللغة يف سياق معني(.((2

قامت أفكار النقد الجديدة يف منتصف القرن العرشين عىل أن اللغة ليست مجرد أداة تعبري ،بل هي أداة إنتاج املعنى نفسه ،ما يعني أن

تحديدا هي التي تحارص املؤلف ،وليست الثقافة بوجه عام .ويف دراسة املايض ،ال يستطيع املؤلف مطلقًا أن يفرتض أن لغة املصادر تعكس
اللغة
ً

أي واقع فعيل ،أو أن لغته هو تعكس محتوى تلك املصادر .هنا ندخل يف سلسلة المتناهية من البعد عن الواقع ،بفرض وجود "واقع" موضوعي

22

ينظر ،عىل سبيل املثال ،موقف بعض املؤرخني من التاريخ الفكري يف الجزء الخاص بإشكاليات التاريخ الفكري يف هذه الدراسة.

 23عقد املؤتمر عام  1980بعنوان "مستقبل التاريخ الفكري األورويب" يف جامعة كورنيل األمريكية املرموقة ،التي يعد املؤرخ األمرييك دومينيك الكابرا أحد أهم أعالم
مؤرخيها .وعن هذا املؤتمر وما اقرتحه الكابرا من حلول للخروج من األزمة ،ينظر مداخالت الكابرا املسجلة عىل موقع جامعة كورنيل ،يف:
"Intellectual History: A Reconsideration," Cornell University Library, 24/4/1980, accessed on 5/5/2020, at: https://bit.ly/2Wx2YPN

باختصار ،رأى الكابرا رضورة إعادة طرح أسئلة نظرية تتعلق بالتاريخ الفكري ،بل بتحديد نوع البحث التاريخي الذي يمكن أن ُيطلق عليه "التاريخ الفكري" .وعن أفكار
الكابرا عن التاريخ الفكري وعالقته بأنواع الدراسات التاريخية األخرى ،بل باألدب والنظرية األدبية والتحليل النفيس وعلم األخالق ،ينظر:
Cristiano Pinheiro de Paula Couto, "Interview with Dominick LaCapra," Intellectual History Review, vol. 24, no. 2 (2014), pp. 239-257.
24

Russel Jacoby, "A New Intellectual History?" The American Historical Review, vol. 97, no. 2 (April 1992), p. 406, fn. 7.
ً
أيضا رد الكابرا عىل راسل جاكويب (أستاذ التاريخ بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس) يف:
وصول إىل ثمانينيات القرن نفسه ،ينظرMiller, p. 367 :؛ وينظر ً
Dominick LaCapra, "Intellectual History and Its Ways," The American Historical Review, vol. 97, no. 2 (April 1992), pp. 425-439.

عموما ،وهي األزمة التي تصدى لها هايدن وايت يف ستينيات القرن العرشين .أدرك وايت أن
بيد أن جاكويب يربط بني أزمة التاريخ الفكري يف ذلك الوقت وأزمة التاريخ
ً
محاولة املؤرخني تج ّنب نقد علماء العلوم االجتماعية (من خالل الزعم املتم ّثل بأن التاريخ "فن") ،وكذلك نقد املتخصصني يف األدب والفن (من خالل الزعم املتم ّثل بأن
التاريخ "علم") لم ُي ِ
رض هؤالء وال هؤالء .ورأى وايت أن جذور التاريخ توجد يف الخيال األديب ،وأن املؤرخ املعارص يجب أن ينفتح عىل الفنون واآلداب ،مع األخذ ببعض
نصيب من العلم الحديث ،ينظر409-Ibid., pp. 408 :؛ ينسب جاكويب إىل الكابرا قوله إنه لم يكن ألي مؤرخ يف الواليات املتحدة التأثري الذي كان لوايت يف الدراسات
التاريخية يف القرن العرشين ،ينظر.Ibid., p. 407 :
يلزمنا التنويه هنا بأن وايت لم يكن من املتحمسني للتاريخ الفكري ،إذ ربما اعتربه محاولة من الطبقات املهيمنة إلبقاء األوضاع عىل ما هي عليه من خالل الرتكيز عىل الفكر
(الذي يسعى إىل الفهم ،وليس إىل التغيري) ،وليس العمل ،ينظر.609-White, pp. 608 :

25 Kelley, p. 154; Riccardo Bavaj, "Intellectual History," Version 1.0, Docupedia-Zeitgeschichte, 13/9/2010, p. 5, accessed on 5/5/2020, at:
https://bit.ly/2YGb8YO
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اجتماعيا تفرض قيو ًدا عىل التفكري ،ينظر.Kelley, p. 158 :
وعند املفكر الفرنيس الشهري ميشيل فوكو  ،)1984-1926( Michel Foucaultفإن اللغة بوصفها تكوي ًنا
ًّ
Bavaj, p. 6.

والجدير بالذكر هنا أن بعض املنتمني إىل التاريخ الفكري ال يعتربون املؤرخني املتأثرين بهذا التحول ممارسني للتاريخ الفكري الحقيقي ،ينظر ،عىل سبيل املثال:

27

Stefan Collini, "Intellectual History," The Institute of History Research, Making History (2008), p. 4, accessed on 5/5/2020, at: https://bit.ly/3dkJWCX
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يمكن رصده يف املقام األول .فاملؤلف يعرب عن مكنونه من خالل لغة تحددها ُأطر بنيوية وثقافية ،ليأيت مؤلف آخر ويفرس ما قاله األول باستخدام

أطر ثقافية مختلفة ،وهكذا دواليك يف سلسلة ال تنتهي من التأليف والتأويل وإعادة
لغة (قد تكون هي نفسها لغة املؤلف األول) تحددها ٌ
واملؤول والناقد عن تلك األفكار باستخدام لغة ذات أطر بنيوية وثقافية
التأويل ،يف جدلية اللغة ذات األطر البنيوية والثقافية ،وتعبري املؤلف
ِّ

مختلفة .هنا ،يتقاطع التاريخ الفكري مع التاريخ الثقايف ،وينزوي  -كما يوضح املؤرخ األمرييك دونالد آر .كييل ( ،) -1931رئيس الجمعية الدولية

للتاريخ الفكري  - International Society for Intellectual Historyجدل السياق الداخيل والسياق الخارجي إىل عالم اإلبستيمولوجيا الذي
(((2
كثريا بأفكار
ال يهم املؤرخ الفكري أو الثقايف بصورة مبارشة  .وهنا تظهر أسماء مثل املؤرخ األمرييك دومينيك الكابرا ( ) -1939الذي تأثر ً

دريدا التفكيكية ،ورفضه لفكرة البحث عن دالالت النص خارج النص نفسه( .((2كما يظهر أثر ذلك التوجه الجديد بوضوح عند املؤرخ األمرييك

ساندي كوهني  ،) -1946( Sande Cohenالذي وظف أفكار روالن بارت  ،)1980-1915( Roland Barthesوجان بودريار Jean Baudrillard

( ،)2007-1929وجان فرانسوا ليوتار  ،)1998-1924( Jean-François Lyotardوغريهم من نقاد األدب والثقافة واللغة(.((3

 .4التاريخ الفكري يف القرن الحادي والعرشين
ويف القرن الحادي والعرشين ،ظهرت مجموعة جديدة من دوريات التاريخ الفكري ،من أهمها دورية التاريخ الفكري الحديث

 Modern Intellectual Historyالتي تنرشها مطبعة جامعة كامربيدج الربيطانية منذ عام  ،2004ومراجعات التاريخ الفكري

 Intellectual History Reviewالتي ترتبط  -منذ ظهورها عام  - 2007بـ "الجمعية الدولية للتاريخ الفكري" التي تأسست يف لندن عام
أيضا مجموعة من الدوريات الجديدة يف أملانيا ،مثل دورية تاريخ األفكار  Zeitschrift für Ideengeschichteيف عام
 .1994كما ظهرت ً

 ،((3(2007بل أعادت بعض الدوريات التاريخية األملانية العريقة  -مثل الدورية التاريخية  Historische Zeitschriftودورية التاريخ
واملجتمع  - ((3( Geschichte und Gesellschaftالنظر يف طبيعة التاريخ الفكري والدور الذي يمكن أن يؤديه يف الدراسات التاريخية،

تماما كما فعلت بعض الدوريات األخرى املتخصصة يف تاريخ األفكار أو املنفتحة عليه يف أوروبا والواليات املتحدة( .((3تعكس هذه الدوريات
ً

غرضا من أغراض الدراسات التاريخية التي تتداخل فيها التخصصات
الحديثة النشأة محاولة إنعاش التاريخ الفكري من جهة ،وتأكيد كونه ً

 ((3(Interdisciplinaryعىل نحو يعكس التوجه العام يف الدراسات اإلنسانية ،وربما االجتماعية واألكاديمية بوجه عام.

Kelley, pp. 143-169.

28

يعب كييل عن العالقة بني التاريخ الفكري والتاريخ الثقايف بالقول إنه بينما يمثل التاريخ الفكري "داخل"
ويف دراسة أخرى مهمة ومعربة عن جدل "الداخل" و"الخارج"ّ ،
التاريخ الثقايف ،يمثل التاريخ الثقايف "خارج" التاريخ الفكري .وتصبح مهمة املؤرخ هنا هي الجمع بني االثنني ،ينظر:
Donald R. Kelley, "Intellectual History in a Global Age," Journal of the History of Ideas, vol. 66, no. 2 (April 2005), pp. 157-158.

29

للمزيد عن رأي الكابرا يف عالقة التاريخ باللغة ،ينظر:

Dominick LaCapra, Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language (Ithaca/ London: Cornell University Press, 1983).
وعن تأثر الكابرا بأفكار دريدا ،ينظرJacoby, pp. 414-419 :؛ بيد أن تركيز الكابرا عىل النص ال يعني اعتقاده بإمكانية الوصول إىل معرفة تاريخية "موضوعية" من خالل
دائما احتماالت متجددة ،ينظر يف ذلك.Miller, p. 362 :
النصوص؛ فالنصوص ،يف نظره ،تفتح ً

 30عن ساندي كوهني ،ينظر.Jacoby, p. 419 :
تعب عن املعنى املقصود بدقة .بيد أن ذلك أدى يف
التي
اللغوية
بالصياغة
االهتمام
وهو
أال
كوهني،
بهم
تأثر
الذين
باملفكرين
يشري جاكويب هنا إىل أثر إيجايب من آثار التأثر
ّ
تماما ،إذ جعل لغة كوهني  -بحسب جاكويب  -غامضة بدرجة يصعب فهمها؛ ينطبق األمر نفسه عىل مؤرخني آخرين تأثروا بنظريات النقد األديب
كثري من األحيان إىل العكس ً
والثقايف ،ما قادهم إىل افرتاض غموض النصوص ومن ثم الرتكيز عىل ذاتية املؤرخ وتحيزاته الحتمية ،ينظر.Ibid., p. 424 :

33

Bavaj, p. 12.

31

Ibid., p. 13.

32

مثل دورية تاريخ األفكار األوروبية  ،History of European Ideasبل دورية تاريخ األفكار نفسها التي أسسها لفجوي.

34
أساسا عىل دراسة آحاد الكتب ،بينما يهتم التاريخ الفكري بكافة أشكال
األخري
هذا
ركز
إذ
لفجوي،
عند
الخاص
األفكار
تاريخ
من
املعارص
الفكري
التاريخ
يميز
الذي
هو
ً
اإلنتاج الفكري يف الفرتة الزمنية موضوع دراسته ،ينظر:

ويعتقد روبرت دارنتون ( ،) -1939وهو أستاذ كريس يف قسم التاريخ بجامعة برنستون األمريكية املرموقة ،أن االهتمام بالعالقة بني النصوص املختلفة Intertextuality
Robert Darnton, "Discourse and Diffusion," Contributions to the History of Concepts, vol. 1, no. 1 (March 2005), p. 21.
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

وعىل الرغم من كل هذه التطورات ،فإن التاريخ الفكري  -يف نظر املؤرخ ستيفان كوليني ( ،) -1947وهو أحد أشد املدافعني عن

التاريخ الفكري  -ما زال يعيش أزمة مؤسسية ،وإن تجاوز األزمة املرتبطة برشعية الوجود .قد يكون أبسط مظاهر هذه األزمة هو عدم

كرايس جامعية أو برامج أكاديمية مخصصة للتاريخ الفكري بصورة حرصية ،عىل األقل يف جامعات بريطانيا والواليات املتحدة.
وجود
ّ

فكثري من مماريس التاريخ الفكري ينتمون إىل أقسام غري أقسام التاريخ ،ويضيع وصف "أستاذ التاريخ الفكري" بمجرد اختفائهم من

تلك األقسام( .((3وحتى ستة أعوام مضت ،ما زال أحد كبار أساتذة التاريخ الفكري  -بيرت إي .غوردون ( ،) -1966أستاذ التاريخ بجامعة

تحديدا التاريخ الفكري؟"( .((3فما
هارفارد األمريكية املرموقة  -يشعر بحاجة إىل كتابة ورقة علمية يجيب فيها عن هذا السؤال" :ما هو
ً
هو التاريخ الفكري؟

ثان ًيا :التاريخ الفكري :املوضوع واملنهج
تقوم فكرة تفرد أي غرض من أغراض دراسة التاريخ عىل افرتاض أن تداخل مواضيعه وأغراضه مع فروع الدراسات التاريخية

األخرى ال يعني ّأل يسعى املؤرخ إىل الفصل بني اهتمامات هذه املواضيع واألغراض املختلفة ،بحيث يكون لكل من التاريخ السيايس

والتاريخ االقتصادي والتاريخ الفكري أسئلته واهتماماته .بيد أنه يف الوقت الذي قد يتفق فيه املؤرخون املنتسبون إىل هذه الفروع من
الدراسات التاريخية عىل إطارها العام (حتى إن اختلفت مناهجهم أو حتى تصوراتهم لحدود العالقة بني السيايس واالقتصادي ،عىل

سببا من أسباب "األزمات" التي
سبيل املثال) ،فإن املنتسبني إىل التاريخ الفكري يختلفون أحيا ًنا اختالفات ّبينة ،قد تكون هي نفسها ً

نسبيا .ونستعرض هنا آراء بعض كبار املؤرخني املتخصصني يف التاريخ الفكري فيما يخص
ّ
مر بها التاريخ الفكري يف تاريخه القصري ًّ

إطاره وأوجه تفرده ،ومن ثم عالقته بأغراض التاريخ األخرى ،ثم نناقش يف املحور التايل من هذا البحث بعض اإلشكاليات املرتبطة به.

جا
متيز التاريخ الفكري موضو ً
عا ومنه ً
يف مقالة دالة عن الشعور بـ "أزمة" التاريخ الفكري يف سبعينيات القرن العرشين ،يربط املؤرخ األمرييك املعروف وأستاذ جامعة

شيكاغو ،ليونارد كريغر ( ،)1990-1918أزمة التاريخ الفكري بتعدد مناهجه ،ما يعكس تعدد أغراضه بصورة "تثري الشكوك حول مدى
(((3
ًّ
ويعب رأي كريغر عن إشكاليات يواجهها التاريخ الفكري بصفة
فرعا متمي ًزا
تماسكه بوصفه ً
ومستقل من فروع الدراسات التاريخية" ّ .

عامة ترتبط بموضوعه ومنهجه .ويمكن التعبري عن تلك اإلشكاليات من خالل هذه األسئلة املحددة :هل يتفرد التاريخ الفكري عن

وي َعد كوليني نفسه ً
35
معبا هنا ،إذ إنه يشغل وظيفة أستاذ التاريخ الفكري واألدب اإلنكليزي يف جامعة كامربيدج الربيطانية املرموقة ،ولكن ليس يف قسم التاريخ،
ُ
مثال ّ ً
وإنما يف "كلية اللغة اإلنكليزية" (ينظر صفحته الشخصية عىل موقع القسم الذي ينتمي إليه ،يف.)https://bit.ly/3dmkDkc :
ويستثني كوليني هنا جامعة ِ
تحديدا.
ساس ْكس  ،University of Sussexإذ يوجد بها تخصص التاريخ الفكري الذي يقوم بتدريسه مؤرخون متخصصون يف هذا التخصص
ً
وعن هذه الفكرة نفسها؛ ينظر ،White, p. 616 :إذ رصح وايت بأن أكرث أعمال التاريخ الفكري ذات القيمة لم يقُم بها مؤرخون محرتفون ،بل متخصصون يف الفلسفة
أيضا:
واألدب أو الفن؛ ينظر ً

Quentin Skinner, "On Intellectual History and the History of Books," Contributions to the History of Concepts, vol. 1, no. 1 (March 2005), p. 29.
;Gordon, p. 1

36

محرري أحد الكتب الصادرة يف السنوات األخرية عن التاريخ الفكري مع غوردون يف عدم وجود اتفاق حول منهج املشتغلني بالتاريخ الفكري ،فإنهما
وعىل الرغم من اتفاق
َ
يرصان عىل أن التاريخ الفكري قد تجاوز أزمته وأنه اآلن يف صعود ،ينظر:

Darrin M. McMahon & Samuel Moyn (eds.), Rethinking Modern European Intellectual History (Oxford: Oxford University Press, 2014), pp.
3-4.
Krieger, p. 499.

18

37

التاريخ الفكري
النشأة واملوضوع واملنهج ووضعه يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة

تاـسارد

عموما( ،((3فهل
غريه من أغراض التاريخ األخرى يف املنهج أم يف املوضوع ،أم يف كليهما؟ وإذا كان موضوع التاريخ الفكري هو األفكار
ً

يركز مؤرخ الفكر عىل موضوعات بعينها ،أم يحاول البحث عن عموميات الفكر يف الحقبة الزمنية موضوع دراسته؟ وهل يقرص تركيزه
وبغض النظر عن هوية صاحب تلك األفكار (مفكر/
عىل املفكرين فقط ،أم يسعى لوصف كل األفكار يف الحقبة الزمنية التي يدرسها،
ّ

أحد أفراد "العامة") ،أو مدى "بساطتها"؟ وهل يجب عىل التاريخ الفكري أن يهتم باألفكار كلها ،أم يركز عىل األفكار التي كان لها
أثر ما يف الواقع؟ وهل يتعامل املؤرخ مع األفكار بوصفها ذات عالم خاص ،أم يسعى لفهمها يف سياق ما؟ وإذا كانت اإلجابة "يف سياق

ما" ،فما هو ذلك السياق؟

يف منتصف القرن العرشين  -أي حني كان التاريخ الفكري ما زال يف طور البحث عن الرشعية  -رصح املؤرخ األمرييك جون يس.

غرين ( )2008-1917بأن كل التأريخ هو تأريخ فكري بصورة أو بأخرى ،بيد أن ما يميز التاريخ الفكري من غريه هو تركيزه  -من جهة
املوضوع  -عىل األفكار العامة وأنماطها واالفرتاضات التي تقوم عليها والتغري الذي يطرأ عليها من حقبة تاريخية إىل أخرى ،ومن ثم

تمر بها تلك األفكار الكربى ومحاولة تفسري اختفاء بعضها أو تهميشه .وليك يتمكن مؤرخ األفكار من تحديد
رصد التحوالت التي ّ
عما يجمعها من افرتاضات،
تلك األفكار العامة ،ينبغي له  -من جهة املنهج  -دراسة أكرب قدر ممكن من أدبيات حقبة معينة بح ًثا ّ

وذلك باستخدام منهج تحلييل وتركيبي( .((3ويقرص غرين هنا بكل وضوح تركيزه عىل املفكرين وإنتاجهم الفكري ،ويعرتف بدور السياق
الفكري العام يف تشكيل األفكار ،إذ يؤكد أن االكتشافات أو النظريات العلمية يف حقل معريف ما تؤثر يف كل الحقول األخرى .فنظرية
وتقدميا(.((4
متغريا
أيضا
التطور البيولوجي ،عىل سبيل املثال ،تؤثر يف طبيعة النظرة إىل املجتمع بوصفه ً
ً
ًّ

مميزة للتاريخ الفكري عىل
عموما ،إذ حدد
يتفق املؤرخ األمرييك فرانكلني إل .باومر ( ،((4()1990-1913مع غرين
ً
ً
أغراضا أربعة ِّ

مستويي املوضوع واملنهج ،أال وهي الكشف عن "روح العرص"  Zeitgeistأو "املناخ الفكري"  Intellectual Climateلعرص ما ،من خالل
َ

تتبع مجموعة اآلراء املتداولة فيه واملهيمنة عليه( ،((4والكشف عن أسباب التحوالت الفكرية ودوافعها ومظاهرها( ،((4والكشف عن أثر
ً
شامل لتاريخ الفلسفة وفلسفة التاريخ وتاريخ العلم واألدب والفن وتاريخ الذهنيات والتصورات واأليديولوجيات وتاريخ الفكر السيايس
 38ما يجعل التاريخ الفكري
والثقافات السياسية وتاريخ املثقفني وتاريخ الكتاب وتاريخ اإلعالم والتاريخ املريئ.

39 John C. Greene, "Objectives and Methods in Intellectual History," The Mississippi Valley Historical Review, vol. 44, no. 1 (June 1957), p. 60.
ويرى غرين أنه من خالل تحديد ما هو عام ومعتاد ،يستطيع مؤرخ األفكار تحديد ما هو فريد ومختلف ،ينظرIbid., p. 68 :؛ ومن خالل تحديد تلك األفكار العامة
ً
سياسية كانت أو غريها ،ينظر.Ibid., pp 59-60, 71 :
دائما) ،يساعد مؤرخ تاريخ األفكار كل املؤرخني اآلخرين يف فهم أي ظواهر يخضعونها للدرس،
(واملسترتة ً
;Greene, p. 67

40

ويف حقبة زمنية كتلك التي يتحدث عنها غرين ،تصبح الفكرة االفرتاضية العامة التي تحكم كل جوانب التفكري هي التغري والتقدم والتطور ،وهي أمور تقابل فكرة الثبات
واالستمرارية .ويحقق بعض مؤرخي التاريخ الفكري ذلك من خالل دراسة عدد ٍ
كاف من املفكرين يف حقبة زمنية ما ،أو جماعة من املفكرين املنتمني إىل مؤسسات أكاديمية
أو بحثية بعينها ،ينظرKrieger, p. 511 :؛ بيد أنه كما توضح املؤرخة األمريكية سوزان مارشاند ،فإن صعوبة هذا األمر تكمن يف الكم غري املحدود من املصادر الثانوية التي
يحتاج املؤرخ إىل دراستها يف تلك الحالة .وال يمثل الرتكيز عىل مفكر واحد ًّ
حل لهذه املشكلة ،إذ إنه مع ذلك الكم الهائل من املصادر الثانوية ،يصعب عىل املؤرخ أن يأيت
بيشء جديد إذا ركز عىل مؤرخ واحد فقط ،وهو مطلب أسايس لنرش األبحاث والكتب كما هو معلوم ،ينظر:
Suzanne Marchand, "Problems and Prospects for Intellectual History," New German Critique, no. 65 (Spring-Summer 1995), pp. 87-96.

والواقع أن مارشاند تضع يدها هنا عىل مشكلة عامة يف األكاديميا ،وال سيما يف العلوم اإلنسانية.

;Franklin L. Baumer, "Intellectual History and its Problems," The Journal of Modern History, vol. 21, no. 3 (September 1949), pp. 191-203

عاما ،ينظر:
كان باومر أستا ًذا يف جامعة ييل األمريكية العريقة ،وتويف عام  1990عن ً 77

41

"Franklin L. Baumer, Historian, 77," The New York Times, 18/9/1990, accessed on 5/5/2020, at: https://nyti.ms/2SFGmM6
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Baumer, p. 191.

42

Ibid., p. 194.
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

األفكار يف عالم الحركة( ،((4ثم التنبؤ  -من خالل تحديد اإلطار الفكري العام يف الحارض  -بما قد تؤول إليه األفكار يف املستقبل( .((4بيد

أننا نجد هنا إشارة مهمة ودالة عىل العالقة بني الفكر والفعل .ال يرصح باومر برضورة تركيز التاريخ الفكري عىل األفكار املرتبطة بالواقع
من خالل تأثريها يف الفعل ،ولكن حني نقرأ ما يؤكده باومر هنا ،عىل خلفية أزمات التاريخ الفكري يف القرن العرشين ،يمكننا تصور ذلك
ر َّد ٍ
فعل عىل الرأي القائل بكون التاريخ الفكري ال يشء ،إذ إن التأريخ الحقيقي  -بحسب هذه النظرة  -يدرس الفعل ،وليس الفكر،
ما يعني أن األفكار التي لم تنتج ً
فعل ليست لها قيمة تاريخية(.((4

أما املؤرخ األمرييك جون هايام ( ،)2003-1920فريى أن التاريخ الفكري يختلف عن أنواع التاريخ األخرى من جهة موضوعه،

إذ إنه يركز عىل "التجارب التي تقع يف عقول الناس" .ويف هذا ،يختلف التاريخ الفكري عن غريه بعدم وجود حدود لتساؤالته( .((4ويؤكد

هايام أن تلك التساؤالت ال يجب أن تقترص عىل األفكار الكبرية واملعقدة (أي أفكار كبار املفكرين) ،بل يجب أن تشمل كل األفكار،
(((4
عمن سبقت اإلشارة إليهم من مؤرخي التاريخ الفكري ،إذ يقرصون
بما يف ذلك أفكار بسطاء الناس  .ويختلف هايام هنا بوضوح ّ

موضوع دراسته عىل أفكار املؤرخني .كما أن هايام ،واتسا ًقا ربما مع موقفه يف هذه القضية األوىل ،ال يشرتط "التأثري" يف األفكار موضوع

أفكارا (ملفكرين أو لغريهم) ليس لها تأثري واضح أو مبارش يف عالم الحركة والفعل.
دراسة التاريخ الفكري؛ فقد يدرس مؤرخ
ً

خاصا
وفيما يخص سياق األفكار ،يميز هايام بني توجهني :توجه داخيل  Internal Approachينظر إىل األفكار بوصفها تخلق عاملًا ًّ

داخليا  -من القيم ال يحتاج إىل أن يستمد رشعيته من أي يشء خارجه (وهو املوقف األقرب إىل العلوم اإلنسانية) ،يف مقابل
 أو سيا ًقاًّ

توجه خارجي  Outward Approachيبحث يف أثر البيئة يف الفكر وأثر الفكر يف الفعل (وهو املوقف األقرب إىل العلوم االجتماعية)(.((4

ثم يبني هايام املشكالت األساسية املرتبطة بكل من هذين التوجهني ،إذ يعجز الربط الحتمي بني األفكار والبيئة التي تظهر فيها
عموما) .أما التوجه األول
(التوجه الخارجي) عن تفسري استمرارية بعض األفكار بعد تغري البيئة التي ظهرت فيها (بل فقدانها تأثريها
ً

ً
ارتباطا به ،بحسب هايام  -فيجعل مهمة التاريخ الفكري شبه مستحيلة ،إذ
(الداخيل)  -الذي كان حاضنة التاريخ الفكري ويظل أكرث
إنه ُي ِ
عجز املؤرخ عن متابعة عملية تطور األفكار وتالقحها من خالل نزعها عن أي سياق خارج عنها .ويف رأي هايام نفسه ،فإن موقع

املؤرخ يسمح له بتجسري الفجوة بني العلوم االجتماعية واإلنسانية من خالل االستفادة من مناهجهما ،فيستفيد من مناهج العلوم
االجتماعية الكمية ،ويستفيد من مناهج اإلنسانيات يف دراسة عالم األفكار والقيم والخيال ،وهي أمور ال تخضع لقياس كمي ،وإنما

لـ "استكشاف نوعي"(.((5

واتسا ًقا مع الرأي القائل بأن املتميز يف التاريخ الفكري هو منهجه ،يوضح فيلكس غيلربت ( ،)1991-1905وهو مؤرخ أمرييك من

دائما
غرضا
أصل أملاين ،أن التاريخ الفكري من جهة املوضوع ليس ً
ً
جديدا من أغراض البحث يف املايض ،إذ اهتم الفالسفة واملفكرون ً
Ibid., p. 200.

44

Ibid., p. 202.

45

Krieger, p. 500.

46

John Higham, "Intellectual History and its Neighbors," Journal of the History of Ideas, vol. 15, no. 3 (June 1954), p. 341.

47

Ibid., p. 340.

48

ًّ
مستقل من
فرعا
يميز بوصفه ً
يعتقد كريغر نفسه أن التاريخ الفكري يهتم بالفعل بأثر األفكار يف "أنشطة الناس التاريخية األخرى" ،إال أن ذلك ال يعني يف نظره أنه يجب ّأل َّ
فروع الدراسات التاريخية ،ينظر.Ibid., p. 501 :

يعب وايت عن هذه الفكرة بصورة موجزة وبارعة يف الوقت نفسه ،إذ يقول إن االنتقال من البحث عن "ما حدث بالفعل" (مدرسة رانكه) إىل البحث عن "ما تصور الناس
49
ّ
أنه يحدث ،والطريقة التي أثرت بها تلك التصورات يف استجابتهم للمشكالت التي كانت تواجههم" كان أحد محفزات ظهور التاريخ الفكري وتطوره ،ينظر.White, p. 607 :
Higham, p. 343.
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50

التاريخ الفكري
النشأة واملوضوع واملنهج ووضعه يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة

تاـسارد

عده أول مؤ َّلف حقيقي فيه،
بدراسة ما أنتجه السابقون عليهم( .((5وليك يوضح منهج التاريخ الفكري ،يشري غيلربت إىل الكتاب الذي َّ
ٍ
أثرا يف الفكر والحركة يف كل
إذ قام مؤ ِّلفه بالرتكيز عىل ترابط املعارف اإلنسانية وتداخلها ،ليثبت أن أي تطور فكري يف
مجال ما ُيحدث ً

املجاالت األخرى( .((5وقد كان للماركسية  -بتأثريها الضخم يف الفكر األورويب منذ نهايات القرن التاسع عرش  -دور يف التنبيه عىل العالقة
ً
ففضل عن رفض كارل ماركس الكامل للرتكيز الهيغيل عىل األفكار من دون
الالزمة بني العنارص الفكرية واملادية املختلفة يف مجتمع ما؛
اعتبا ٍر يذكر للمادة ،فقد َّ
تغيريا يف العنارص األخرى
أيضا وجود بنية  Structureلألشياء ،بحيث ُيحدث التغيري يف أي من عنارصها
أكد ً
ً

بالرضورة( .((5كما كان للتقدم الذي شهدته العلوم الطبيعية يف القرن التاسع عرش دور يف االنتباه إىل املادة والتخيل عن فكرة وجود حقيقة
وجودية خارج عالم الظواهر الخاضعة للتجربة( .((5الخالصة هنا هي أن األفكار ليس لها عاملها الخاص املنفصل عن الواقع ،كما أنها

ترتبط بالسياق الفكري العام يف أي حقبة زمنية ،بحيث تؤثر يف األفكار األخرى وتتأثر بها يف الوقت نفسه.

ويتفق املؤرخ األمرييك بيرت غوردون مع غيلربت يف أن ما يميز التاريخ الفكري هو منهجه ،وليس موضوعه .فالتاريخ الفكري قد

يتناول ما يهتم به الفيلسوف يف تاريخ الفلسفة ،إال أن ما يميز املؤرخ الفكري من ذلك الفيلسوف (وباملنطق نفسه أي مهتم بتاريخ
علم ما مع تخصصه هو نفسه فيه) هو أنه بينما يهتم الفيلسوف بـ "تقييم" األفكار التي يدرسها عىل أساس تماسكها الداخيل ،يهتم
التاريخ الفكري بـ "فهم" تلك األفكار ،ليس يف سياقها الفكري فقط كما قد يفعل الفيلسوف ،بل يف سياقاتها السياسية واالجتماعية
ّ
ويمكن هذا املؤرخَ املتخصص يف التاريخ الفكري من الربط بني نصوص قد ال يجد
أو الخطابية أو الشخصية الخاصة باملؤلف نفسه(.((5
الفيلسوف عالقة بينها ،أو حتى الربط بني أفكار قد تتجاوز حدود متطلبات الفلسفة األكاديمية املعارصة(.((5

أ .التاريخ الفكري والتاريخ الثقايف
عاما
أن لديهم
عىل الرغم من االختالفات التي نراها بني كل هؤالء املؤرخني املنتمني إىل التاريخ الفكري ،فإننا نالحظ ّ
ً
توجها ًّ

نحو توسيع إطاره ،بحيث يشمل كل مناحي الفكر يف الفرتة الزمنية ملوضوع الدراسة ،وإن اختلفوا يف منهج القيام بذلك .بيد أن هذا

موضوعا
اإلطار الواسع قد يعطي التاريخ الفكري بعض املزايا عن غريه من أغراض التاريخ ،إال أنه جعل التاريخ الفكري عرضة للهجوم
ً
ومنهجا ،ما دفع املشتغلني به إىل التمييز بينه وبني مجاالت قد تبدو ً
بديل منه .وربما يكون أهم تلك املجاالت هو ما يطلق عليه "التاريخ
ً
الثقايف" ،إذ كانت العالقة بينه وبني التاريخ الفكري محل جدل بني املهتمني بهما( .((5وقد ميز بينهما بعض املؤرخني باعتبار املوضوع؛

فالتاريخ الثقايف يتناول كل ما له عالقة بثقافة ما ،سواء كانت شعبية (بما تشمله من معتقدات وممارسات) ،أو غري ذلك (مثل الفنون
مثلً ،
الجميلة وعالم الرموز املرتبط بالهوية الوطنية ً
فضل عن املعتقدات واملمارسات املرتبطة بالجسد البرشي)( .((5وبهذا املفهوم ،يدين

التاريخ الثقايف بفضل كبري ملدرسة الحوليات الفرنسية ،إذ كان مؤرخوها روا ًدا يف االهتمام بالثقافة بمفهومها العام من دون قرصها عىل

النخبة السياسية .ومهما كان األمر هنا ،فقد رأينا أن بعض رواد التاريخ الفكري ال يقرصون موضوعه عىل أفكار املفكرين "املعقدة" ،بل
51

يعرب كييل عن الفكرة نفسها ،ينظر.Kelley, "Horizons of Intellectual History," pp. 143-169 :

Gilbert, p. 82.
والكتاب املقصود هو كتاب املؤرخ األمرييك ،أستاذ التاريخ يف جامعة هارفارد ،بريي ميلر  )1963-1905( Perry Millerعقل إنكلرتا الجديدة .New England Mind
Ibid., p. 87.
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Ibid., p. 88.

54

Gordon, p. 3.

55

Ibid., pp. 3-4.

56

Bavaj, p. 2.

57

Gordon, p. 9.
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ً
شامل لكل األفكار (مثل هايام) .وليس من املستغرب إ ًذا أن يتداخل موضوع التاريخ الثقايف مع التاريخ الفكري لدى البعض،
يرونه
ما يعني أنه يف البحث عن الفرق بينهما ،ال يجب النظر إىل املوضوع ،بل إىل املنهج .وهنا ،يعتقد غوردون أن الفرق بني التاريخ الفكري

عرض التاريخ الفكري لالتهام بالنخبوية) ،يركز
والتاريخ الثقايف هو أنه بينما يركز األول عىل األفكار برصف النظر عن مدى انتشارها (ما ّ
مستويي التفكري واملمارسة
وتفعلت عىل
َ
الثاين عىل األفكار التي انترشت خارج نطاق النخبة الفكرية (إن كانت هذه النخبة مصدرها) َّ

ً
فضل عن مستوى الخطاب العام( .((5ومع هذه املحاوالت للتمييز بني التاريخ الفكري والتاريخ الثقايف ،فإن العالقة بينهما
الشعبيني،
َّ

تظل إشكالية ،وهو األمر الذي نتناوله بمزيد من التفصيل يف معرض الحديث عن بعض إشكاليات التاريخ الفكري الحقًا.

ب .التاريخ الفكري وتاريخ الكتب
ميز التاريخ الفكري نفسه من مجال آخر كان شديد الصلة به ،أال وهو "تاريخ الكتاب" (أو "تاريخ الكتب") Book history/
كما َّ

أساسا بمضمون الكتب ومحتواها ،بينهما
 ،History of booksإذ إنه عىل الرغم من العالقة التكاملية بينهما ،فإن التاريخ الفكري يهتم
ً

يهتم تاريخ الكتب برصد مراحل تأليف الكتب ونرشها وانتشارها  ،Diffusionوهي عملية معقدة ترتبط بعدد كبري من العوامل التي
تخص املؤلف واملحرر والنارش ،وغريها من أمور( .((6وال يخفى بالطبع أن رصد ما قرأه القراء "العاديون" يف فرتة زمنية معينة قد يكون

يرصون
مؤرشًا عىل مدى فاعلية تلك األفكار يف تكوين الرأي العام يف مجتمع ما ،وهو األمر الذي يفيد التاريخ الفكري لدى هؤالء الذين ّ
عىل شموليته ،وليس اقتصاره عىل أفكار املفكرين فحسب(.((6

ومطلوبا أو غري ذلك  -ال يقابله تمييز بني التاريخ الفكري
مربرا
ً
بيد أن التمييز بني التاريخ الفكري وتاريخ الكتاب  -سواء حسبناه تميي ًزا ً

وأغراض تاريخية أخرى .أذكر هنا نموذج تاريخ الفكر السيايس بصفة خاصة ،إذ يحسبه بعض املؤرخني  -بحسب غوردون  -مهيم ًنا عىل
التاريخ الفكري ،كما يظهر يف مؤلفات أغلب املمارسني له .ويذكر غوردون هنا مثال "مدرسة كامربيدج" وعىل رأسها املؤرخ الربيطاين املعروف

(((6
ويعد سكيرن من أهم مؤرخي ّ
ينصب عىل الفكر السيايس
ومنظري التاريخ الفكري املعارصين ،إال أن اهتمامه
كوينتني سكيرن (ُ . ) -1940
ّ

Ibid., p. 10.
أيضا إىل تهميش التاريخ الفكري ،ينظر.Müller, p. 575 :
وكما حدث يف العالقة بني التاريخ الفكري والتاريخ االجتماعي ،سعى بعض املنتسبني إىل التاريخ الثقايف ً

59

دائما إىل التأويل والتحليل والرتكيب والتقويم ،وهي كلها أمور
أعرض هذه الفكرة عىل أنها من عنارص املنهج ،ألن املنهج  -عىل خالف املوضوع الذي هو وصفي
ً
أساسا  -يفتقر ً
مستويي الفكر واملمارسة.
مطلوبة يف الحكم عىل مدى انتشار األفكار وتفاعلها عىل
َ
Darnton, p. 21.

60

يأسف دارنتون عىل هذا االنفصال بني التاريخ الفكري وتاريخ الكتاب ،ويعزو هذا االنفصال إىل التوجه العام يف العلوم اإلنسانية نحو التشعب والتفتت ،وليس التقارب
والتعاون ،ينظرIbid :؛ وعن عرض شائق للعالقة بني التاريخ الفكري وتاريخ الكتب ،ينظر36-Skinner, pp. 29 :؛ وعن العوامل املرتبطة بتأليف الكتب ونرشها وانتشارها،
ينظر الهامش التايل.
 61وجب التنويه ،بكل تأكيد ،إىل أن عملية رصد مبيعات الكتب تفرتض بدورها توفر الكتب بأسعار ِّ
كافيا من الناس من اقتنائها ،ما يفرتض بدوره وجود عدد
تمكن عد ًدا ً
نسبيا من القراء يف مجتمع ما .بدأت هذه األمور يف التحقق بوجه عام مع اخرتاع الطابعة وبداية "اإلصالح الديني" يف أوروبا يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش عىل
كبري ًّ
التوايل .وبحلول نهاية القرن الثامن عرش وقيام الثورة الفرنسية ،أصبح يف اإلمكان معرفة كثري من املعلومات عن مؤلفي الكتب وأساليب الرقابة عىل مؤلفاتهم (وجهة الرقابة:
الكنيسة أم الدولة) ،والعالقة بني هؤالء وبني النارشين ،وطريقة الطباعة وأشكال الحروف (بل تمييز بعض الكلمات بألوان معينة ،مع أثر ذلك يف "استقبال القراء للنص")،
وأسعار بيع الكتب ومبيعاتها ،وانتشار املكتبات العامة ،بل تطور مفهوم القراءة نفسه ،وهي كلها أمور يهتم بها "تاريخ الكتاب" ،ينظرDarnton, p. 25 :؛ وكما يوضح املؤرخ
مر بها النص (التي قد يقوم بها محرر  Editorبصفته مؤرخً ا هنا) لدى الكاتب ثم املحرر ثم النارش ثم محررين ونارشين
األمرييك جوزيف ليفني ،فإن معرفة املراحل التي ّ
كثريا يف تتبع "عملية التفكري" واستعادتها ،وهذه املعرفة هي أساسية للمؤرخ مثلها مثل نتائج تلك العملية ،ينظر:
آخرين تساعدنا ً
;Joseph M. Levine, "Intellectual History as History," Journal of the History of Ideas, vol. 66, no. 2 (April 2005), pp. 195, 198

تمرس املؤرخ يف عدد من املعارف الرضورية له ،مثل الفيلولوجيا والبليوغرافيا
وقد نضيف إىل كل ذلك عملية بناء األفكار نفسها .لهذا السبب ،يعتقد ليفني محقًا برضورة ّ
والبيبليوغرافيا واألركيولوجي ،ينظر.Ibid., p. 196 :
62

أساسا بالتاريخ السيايس ،املؤرخ جون بوكوك.
وينتمي إىل املدرسة نفسها ،التي ترتبط
ً
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أيضا ،اهتم املفكر املعروف إزايا برلني  )1997-1909( Isaiah Berlinبالتاريخ السيايس بوصفه َ
حقل التاريخ األكرث
خاصة( .((6ويف بريطانيا ً
فائدة لتأسيس نظام سيايس عادل( .((6ويعزو غوردون هذا االهتمام بتاريخ الفكر والفلسفة السياسيني يف بريطانيا (وكذلك يف الواليات املتحدة
عىل يد مجموعة من املؤرخني األوروبيني الذين هاجروا إليها حاملني معهم إرث قارتهم( ((6إىل غياب اهتمام مؤرخي الفلسفة به ،باعتباره أقل

موضوعا للتاريخ الفكري (ينظر
أيضا الجدل حول األفكار التي "تستحق" أن تكون
شأ ًنا من فروع الفكر والفلسفة األخرى( .((6بيد أنه يعكس ً
ً
املحور التايل من البحث عن إشكاليات التاريخ الفكري) ،إذ تعترب األفكار السياسية األقرب إىل عالم الواقع واألقدر عىل التأثري فيه.

نكتفي هنا باألمثلة السابقة ملحاوالت التمييز بني التاريخ الفكري من جهة ،وأغراض التاريخ وفروعه األخرى من جهة ثانية(.((6
وليس من املستغرب إ ًذا أن يوصف التاريخ الفكري بأنه ذو حدود مرا ِوغة ،وهو ما يرجع إىل انتماء من يكتبون فيه إىل مجموعة مختلفة
ثم تعدد اهتماماتهم املوضوعية وتوجهاتهم املنهجية وتنوعها( .((6ويعود بنا هذا إىل رأي كريغر املشار
من التخصصات األكاديمية ،ومن ّ
إليه يف بداية املحور الثاين من البحث (أي الشكوك حول تماسك التاريخ الفكري) ،وهو ما يقودنا إىل املحور الثالث منه ،حيث نركز عىل
بعض أسئلة التاريخ الفكري وإشكالياته العامة.

ثالثًا :التاريخ الفكري :أسئلته وإشكالياته
ارتبط التاريخ الفكري منذ ظهوره بعدد من اإلشكاليات ،وهي إشكاليات تواجه املؤرخ بوجه عام برصف النظر عن مجال اهتمامه،

وال يتميز بها التاريخ الفكري بالرضورة إال من جهة موضوعه ،أي األفكار واملفكرين.

 .1إشكالية قراءة األفكار يف سياق تاريخي مغاير لسياقها
ترتبط إشكالية التاريخ الفكري املعرفية األهم بإمكانية قراءة املؤرخ أفكار املايض يف إطار سياق مختلف عن سياقها ،ما يزيد من

فهما يختلف عن مراد صاحبها .وال تتباين صعوبة هذه اإلشكالية بحسب ُبعد سياق األفكار من سياق املؤرخ
احتماالت فهم تلك األفكار ً

أو قربه منها؛ فال توجد ميزة نسبية ،عىل سبيل املثال ،لدراسة مفهوم مثل الحرية عند اليونان القدماء من جهة ،وعند مفكري عرص
فبعد السياق اليوناين يساعد املؤرخ الحديث بالفعل عىل رؤية التمايزات بني مفهوم الحرية عند اليونان
النهضة األوروبية من جهة أخرىُ .

يصعب مهمة املؤرخ يف تفسري مفهوم اليونان عن الحرية يف سياقه
ومفهومه يف عرص املؤرخ الحديث ،إال أن ُبعد السياق التاريخي ّ
ييس من عملية تفسري مفهوم الحرية
الفكري والثقايف األوسع .وبالعكس ،فإن قرب عرص النهضة النسبي من عرص املؤرخ الحديث ِّ

يف عرص النهضة يف سياقه التاريخي ،إال أن ذلك القرب الزمني ،وربما املفاهيمي ،قد يقلل من قدرة املؤرخ عىل مالحظة االختالفات
Gordon, p. 7.

63

كما أن سكيرن هو أحد هؤالء املؤرخني الذين تأثروا أشد التأثر بالنظريات اللغوية الحديثة ،إذ يعترب السياق اللغوي هو األهم لفهم سياق األفكار التاريخي .عن ذلك ،ينظر
دراسة سكيرن الطويلة والرائعة عن "املعنى والفهم يف تاريخ األفكار":

Quentin Skinner, "Meaning and Understanding in the History of Ideas," History and Theory, vol. 8, no. 1 (1969), pp. 3-53.
Gordon, p. 6.

65

مثل حنا أرندت  ،)1975-1906( Hannah Arendtوليو شرتاوس  ،)1973-1899( Leo Straussوتيودور أدورنو  ،)1969-1903( Theodor Adornoوغريهم.
Gordon, p. 8.

64
66

 67بيد أن هذا ال يعني التقليل من أهمية العالقة أو االختالف بني التاريخ الفكري وتلك املعارف .وعن العالقة بني التاريخ الفكري وعلم االجتماع وتطور ما يطلق عليه
"علم اجتماع املعرفة"  Sociology of knowledgeنتيجة تالقحهما ،ينظر.15-Ibid., pp. 12 :
Bavaj, p. 3.

68

ً
صحة يف الجامعات العربية التي " ُتقسم" فيها املعارف
صحيحا يف الجامعات الغربية بصفة عامة ،فإنه أكرث
أيضا محدودية التواصل بني هؤالء ،وهو وإن كان
يضيف بافاج ً
ً
ٌ
أيضا.424-Jacoby, pp. 405 :
ينظر
الفكري،
التاريخ
توجه
أو
حدود
عىل
التعميم
ولصعوبة
.
أم
كلية
جمعتها
لو
حتى
بعضها،
مع
تتواصل
ال
أقسام
بصورة حرفية يف
ً
ّ
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

دائما مالحظة ذلك التطور يف الفرتات
ورصدها بني فكرته الحديثة عن الحرية وفكرة عرص النهضة عنه .فاملفاهيم تتطور ببطء ،ويصعب ً

الزمنية القصرية( .((6وترتبط هذه اإلشكالية بسؤال محدد سبقت اإلشارة إليه ،أال وهو :هل يمكن للمؤرخ النظر إىل األفكار بوصفها

ذات "حياة" خاصة بها تدفعها عرب "منطق" خاص خالل حقب التاريخ املختلفة برصف النظر عما يقع يف تلك الحقب من أحداث ،أم
أنه ال يمكن دراستها إال من خالل النظر يف سياقها؟( ((7ننتقل اآلن إىل اإلشكالية الثانية التي تلقي الضوء عىل هذا الخالف من خالل
اإلشارة إىل وضع املفكر موضوع دراسة املؤرخ.

 .2إشكالية العالقة بني املفكر وبيئته الثقافية
ترتبط إشكالية التاريخ الفكري الثانية بالعالقة بني املفكر وبيئته الثقافية ،بحسب هذا السؤال :هل املفكر هو مجرد منتج من
ٍ
عالقة جدلية يؤثر كل منهما فيها يف اآلخر؟ ويف هذه
منتجات بيئته الثقافية ،أم أنه أحد محدداتها؟ أم أن املفكر والبيئة يرتبطان يف
الحالة األخرية ،ملن يكون التأثري األكرب ،للبيئة عىل املفكر ،أم العكس؟ والواقع أن أصحاب "املنزلة بني املنزلتني" يف هذا الجدل

"التفكرييني"
هم األقلية( ،((7بينما تنقسم األغلبية بني من يهتمون بـ "داخل" املؤلف النفيس والفكري ( Internalistsوأحيا ًنا
ِّ

 ،Intellectualistsإذا جازت الرتجمة) ،معتربين إياه ذا استقالل فكري يستطيع من خالله مفارقة الثقافة التي ينشأ فيها ،وبني من

يرصون عىل أن السياق يفرض عىل املؤلف
يهتمون بالخارج الثقايف  Externalistsأو
"السياقيني"  ،Contextualistsأي أولئك الذين ّ
ِّ

وينصب
سياجا ال يستطيع الفكاك الكامل منه( .((7ارتبط أصحاب االتجاه األول بفكرة "تاريخ األفكار" عند لفجوي  -كما رأينا من قبل -
ً
ّ
يعب إال عن نظرة سوقية تعجز عن تقدير الفكر
تركيزهم عىل أفكار املؤلف وفلسفته وانفعاالته ونفسيته ،مؤكدين أن اعتباره ُ
"من َت ًجا" ال ّ
أو الفن  ،Philistinismبل تزدري الفكر واملفكرين ،وترصف انتباه املؤرخ عما هو مهم (أي أفكار املفكر) ،إىل ما هو ذو أهمية ضئيلة.

ثم يطرح هؤالء املؤرخون هذه األسئلة :ملاذا تنتج البيئة الثقافية نفسها مفكرين مختلفني يف أفكارهم إذا كانوا جميعهم من منتجات

تقريبا،
تلك البيئة بعينها؟ وملاذا تظهر األفكار نفسها يف بيئات ثقافية مختلفة؟ بل ملاذا توجد بعض األفكار يف كل الحضارات البرشية
ً
بشكل أو بآخر؟

أما التاريخ الفكري بمفهومه املعارص ،فينتمي كثري من مؤرخيه إىل االعتقاد الثاين ،إذ ينصب تركيزهم عىل فهم داخل املؤلف
تفاعل مع الثقافة املحيطة به أو ر َّد ٍ
ً
فعل عليها .وقد يطرح هؤالء املؤرخون بدورهم هذا السؤال :ملاذا تنتج بيئات ثقافية معينة
بوصفه
ليرباليا؟ ويربط البعض جدل "الداخل والخارج"
مفكرا
ليرباليا ،بينما ال تنتج بيئة ثقافية أخرى إال
فاشيا ،عىل سبيل املثال ،وليس
ً
ً
ًّ
ًّ
مفكرا ًّ

فرق أفالطون بني الحقيقي (األفكار) والزائف
والعالقة بينهما بمجموعة من املتقابالت التي طرحها الفالسفة منذ زمن اليونان ،إذ ّ
 69ينظر ،مرة أخرى ،دراسة سكيرن املشار إليها يف الهامش رقم  ،63إذ يرشح فيها سكيرن هذه اإلشكالية مع رضب عدد كبري من النماذج ملؤرخني كبار وقعوا يف رشك قراءة
أفكار معينة بصورة ال يمكن لها أن تعكس فهم أصحاب تلك األفكار لها يف سياقهم التاريخي.

دائما بهجوم عىل التاريخ الفكري لرتكيزه عىل األفكار وإهماله سياقها االجتماعي ،إىل بعض أعمال التاريخ الفكري (ال سيما تلك
 70يعزو كوليني هذا الجدل ،الذي ارتبط ً
التي تتناول تاريخ الفلسفة) التي ركزت بصورة مبالغ فيها عىل النصوص واألفكار من دون أي اعتداد بتفاعل تلك األفكار مع سياقها .ازدهر هذا االتجاه يف أملانيا ،ما يعكس،
بحسب كوليني ،تأثري الرتاث الهيغيل الذي يعترب الفلسفة واألفكار محركات التاريخ البرشي ،ينظر.Collini, "Intellectual History," pp. 1-2 :

 71ينظر ،عىل سبيل املثال ،Krieger, p. 508 :إذ يؤكد كريغر أن مدارس التاريخ الفكري املختلفة (أو باألحرى التي حددها هو ،ينظر الهامش  )6تشرتك يف االعتقاد
دورا يمكن تمييزه من باقي األنشطة املجتمعية (وهو يختلف هنا عن مماريس التاريخ "االجتماعي  -الفكري") ،وكذلك بالربط بني األفكار واألنشطة املجتمعية
ّ
بأن لألفكار ً
تعب عن رأي كريغر نفسه يف موضوع التاريخ الفكري ومنهجه ،ولكن ليس عن تصور املؤرخني اآلخرين لألمر
قد
النظرة
هذه
الفلسفة).
لتاريخ
املمارسني
خالف
(عىل
األخرى
ّ
نفسه ،كما نرى يف هذه الدراسة.
Kelley, "Intellectual History in a Global Age," pp. 155-156.

72

وإن
وقد كانت ألفكار فوكو ،بكل تأكيد ،صلة بهذا األمر ،إذ إنه يقلل من دور املفكر من خالل الرتكيز عىل عالقات القوة يف املجتمعات املختلفة التي يخضع لها الجميعْ ،
بدرجات متفاوتة.
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لتفرق الفلسفة املسيحية يف العصور الوسطى بدورها بني الروح واملادة ،ثم يظهر التقابل نفسه يف تمايزات أخرى عند
(املظاهر املادية)ّ ،

فالسفة عرص النهضة األوروبية (مثل رينيه ديكارت) ،وفالسفة عرص التنوير (مثل إيمانويل كانط)(.((7

 .3إشكالية العالقة بني التاريخ الفكري والتاريخ الثقايف
تنتهي هاتان اإلشكاليتان إىل إشكالية التاريخ الفكري الثالثة التي تتعلق بالعالقة امللتبسة بني التاريخ الفكري والتاريخ الثقايف
تصب يف عمق منهج املؤرخ يف تناول التاريخ الفكري لفرتة زمنية ما .فقد ّ
يركز
كما سبق بيانه .وتنبع أهمية هذه اإلشكالية من كونها
ّ

مؤرخ ٍ
ساع لفهم أفكار عرص ما أو جماعة برشية معينة عىل أفكار كبار مثقفي ذلك العرص أو تلك الجماعة (من خالل الرتكيز عىل

أيضا من املنتمني إىل التاريخ الفكري) عىل الثقافة
(يعد نفسه ً
ما يطلق عليه "املؤلفات العظيمة"  ،)Great Booksبينما يركز مؤرخ آخر ُ

التي ينتمي إليها أغلب أفراد ذلك العرص أو عنارص تلك الجماعة .يف الحالة األوىل ،يركز املؤرخ عىل نصوص مؤلفات العرص الرئيسة ،أو
"تعبريات الفكر املكتوبة" ،ال سيما تلك التي تتسم بقدر من العمق والتأمل( ،((7ليصف مناخه الفكري من دون النظر إىل حضور تلك

األفكار وتأثريها يف عرصها ويف مجتمعها .ويف الحالة الثانية ،يركز املؤرخ عىل عنارص الثقافة املختلفة ،ملعرفة األفكار التي كان لها حضور
يعرض االعتقاد األول التاريخ الفكري لهجوم املؤرخني املنتمني إىل التاريخ السيايس
وتأثري يف غالبية سكان العرص أو املجتمع وفهمهاِّ .

واالجتماعي واملهتمني بأشكال القوة املختلفة ،بينما يهتم التاريخ الفكري بأمور لم يكن لها بالرضورة أهمية يف الواقع ،ولم تتجاوز قلة
عرصا ما من غريه أو
صغرية من املثقفني( .((7ويف الحالة الثانية ،قد يجد املؤرخ نفسه غار ًقا يف رصد أفكا ٍر غري ذات قيمة ،وربما ال تميز
ً
مجتمعا ما من آخر ،أو أفكا ٍر ال يمكن أن ُيعزى أي دور يف التقدم الفكري والحضاري إليها.
ً

أما وقد تناولنا نشأة التاريخ الفكري وتطوره يف الغرب وما يرتبط به من إشكاليات ،ننتقل اآلن إىل استعراض وضعه يف الدراسات

التاريخية العربية الحديثة واملعارصة.

عا :التاريخ الفكري يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة واملعارصة
راب ً
يتناول هذا املحور بإيجاز وضع التاريخ الفكري يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة واملعارصة التي تتناول تاريخ اإلسالم

تماما عىل تلك الدراسات ،فإنه ما برح يسعى لتأكيد وضعه
تحديدا .فعىل الرغم من أن مجال التاريخ الفكري ليس
الفكري
ً
ً
جديدا ً
ً
مجال من مجاالت الدراسات التاريخية املعتمدة ،وذلك ملجموعة من العوامل .تشبه بعض تلك العوامل نظريتها التي تسببت يف
بوصفه
ً
مستقل
فرعا
أزمات التاريخ الفكري يف الدراسات الغربية عنه ،بينما ترتبط بعض العوامل األخرى بغياب التنظري للتاريخ الفكري بوصفه ً
من فروع الدراسات التاريخية ،أو بطبيعة املصادر اإلسالمية ،أو بطبيعة التاريخ اإلسالمي نفسه.

 .1مامرسو التاريخ الفكري يف العامل العريب
ينتمي أغلب املمارسني ملا يمكن أن يندرج تحت التاريخ الفكري يف العالم العريب إىل تخصصات أكاديمية مختلفة ،فيبحث الفيلسوف

يف تاريخ األفكار الفلسفية ،وعالم االجتماع يف تاريخ أفكار تخصصه ،واالقتصادي يف تاريخ الفكر االقتصادي ،وباحث القانون يف تطور
ٍ
مؤسيس للتاريخ الفكري ،إذ ال نجد أساتذة تاريخ متخصصني فيهً ،
فضل
فكرة القانون ويف القوانني املختلفة .ويرتبط هذا األمر
بتجاهل َّ
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فرعيا يف ظل السيطرة املطلقة للتاريخ السيايس عىل أقسام التاريخ يف الجامعات العربية( .((7كما أننا ال نجد عادة
عن غيابه بوصفه
ً
تخصصا ًّ

حرصيا تاريخ التخصصات األخرى املختلفة ،مثل تاريخ علم االقتصاد أو القانون
يف أقسام التاريخ يف الجامعات العربية مقررات تتناول
ًّ
ً
مثل ،بينما قد نجد هذه املقررات يف أقسام االقتصاد والقانون نفسها .يعني هذا أن من يبحث يف تاريخ هذه التخصصات ليسوا بالرضورة

ذاتيا؛
"مؤرخني"( ،((7سواء عنينا بذلك تدربهم عىل مناهج البحث والتفكري التاريخي يف أقسام التاريخ الجامعية ،أو تدربهم عليها
ً
تدريبا ًّ
متخصصا يف االقتصاد ،وينطبق األمر نفسه عىل املتخصص يف القانون أو
غالبا بوصفه
ً
فاملتخصص يف االقتصاد يدرس تاريخ االقتصاد ً

الفلسفة أو علم النفس أو حتى يف الكيمياء وغريها من علوم طبيعية .وقد يكون ّ
أدل مثال عىل ذلك هو أن أغلب من بحثوا يف الفلسفة
اإلسالمية (بما يف ذلك مباحث العقيدة ِ
والفرق اإلسالمية) ليسوا مؤرخني ،وإنما باحثون منتمون إىل أقسام الفلسفة ،وربما متخصصون يف

عموما ،وليس التاريخ اإلسالمي
الدراسات اإلسالمية
خصوصا( .((7وقد نضيف إىل كل ذلك أن الدراسات التاريخية العربية التي يمكن أن
ً
ً
ٍ
تندرج تحت التاريخ الفكري تبدو نتاج جهد فردي وليس منهجي ،وهو جهد قد يكون له ارتباطات بتيارات فكرية معينة يف العالم العريب،
وموضوعيا كما ينبغي أن يكون الحال .وقد كانت النتيجة الطبيعية واملتوقعة لكل ذلك هو غياب التنظري ،إذ
محايدا
تأريخيا
جهدا
ً
وليس ً
ًّ
ًّ

نظريا ،وإنما نجد ممارسات له من دون أي غطاء
ال نجد أي دراسة ،بحسب علمي ،تتناول موضوع التاريخ الفكري ومنهجه وإشكالياته ًّ

فلسفي .وينطبق هذا األمر حتى عىل املؤلفات التي تتناول تاريخ التأريخ نفسه(.((7

والواقع أنه يف حالة تاريخ اإلسالم الفكري
تحديدا  -ال سيما يف مرحلتيه التأسيسية الباكرة والوسيطة( - ((8ال تقترص إشكالية البحث
ً

تباعا ببعض التفصيل.
فيه عىل ممارسيه فحسب ،وإنما تمتد لتشمل مصادره نفسها ،بل طبيعته هو نفسه ،وهما األمران اللذان نتناولهما ً
 76ينظر يف ذلك :يوسف بني ياسني" ،الخطط الدراسية يف أقسام التاريخ يف الجامعات العربية (األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العريب) :دراسة تحليلية"،
أسطور ،العدد ( 5كانون الثاين /يناير  ،)2017ص .307

أيضا ،إذ يرصح بأن أكرث أعمال التاريخ الفكري فائدة قام بها متخصصون يف الفلسفة واألدب أو الفن ،ولكن ليس
 77وهو ما يؤكده وايت من جهة أن الوضع يف الغرب ً
أيضا.Skinner, "On Intellectual History," p. 29 :
املؤرخون املحرتفون ،ينظرWhite, p. 616 :؛ ويف املعنى نفسه ،ينظر ً

 78عىل سبيل املثالُ ،ع َّد كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق ( )1947-1885تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية فاتحة الدراسات العربية الحديثة عن الفلسفة اإلسالمية؛
أيضا إىل كتاب محمد لطفي جمعة ( )1953-1886تاريخ فالسفة اإلسالم يف املرشق واملغرب (الذي أعاد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات نرشه عام
وقد نشري ً
نموذجا آخر ملصنف يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية لم يكتبه مؤرخ .ومن األجيال الالحقة ،يمكن اإلشارة إىل أبو العال عفيفي ( ،)1966-1897وأبو الوفا التفتازاين
بوصفه
)2014
ً
( ،)1994-1930وإبراهيم مدكور ( ،)1996-1902وعاطف العراقي ،وفيصل بدير عون.

 79ينظر ،عىل سبيل املثال :وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ :اتجاهات ،مدارس ،مناهج ،ط ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2013 ،
إذ ال نجد ً
فصل يتناول نشأة التاريخ الفكري وتطوره يف القرن العرشين ،وإنما إشارات عرضية إىل "التاريخ املفهومي" عند رضوان السيد (ص  ،)311أو سعي طريف خالدي
لتحديد "قبة" أو "مظلة" معرفية تميز كل مرحلة تاريخية (ص )300؛ والواقع أن االنطباع الذي يصل املتابع للدراسات العربية التي تتناول تاريخ التاريخ هو أنها توقفت،
يف مجملها ،وباستثناءات بسيطة ال تنفي القاعدة ،وقد نذكر منها :خالد طحطح ،الكتابة التاريخية (الدار البيضاء :دار توبقال ،)2012 ،ال سيما الفصل الثاين من بابه
تحديدا (بسبب ارتباطها التاريخي
الثالث ،عند مدرسة الحوليات الفرنسية يف النصف األول من القرن العرشين ،وهو أمر قد يتعلق باالرتباط العام للمؤرخني العرب بأوروبا
ً
منتميا
بوصفه
فيه
يسري
الذي
الثقايف"،
بعالم اإلسالم وتوفر املصادر التاريخية بها) ،وليس الواليات املتحدة؛ أما رضوان السيد نفسه ،فقد كتب عما أطلق عليه "التاريخ
ً
إىل "الجيل الرابع" من املؤرخني العرب  -عىل خطى الجيل الثالث الذي اهتم بالتاريخ "الثقايف والرمزي واألسطوري واأليديولوجي" (بينما اهتم الجيالن األوالن بالتاريخ
السيايس ،ثم بالتاريخ االقتصادي واالجتماعي) ،ينظر :رضوان السيد ،الجماعة واملجتمع والدولة :سلطة األيديولوجيا يف املجال السيايس العريب اإلسالمي ،ط 2
"تنظريا" للتاريخ الثقايف بقدر ما هو تأريخ له ،سواء
(بريوت :دار الكتاب العريب ،)2007 ،ص  .12-11إال أنه يصعب اعتبار ما يقوم به السيد يف صفحات قليلة هنا (ص )15-11
ً
عربا ومسترشقني) .وال يقلل هذا األمر من قيمة اجتهادات السيد التاريخية
عىل املستوى الشخيص أو اإلقليمي (العالم العريب) أو املوضوعي (التاريخ اإلسالمي ومؤرخوهً ،
القيمة بكل تأكيد ،ولكنها تؤكد ما نزعمه هنا ،أي إن ممارسات التاريخ الفكري يف العالم العريب لم تقم عىل تنظري مفصل لها ،ولم يقم بها مؤرخون محرتفون؛ ويف كتابه
ّ
عن املدارس التاريخية الحديثة ،ال يفرد الهادي التيمومي التاريخ الفكري بالذكر ،حتى حني يتحدث عن التيارات التأريخية الحديثة واملعارصة (مثل تيار "امليكرو-تاريخ"
اإليطايل واألملاين ،و"املنعطف اللغوي" األمرييك ،والتاريخ االجتماعي الربيطاين ،والتاريخ الكبري ،والتاريخ املبارش) ،وإن كان يتحدث عن "التاريخ الثقايف" يف أقل من ستة
سطور (ص  .)231وبطبيعة الحال ،ال يظهر لفجوي وال ُكرث غريه من أعالم التاريخ الفكري يف القرن العرشين ضمن "صناع" علم التاريخ يف العالم الغريب يف األزمنة الحديثة،
ينظر :الهادي التيمومي ،املدارس التاريخية الحديثة (بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش)2013 ،؛ خالد طحطح ،البيوغرافيا والتاريخ (الدار البيضاء :دار توبقال،
 ،)2014وحديثه عن "التاريخ الثقايف وسري املثقفني" ونبذته املخترصة عن ارتباط االهتمام بسري املفكرين بتاريخ األفكار (ص .)97-96
80

أي القرون الهجرية العرشة األوىل.
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التاريخ الفكري
النشأة واملوضوع واملنهج ووضعه يف الدراسات التاريخية العربية الحديثة

تاـسارد

 .2مصادر التاريخ اإلسالمي ومدى فائدتها يف كتابة تاريخ اإلسالم الفكري
تمثل كثري من مصادر تاريخ اإلسالم الفكري املحتملة صعوبة كبرية عىل مستويات املحتوى واللغة والكم؛ ذلك أن املصنفات اإلسالمية

أساسا ،واألحداث بيئتها سياسية بصفة
دائما معلومات من دون سياق خارج عنها؛ فاألفكار بيئتها فكرية ً
الباكرة ،وأحيا ًنا الوسيطة ،تعطينا ً

خاصة .ونرى ذلك بوضوح يف املصنفات التي تتناول الفرق اإلسالمية ،عىل سبيل املثال :فاملعلومات عن أفكار تلك الفرق وعقائدها نجدها
يف مصنفات الفرق أو "امللل والنحل" املختلفة ،مع بعض إشارات عرضية أحيا ًنا إىل أنشطتها السياسية أحيا ًنا ،أما املعلومات عن أنشطة

تلك الفرق السياسية ،فنجدها يف مصنفات التاريخ خاصة ،ربما مع إشارات عرضية وموجزة عن عقائدها .وقد يرجع هذا األمر إىل طبيعة
تحديدا) بصورة شبه
املصنفات اإلسالمية نفسها ،فهي إما مصنفات "تاريخ" باملعنى التقليدي  -إذ تركز عىل األحداث التاريخية (والسياسية
ً

حرصية  -وإما مصنفات تتناول "األفكار" بصورة حرصية ،مع إشارات عرضية إىل العقائد واألحداث هنا وهناك .وقد أصبحت املصنفات
األوىل مصادر املؤرخني املتخصصني يف التاريخ اإلسالمي ،بينما اهتم باملصادر األخرى املهتمون بالفكر واملنتمون يف كثري من األحيان إىل

تخصصات أخرى غري التاريخ .كما أن النظر إىل بعض تلك املصنفات باعتبارها منتمية إىل مجال الدراسات الرشعية يخرجها من دائرة
اهتمام املؤرخ "املحرتف" ،وإن استخدمها املؤرخون املنتمون إىل الدراسات الرشعية يف دراسات تقوم ،يف األغلب ،عىل مسلمات إيمانية.

ويف أحيان كثرية ،تنقصنا املصادر التي يمكن أن تفيد يف دراسة موضوعات بعينها .فلو كنا ممن يعتقدون بشمول التاريخ الفكري
ٍ
دراسة ما ،سنجد صعوبة كبرية يف دراسة الرقً ،
مثل ،يف التاريخ اإلسالمي من
لكل األفكار املنترشة يف املجتمع أو الفرتة الزمنية موضوع

منظور التاريخ الفكري (أو ربما من أي منظور كان) .وينطبق األمر نفسه عىل اإليمان بالسحر والجن (وهي موضوعات تخص التاريخ

الفكري يف بعض جوانبها ،وليس فقط التاريخ االجتماعي والثقايف)؛ فاإلشارات التي قد نجدها يف كتب التاريخ أو حتى يف كتب الفقه

عموما  -عىل كرثة مصنفات الرتاجم الضخمة  -يف دراسة
عن تلك األمور ال تسمح لنا بتكوين صورة ثابتة عنها .كما ال تفيدنا املصادر
ً
"داخل" املفكر ،أي انفعاالته وعواطفه ،إال أن يكون املفكر نفسه هو مصدر تلك املعلومات .ويتحقق هذا مع الشعراء ً
مثل وبعض من
ِ
دورا يف التفكري والسلوك
كتبوا "س ً
ريا ذاتية" (مثل أيب حامد الغزايل يف كتابه املنقذ من الضالل) أو أشاروا إىل بعض أمور شخصية أ ّدت ً
(مثلما فعل ابن حزم األندليس يف إشارته إىل إصابته يف الطحال وارتباط ذلك بعنف أسلوبه( .((8إال أن بعض هذه املصادر تتسم بقدر كبري
من الصعوبة لغري املتخصصني فيها .فالشعر العريب ً
وأساسيا من مصادر التاريخ الفكري لإلسالم ،إال أن دراسته
مهما
مثل يعد
مصدرا ً
ً
ًّ
أيضا أساسية لتاريخ اإلسالم الفكري  -فهي ،عالوة
تقع
حرصيا يف أقسام اللغة العربية واألدب والعريب .أما مصنفات التصوف  -وهي ً
ً

عىل صعوبتها ،ال تحظى بالعناية الكافية يف تحقيقها ونرشها ألسباب متعددة(.((8

وعىل الرغم من كل ذلك ،فقد تكون مصنفات الرتاجم كن ًزا فيما يخص السياق الفكري والشخيص والبيئي لألفراد واألشخاص(.((8

جيدا ،ولكنها ،كما أحسب ،لم تنل التقدير الالئق بها خارج دراسات بعينها ،لعل أشهرها دراسة
والواقع هو أن هذه املصنفات معروفة ً

 81أبو محمد عيل بن أحمد بن حزم األندليس ،كتاب األخالق والسري ،أو رسالة يف مداواة النفوس وتهذيب األخالق والزهد يف الرذائل ،تحقيق إيفا رياض ،راجعه
وقدم له وعلق عليه عبد الحق الرتكماين ،ط ( 8الرياض :دار ابن حزم ،)2016 ،ص .163-162

جدا للتصوف اإلسالمي ،بل الفرق اإلسالمية ،يف األطروحات املرتبطة بعلوم الدين اإلسالمي يف جامعات األزهر والقاهرة وعني شمس ،ينظر
 82وعن الحضور املتواضع ًّ
الدراسة الرائعة واملفيدة :عبد الرحمن أحمد عبد الهادي فراج" ،الخصائص البنيانية لإلنتاج الفكري يف علوم الدين اإلسالمي :دراسة يف األطروحات الجامعية" ،عالم
ً
مماثل يغطي أغلب
مسحيا
جهدا
الكتاب ،العدد ( 44ترشين األول /أكتوبر  ،)1994ص  .41-31وقد يتطلب أي جهد حقيقي لالرتقاء بالتاريخ الفكري يف الجامعات العربية ً
ًّ
الجامعات العربية للتعرف إىل اهتمامات األجيال الجديدة من املؤرخني.

 83ينظر يف ذلك :مليكة أبيض" ،باالستناد إىل تاريخ دمشق البن عساكر :صورة كمية للنشاطني الفكري والرتبوي يف بالد الشام يف القرون الثالثة األوىل للهجرة" ،الرتاث
العريب ،مج  ،1العدد ( 1أيار /مايو  ،)1980ص  .98وهذه الدراسة رائعة يف إظهار إمكانيات مصنفات الرتاجم بوصفها
مصدرا من مصادر التاريخ الفكري ،وإن كانت تلك
ً
املصادر تعاين إشكالية مصنفات الفرق اإلسالمية نفسها التي ذكرناها من قبل ،أي كون معلوماتها جزئية "منسلخة عن العوامل التاريخية التي أحاطب بها"؛ ينظر :املرجع
نفسه ،أو ظهور بعض املعلومات فيها بصورة عرضية يف سياقات قد ال نتوقع وجود تلك املعلومات فيها؛ ينظر املرجع نفسه ،ص .117 ،100
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حدثني بحسب قواعد الجرح والتعديل .هنا ،قد
الحديث النبوي ملا لتلك املصنفات من اهتمام بمرتبة األعالم املرتجم لهم بوصفهم ُم ِّ
تضيع أهمية بعض املعلومات ذات القيمة التاريخية البالغة عىل الباحث "الرشعي" الذي إما أنه ال يهتم بها ،وإما أنه يجدها مختلفة
عن اعتقاداته ومسلماته اإليمانية .كما قد تضيع داللة هذه املعلومات عىل املؤرخ غري املدرب عىل التعامل مع هذا الصنف من املصادر،

فال يستطيع فهم كل ما فيها إما لصعوبة لغتها وإما الرتباطها ببيئة فكرية لم يتعمق فيها بالقدر الكايف .والواقع أننا يف دراسة تاريخ
اإلسالم الفكري ،ال يمكننا االعتماد عىل نوع واحد من املصادر ،إذ قد نجد يف مصنفات أصول الفقه ،عىل سبيل املثال ،إجابات عن أسئلة

قد تثريها لدينا مصنفات التاريخ أو الرتاجم وغريها.

عا للتاريخ الفكري
 .3التاريخ اإلسالمي بوصفه موضو ً
ترتبط الصعوبات األخرى ،بالتاريخ اإلسالمي نفسه ،إذ قد يمنع الرثاء الفكري مؤرخ األفكار من تحديد أنماط الفكر يف عرص

إسالمي معني ،ال سيما يف مراحل التطور التي شهدت رصاع أفكار مختلفة تنتمي إىل بيئات فكرية وثقافية متنوعة .وينطبق هذا األمر
بوضوح عىل تاريخ القرون الهجرية الثالثة األوىل ،إذ أدى اتساع الدولة اإلسالمية الجغرايف وتنوعها العرقي والثقايف إىل وجود أنماط
تفكري وممارسات متعددة تتسم بقد ٍر ما من التساوي يف الوزن والتأثري ،وذلك عىل خالف القرون اإلسالمية الوسيطة واملتأخرة التي

يصبح تحديد الفكر املهيمن فيها (يف منطقة جغرافية محددة ،عىل أقل تقدير) أقل صعوبة .وقد كان التعدد اللغوي أحد مظاهر ذلك
التنوع ،إال أن الدراسات التاريخية العربية ،التي يمكن تصنيفها ضمن التاريخ الفكري ،والتي تستخدم مصادر غري عربية (بلغات مثل

اللغة الفارسية والحقًا اللغة الرتكية) هي قليلة بوجه عام ،وذلك عىل الرغم من اهتمام كليات اآلداب (حيث توجد أقسام التاريخ وبرامجه

غالبا) يف بعض الجامعات العربية بتدريس اللغات "الرشقية"(.((8
ً

يمر بها التاريخ الفكري يف الدراسات التاريخية العربية ،إذ إن هذا النوع
ال نستطيع ،والوضع كذلك ،أن نتحدث عن "أزمة" ّ

فرعا مس ّل ًما به يف املقام األول .وليك يتم ذلك األمر ،يجب أن تكون هناك خطوات
من الدراسات التاريخية لم يستقر وضعه بوصفه ً

ملموسة تقوم بها أقسام التاريخ يف الجامعات العربية ،منها تخريج جيل من الطالب الواعني بأبعاد التاريخ الفكري النظرية واملدربني

عىل التعامل مع إشكاالته العامة وتلك الخاصة بالتاريخ اإلسالمي بكل ما يتطلبه ذلك من معرفة متنوعة وخربة مرنة .كما يفرتض ذلك

تقبل جماعة املؤرخني العرب لفكرة اهتمام املؤرخ بموضوعات وقضايا تختلف عن االهتمامات التقليدية ،مثل تاريخ الترشيع
ً
أيضا ّ
أو تاريخ الفلسفة أو تاريخ العلم ،وخالفه .ويتطلب هذا األمر إنهاء االنفصال الحايل بني دراسة التاريخ االحرتافية (يف مقابل الدراسة

تقبل فكرة قيام املؤرخ املحرتف بالتعامل مع املصادر اإلسالمية الرشعية ،بل
"اإليمانية") وفروع الدراسات اإلسالمية املختلفة ،بل ّ

جزءا من مصادره .كما أن فتح املجال لطالب التاريخ بحضور مقررات دراسية يف أقسام ،وربما كليات أخرى،
اللغوية واألدبية ،باعتبارها ً
أساسيا اآلن ،إذ إنه ّ
يمكن املؤرخ الناشئ من امتالك أدوات البحث التاريخي يف موضوعات معينة .كما يجب أن تتوفر لهؤالء
مطلبا
بات
ً
ًّ

الطالب وألساتذتهم دوريات تتخصص يف التاريخ الفكري ،أو أن تفسح الدوريات التاريخية املوجودة املجال أمام الدراسات التي تنتمي
إىل مجال التاريخ الفكري وتستخدم مصادر غري مألوفة يف الدراسات التاريخية.

 84ال ُتعد هذه الصعوبات املرتبطة بالتاريخ اإلسالمي ومصادره نقيصة فيه ،فالوضع يف الغرب قبل "عرص النهضة" لم يكن أفضل ً
حال ،إذ تنتمي أغلب دراسات تلك الفرتة
إىل الرؤية الدينية املسيحية للتاريخ والبرش ،وهي تقابل يف ذلك الرتاث اإلسالمي الرشعي (بكل ما يشتمل عليه من مصنفات أصول وفقه وتفسري وحديث وخالفه) ،وإن
ضخما من املصادر املتنوعة التي تصلح مادة خصبة لدراسة التاريخ الفكري .وال غرو أن أغلب
كما
ً
كانت ال تضارعه يف ثرائه وتنوعه .أما مع عرص النهضة األوروبية ،فنجد ًّ
بدءا من عرص النهضة ،بل تتخصص بعض الدوريات أحيانًا يف قرن بعينه من قرون عرص النهضة أو التنوير أو
أدبيات التاريخ األورويب الفكري املعارصة تتناول تاريخ أوروبا ً
ما بعدهما.
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خامتة
ومنهجا ،وإن لم يستوعبها
وموضوعا
وتطورا
غطى هذا البحث ،بما توفر له من مساحة ،أهم األفكار املرتبطة بالتاريخ الفكري نشأ ًة
ً
ً
ً

جميعها .ويأمل أن يكون هذا البحث فاتحة اهتمام نظري عام بالتاريخ الفكري ،يليه اهتمام بتحديد إمكانياته يف دراسة تاريخ اإلسالم
يهم املؤرخ العريب) لسد فجوة حقيقية يف الدراسات التاريخية الفكرية التي يقوم عليها مؤرخون محرتفون.
الفكري (أو أي تاريخ آخر قد ّ

ورأينا يف هذا البحث أن التاريخ الفكري بمفهومه الحديث ،أو باألحرى مفاهيمه الحديثة ،كان وليد تطورات سياسية وثقافية

متنوعة يف الواليات املتحدة وأوروبا حددت له مجموعة من اإلشكاليات املوضوعية واملنهجية .وعىل الرغم من أن هذا التنوع ،كما
سببا للقدح يف التاريخ الفكري والحط منه ،بل عدم االعرتاف به ،فإنه قد يمثل فرصة لهذا الفن ّ
تمكنه من تج ّنب مصري
أرشناُ ،ع َّد ً
مر بها التاريخ الفكري يف تاريخه القصري.
فتعرضت ،هي األخرى ،ألزمات مثل تلك التي ّ
أغراض تاريخية أخرى انكفأت عىل نفسها ّ

أبوابا الستجالء جوانب من تاريخنا
وبالنسبة إلينا ،مؤرخي العالم العريب ،فإن تنوع أسئلة التاريخ الفكري املوضوعية واملنهجية يفتح ً

الفكري ،قد ال تساعد األطر النظرية املوجودة عىل استكشافها ،وهذه هي الفائدة األساسية ملثل هذا النوع من الدراسات التي تسعى
لرصد فلسفات التفكري التاريخي ونظرياته .فالتأصيل النظري ّ
معا والبناء عىل ما تم إنجازه عىل
يمكن املشتغلني بفن معني من التواصل ً

نحو سلس .إال أن ارتباط أسئلة التاريخ الفكري املوضوعية واملنهجية بتطورات فكرية معينة يعني أن دراسة التاريخ اإلسالمي ،عىل

سبيل املثال ،يف ضوء هذه األسئلة ،قد تضيف إليها بقدر إضافة هذه األسئلة إىل التاريخ اإلسالمي نفسه .نحن نبدأ من األسئلة ،يف
الوقت الذي نطورها فيه ،أو نطور أسئلتنا الخاصة ،بحيث نصري نحن أنفسنا مساهمني يف تطور الفكر التأريخي النظري.
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