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:التاريخ العاملي

موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء
World History:
Themes and Methodologies through the History of Objects
تســعى هذه الدراسة الســتعراض موضوع وأهمية التاريخ العاملي وتطوره كتخصص تاريخي فرض نفسه عىل أكرث كربيات
 كام أنهــا تناقش االتجاهات.مــا يُذكر يف العامل العريب
ً  ومل يلق اهتام،الجامعــات الغربيــة يف العقــود القليلة املاضية
ٍ املختلفة يف كتابة التاريخ العاملي والرشوط الواجب توافرها يف دراس
 كام تسعى. حتى ميكن عدّها مساهمة فيه،ة ما

 كسلعة مادية أو،الدراســة إىل استعراض منط من أمناط دراســة التاريخ العاملي؛ إذ يُد َرس من خالل دراسة تاريخ يش ٍء ما

.حركة اجتامعية

 وتسعى لعرض متطلباتها وتحدياتها ومناقشتها،تتعرض الدراســة باختصار ألمثلة لهذا النمط من دراســة التاريخ العاملي

 كام تســعى إلبراز الجوانب اإليجابية ملثل هذه النوعية من الدراســات لدرايس التاريخ.كنمط غري معتاد يف دراســة التاريخ
ن هذه النوعية من الدراســات
ّ ن الطرح األســايس هنا هو أ
ّ  إ.الســاعني إىل التجديــد والخروج من األطر التقليدية لدراســته
. أبرزها الخروج بالدراســات التاريخية من األطــر املحليّة الضيقة إىل آفاق دراســة التاريخ العاملي،را من املزايا
ً تحقــق كثــ
 وتقليص التحيزات، تساعد هذه النوعية من الدراســات عىل تنمية املهارات اإلبداعية والبحثية،وعىل املســتوى الرتبوي

. وتشجيع الدراسة املقارنة والبينية للتاريخ،املسبقة

This article explores World History as a growing field within contemporary historical studies, one that is virtually
absent in Arab universities. The history, themes, sources and methodologies of World History are here explored,
as studied in specialized centers in many Western universities. Referring to leading studies on World History,
as well as historians who have made significant contributions to its development in the US and Europe, the
author highlights the importance of this relatively new field and its connection to global developments over the
preceding few decades. Attention is given to one particular approach where the history of an object or idea is used
to make broader conclusions about the history of a particular region or that of the entire world, with the author
relying on the specific examples of studies on glass and salt that situate their histories within the framework
of world history. According to the author, the study of World History, not only as a field of historical research,
but also as a pedagogical tool, can contribute significantly to the training of young historians in comparative
and inter-disciplinary history, as well as improve their critical thinking skills and their ability to make broad
observations about and connections between historical events, and to dispel erroneous preconceived notions.

. جامعة قطر،أستاذ مساعد يف قسم العلوم اإلنسانية
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مق ّدمة
كتابا بعنوان  Glass: A World Historyلكاتبيه آالن ماكفرلني وجريي مارتني
يف سنة  ،2002أصدرت دار نرش جامعة كولومبيا ً
تتبع استخدام الزجاج من جانب الحضارات املختلفة،
 .Alan Macfarlane and Gerry Martinيروي هذا الكتاب قصة العالم من خالل ّ
(((

ً
وصول إىل العرص الحديث والطفرة التي
قديما وحدي ًثا ،وكيفية تأثّر استخدام الزجاج باالحتياجات املادية والثقافية لتلك الحضارات،
ً
حدثت يف صناعة الزجاج ،وما ال غنى عنه من دور راح يؤديه يف ٍ
ٌ
تاريخ عاملي
مناح شتى يف الحياة الحديثة .ويف كتاب آخر بعنوان امللح:

(((

 ، Salt: A World Historyيربط الكاتب مارك كورالنسيك  ، Mark Kurlanskyيف سياق عرضه قصة اإلنسان مع امللح ،والعملية الطويلة
التي تبدأ بإنتاجه وتمر بتجارته وتنتهي باستهالكه ،نمط عالقات القوة االقتصادية والعسكرية بعملية إنتاج امللح وتجارته عىل مدار

التاريخ ،أتم ّثل ذلك يف حروب نشبت من أجل الحصول عليه ،أم يف رضائب باهظة ُفرضت عىل إنتاجه واستهالكه.

املشرتك بني هاتني الدراستني هو اتخاذ يشء ما نقطة انطالق لدراسة "التاريخ العاملي" ،عىل خالف الدراسات التاريخية التقليدية

أن دراسة تاريخ األشياء تصلح لدراسة تاريخ الدول
التي تقوم عىل دراسة الدول أو الحضارات أو العالقات أو األفكار .وعىل الرغم من ّ

غالبا ما تتجاوز الحدود الوطنية ،وربما
والحضارات ،فإ ّنها أكرث صالحية لدراسة ما ُيط َلق عليه "التاريخ العاملي"ّ ،
ألن األشياء ذات األهمية ً

ّ
ً
تتجل
بداية عن ذلك التخصص يف دراسة التاريخ ،أي التاريخ العاملي ،يك
بناء عىل ذلك ،يجب الحديث
تتجاوز الحدود الحضارية ً
أيضاً .
الصلة بينه وبني دراسة التاريخ من خالل األشياء.

التاريخ العاملي
نسبيا(((؛ فنحن ال نستطيع التحدث عنه كما نفهمه اليوم إال انطال ًقا من القرن الثامن عرش ،وهو
عد دراسة التاريخ العاملي حديثة
ُت ُّ
ًّ

ً
مرتبطا بنظرة أوروبا إىل
ما ُأطلقت عليه يف حينه عبارة "التاريخ الكوين"  .Universal Historyوقد كان ذلك االهتمام بالتاريخ العاملي
نفسها عىل أنها مركز العالم Euro-centrism؛ فالتاريخ األورويب هو التاريخ الحقيقي لإلنسان ،ألنه يف نظر األوروبيني التاريخ الوحيد الذي

جسد سعي اإلنسان إىل الحرية .وهكذا ،تنتمي مناطق العالم األخرى إىل هذا التاريخ بمقدار تأثرها بأوروبا يف ذلك ،وهو ما حدث عندما
ّ

اكتشفت أوروبا تلك املناطق و استعمرتها(((.

بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،التي قضت عىل ما يزيد عىل خمسني مليو ًنا من البرش ،تب ّنت منظمة اليونسكو كتابة ما أطلقت عليه

"تاريخ التطور العلمي والثقايف لإلنسان"(((  .History of the Scientific and Cultural Development of Mankindوكان الهدف من
هذا املرشوع هو تأكيد اإلرث املشرتك لإلنسانية ،وعرض التاريخ العاملي بوصفه تجربة إنسانية مشرتكة((( .ربما كانت هذه هي املحاولة

3

Alan Macfarlane & Gerry Martin, Glass: A World History (Chicago: University of Chicago Press, 2002).

1

Mark Kurlansky, Salt: A World History (New York: Penguin Books, 2003).

2

بدأ تنظيم املؤتمرات العلمية الدورية املتخصصة بدراسة التاريخ العاملي يف بداية تسعينيات القرن العرشين .انظر:

Bruce Mazlish, "Comparing Global History to World History," The Journal of Interdisciplinary History, vol. 28, no. 3 (1998), p. 394.
William H. McNeill, "The Changing Shape of World History," History and Theory, vol. 34, no. 2 (May, 1995), p. 11.

4

يعلق ويليام ماكنيل  – William H. McNeillوهو من أشهر مؤرخي التاريخ العاملي املعارصين وأكرثهم غزار ًة – عىل ذلك ً
إن الحرية يف هذه النظرة إىل التاريخ ح ّلت محل الله
قائل ّ
ّ
محل املسيحيني املتدينني يف دراما الفداء
باعتبارها القوة املحركة ألحداث التاريخ (بعد أن قام فيكو وفولتري وجيبون وهردر بعلمنة التاريخ يف القرن الثامن عرش) ،وح ّلت الشعوب الحرة
أيضا:
التاريخية (املرجع املذكور ،ص )12؛ انظر ً

Louis Gottschalk, "Writing World History," The History Teacher, vol. 2, no. 1 (1968), pp. 17-23.

5

لالطالع عىل تاريخ هذا املرشوع ومنتجه النهايئ ،انظر موقع اليونسكو اإللكرتوين ،شوهد يف ،2014 /3/12 :عىل الرابط:

http://www.unesco.org/culture/humanity/html_eng/projet.htm

Gottschalk, "Writing World History," p. 17; Niels Steensgaard, "Universal History for Our Time," The Journal of Modern History, vol. 45, no. 1 (1973), p. 73.
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دراســات

األوىل من نوعها لكتابة التاريخ العاملي بهذا الهدف .وال يخفى كيف يمكن ملرشوع كهذا أن يثري مشكالت كثرية بالنسبة إىل املشرتكني فيه،

أن الهدف املعلن من ذلك العمل،
حيث ال رؤية واضحة ألي منهاجية لكتابة ذلك التاريخ ،وال تجربة سابقة يمكن االستفادة منها .كما ّ
أي إثبات ترابط تاريخ البرش حتى يمكن كتابته كتاريخ موحد ،لم يكن محل إجماع حتى من املشاركني يف العمل أنفسهم(((.

لم تبدأ الجامعات الغربية تقديم التاريخ العاملي كتخصص مستقل يف دراسة التاريخ إال منذ ثمانينيات القرن العرشين((( .وقبل ذلك

ًّ
تخصصا
الوقت ،كان هناك مقررات لتاريخ العالم ،ولكنها كانت مقررات متفرقة ال تشكل
مستقل بذاته((( .وقد انترشت هذه املقررات
ً

بعد الحرب العاملية الثانية وانحسار اإلمربيالية الغربية (بصورتها املبارشة التي ُعرفت بها خالل القرن التاسع عرش وحتى منتصف القرن

العرشين) بسبب مزاحمة املستعمرات السابقة للدول االستعمارية يف تشكيل أحداث العالم الكربى ،والشعور برضورة تدريس تاريخ تلك

الدول للجميع بعدما كان
مقترصا عىل العاملني يف املستعمرات( .((1وقد استمر بعض تلك املقررات يف التطور من مقررات الحضارة الغربية
ً

املوجودة يف الجامعات بالفعل ،بمعنى أنه استمر تقسيم العالم عىل أساس مركزية أوروبا (أوروبا والعالم الغريب عامة يف مقابل سائر العالم،

أو  ،the West vs. the Restكما يقال يف اللغة اإلنكليزية)(.((1

وعىل الرغم من بدء انتشار مقررات التاريخ العاملي ،كان انتشار هذا التاريخ ،كتخصص تاريخي توفره أقسام التاريخ لطالبها خالل

كبريا من
قدرا
ً
ثمانينيات القرن العرشين ،بطي ًئا يف الجامعات الغربية .وقد ّ
عب عن ذلك البطء كثري من املقاالت العلمية التي عكست ً

األسف والحرسة عىل انعدام االهتمام به بالقدر الكايف( .((1وال نعدم وجود مقاالت تتحدث عن رضورة البدء يف االهتمام بتدريب من
ٍ
يقومون بتدريس التاريخ العاملي عىل استيعابه ،عالوة عىل تدريبهم عىل طرق تدريسه
كفرع مستقل من فروع التاريخ( .((1وعىل الرغم من

مستمرا ،وتحدث بعض املؤرخني
أن االتجاه العام كان ينحو بوضوح إىل االعرتاف بالتاريخ العاملي كتخصص مستقل ،فإن الشك فيه ظل
ً
ِ
إن التاريخ العاملي اليوم فرض نفسه عىل أغلب الجامعات الكربى ،إذ َتفي تلك
عن كثري من املآخذ بشأنه( .((1بيد أننا نستطيع أن نقول ّ

الجامعات كتخصص لطالب الدراسات العليا ،و َت ِفي كذلك بأعضاء هيئة التدريس القادرين عىل تدريسه .كما تنشئ بعض الجامعات
مراكز متخصصة بدراسته وتدريسه .أضف إىل ذلك الدوريات العلمية املتخصصة ،واملؤتمرات التي ُتعقد لعرض ما هو جديد يف ما يخصها،

ومناقشة قضاياه املوضوعية واملنهجية.

 7يناقش لويس جوتشاك  Gottschalkبعض تلك املشكالت يف مقالته."Writing World History" :
أساسا يف الواليات املتحدة حيث ُأسست جمعية التاريخ العاملي  World History Associationيف هاواي األمريكية سنة  ،1982وهي ُتصدر دورية التاريخ العاملي
 8بدأ ذلك
ً
 ،Journal of World Historyثم انتقل إىل بريطانيا وسائر الدول األوروبية بعد تردد وشكوك يف بعض الدول كفرنسا ،انظر:
Chloé Maurel, "La World/ Global History: questions et débats," Vingtième Siècle: Revue D’histoire, no. 104 (2009), pp. 153-154.

أيضا محاوالت باكرة لتطوير مقررات دراسية يف التاريخ العاملي (كمنحتني قدمتهما مؤسسة كارنيغي إىل جامعة نورث ويسرتن األمريكية Northwestern University
بد أن نذكر هنا ً
ال ّ

لدراسة مشكالت تدريس التاريخ العاملي وتطوير مقررات لتدريسه .انظر:
يضيف ستافريانوس أنه كان ثمة شك يف إمكانية تدريس التاريخ العاملي يف ذلك الوقت (املرجع املذكور ،ص .)114

أيضا أحد
 9أسس املؤرخ باتريك ماننغ  Patrick Manningيف سنة  1994أول مركز لدراسة التاريخ العاملي بجامعة نورث إيسرتن  Northeastern Universityاألمريكية ،وهو ً
أعالم التاريخ العاملي املعارصين .ويمنح هذا املركز درجة الدكتوراه يف التاريخ العاملي .وقد انترشت تلك املراكز يف كثري من الجامعات األمريكية والغربية بعد ذلك.
Stavrianos, "The Teaching of World History", p. 111.

10

أن أغلب مقررات التاريخ العاملي حتى وقته تطور من مقررات الحضارة الغربية ،وهو ما
 11يؤكد صامويل أوبنهايم  Samuel Oppenheimيف منتصف تسعينيات القرن العرشين ّ
دائما زمام املبادرة يف عالقته بالحضارات األخرى (ولذلك يتم الرتكيز أكرث عىل التاريخ الحديث واملعارص للعالم ،حيث سيطرت
يعكس تحيزات الغرب الذي ينظر إىل نفسه عىل أنه امتلك ً
دائما يف حالة ردة فعل يف ما يخص عالقتها بالحضارة الغربية (وهنا يرصح أوبنهايم
كانت
األخرى
الحضارات
أن
هذا
ويعني
فعليا وتفوقت تكنولوجيا عىل أغلب مناطق العالم).
ّ
ً
أوروبا ً
بأن ذلك االعتقاد يمكن الرد عليه بقوة يف ما يخص عالقة اإلسالم بأوروبا) .انظر:

Samuel A. Oppenheim, "World History in Theory and Practice: An Essay," The History Teacher, vol. 29, no. 3 (1996), p. 316.

12

انظر ،عىل سبيل املثال:

14

انظر ،عىل سبيل املثال:

T. E. Vadney, "World History as an Advanced Academic Field," Journal of World History, vol. 1, no. 2 (1990), pp. 209-210.
James Krippner-Martínez, "Teaching World History: Why We Should Start!" The History Teacher, vol. 29, no. 1 (1995).

حيث ير ّد فيها بومرب عىل منتقدي التاريخ العاملي.

13

Philip Pomper, "World History and Its Critics," History and Theory, vol. 34, no. 2 (1995), pp. 1-7.
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أن الجامعات العربية ال تهتم  ،كما يبدو ،بهذا التخصص عىل اإلطالق .ال تربز زيارة املواقع اإللكرتونية ألقسام
مما يؤسف له ّ

التاريخ (عادة يف كليات اآلداب) يف كثري من البلدان العربية أي حضور لـ "التاريخ العاملي" كتخصص مستقل ،بل إن هذه الجامعات ال

ً
تقدم ً
فضل عن أن تقدمه كتخصص قائم بذاته .كان من الطبيعي ،إ ًذا ،أال يفلح البحث عن
أصل مقررات باسم التاريخ العاملي ،ناهيك
مقاالت علمية تتناول التاريخ العاملي يف الوصول إىل يشء ذي قيمة كبرية(((1؛ فإذا كانت الجامعات ال تهتم به كتخصص مستقل ،فال
كبيا من العلم والوقت والجهد ،وهو ما ال
دافع ألساتذة التاريخ يك يبحثوا فيه ويؤلفوا؛ ذلك ّ
قدرا ً
أن التخصص يف التاريخ العاملي يتطلب ً

متاحا من دون دعم مؤسيس للمهتمني به.
يمكن أن يكون
ً

أن دراسة التاريخ العاملي ال تتالءم بالرضورة مع
أن غياب االهتمام بالتاريخ العاملي يف العالم العريب قد ال يبدو مفاج ًئا؛ فالواقع ّ
بيد ّ

جزءا من عملية تعميق االنتماء الوطني للدول القومية الحديثة(.((1وقد ظهرت هذه النظرة يف أوروبا يف واقع
النظرة إىل التاريخ بوصفه ً
األمر ،ولكنها تعكس أزمة معروفة يف عالقة العرب ،وكثري من الشعوب األخرى ،بالحضارة الغربية؛ ففي حني يستطيع الغرب تجاوز أفكاره

– بما يف ذلك ما اع ُترب يف وقت ما مسلمات وبديهيات – وتطويرها والبناء عليها ،فإننا نظل دائما أرسى أفكار الحداثة الغربية وما ارتبط بها

أي دراسة عن التاريخ العاملي ،كما سرنى ،يجري البحث عن القوى املحركة للتاريخ بصورة تتجاوز الشعوب والدول،
من مؤسسات .ويف ّ

ً
فضل عن أ ّنه ينظر إىل
وهو ما قد يسبب تلك الحساسية ملن يرفض أن ينظر إىل حضارته عىل أنها جزء من مغامرة اإلنسان عىل األرض،

تاريخ دولته العريق كجزء ضئيل من تلك املغامرة؛ فال تتم اإلشارة إليه إال يف عبارة أو اثنتني يف دراسات التاريخ العاملي .كما ال يتالءم
التاريخ العاملي مع النظرة إىل التاريخ بوصفه مجرد تحقق من معلومات وفرضيات تاريخية معينة ،واالهتمام بالتفصيالت الخاصة بالدول

دائما بالتفصيالت بقدر اهتمامه بالصورة العامة
واألشخاص واألحداث التاريخية .فالتاريخ العاملي ،يف بعض صوره كما سرنى ،ال يهتم
ً
للصريورة التاريخية ،والظواهر العابرة للمناطق الجغرافية وللتقسيمات العرقية والدينية والقومية والوطنية.

قدرا من إعادة النظر يف مفهوم علم التاريخ وهدفه ،وهو ما قطعت فيه املؤسسات
معنى ذلك ّ
أن دراسة التاريخ العاملي تتطلب ً
ً
كبريا .ولذلك تتناول الفقرات التالية موضوع التاريخ العاملي واالتجاهات املختلفة يف كتابته ،ونبذة
التعليمية ومراكز األبحاث الغربية
شوطا ً

من منهاجيته وفوائده.

تقريبا التسمية القديمة ،أي  ،Universal Historyالتي كانت سائدة
يف الدراسات املتعلقة بموضوع التاريخ العاملي ،اختفت اآلن
ً

يف القرن التاسع عرش .والتسميات املتداولة اآلن هي ما يمكن أن نطلق عليها عبارة "التاريخ العاملي" (التي تقابلها عبارة World

 Historyيف اللغة اإلنكليزية ،و  l’histoire mondialeيف اللغة الفرنسية ،و Weltgeschichteأو  Globalgeschichteيف اللغة األملانية)،
أن بعض املؤرخني
وما يمكن أن نطلق عليه "التاريخ من منظور عاملي" ،وهي الرتجمة املقرتحة لـ " ."Global Historyوعىل الرغم من ّ

فإن مؤرخني آخرين يفرقون بينهما .عىل سبيل املثال ،يعرض بروس مازليش Bruce Mazlish
يستخدم التسميتني للمعنى نفسه(ّ ،((1
لـ  Global Historyعىل أنه أعم من  ،World Historyفخال ًفا لكلمة  Globeالتي تشري إىل الكرة األرضية كلها ،قد ُتط َلق كلمة World

عىل بعض مناطق العالم (كما نتحدث عن العالم القديم والعالم الجديد ،والعالم األول والعالم الثالث) ،كما يمكن أن ُتط َلق عىل عالم

نوعا ما وإن كانت تتطور بصورة تدعو إىل
 15أرجو أن أكون مخط ًئا يف ذلك ،لكن من املعروف ّ
أن العثور عىل الدراسات العربية يف محركات البحث يف الدوريات العربية – املحدودة ً
التفاؤل – ليس بسهولة البحث عن املقاالت يف الدوريات الغربية .لم يصل البحث عن مقاالت تتناول التاريخ العاملي يف "املنهل" و"املنظومة" و"املعرفة" (وهي محركات البحث املتاحة
للباحث) إىل يشء مفيد يف هذا اإلطار ،باستثناء مراجعة حصة العطية لكتاب بيرت غران  Peter Granصعود األغنياء :رؤية جديدة للتاريخ العاملي The Rise of the Rich: A New
 ،View of Modern World Historyانظر :مجلة عمران ،السنة  ،1العدد  ،)2013( 4ص .255-260
أن من الطبيعي أن تويل كل دولة أهمية أكرب للحضارة التي تنتمي إليها ،إذ مثلما يسعى التاريخ إلعداد الطالب للحياة يف العالم املعارص ،فإنه يسعى
 16يؤكد أوبنهايم ذلك،
معتربا ّ
ً
أيضا إلعداده للحياة يف مجتمعه بصفة خاصة:
ً

Oppenheim, "World History in Theory and Practice," p. 317.

ً
إضافة إىل ،Universal History
 17انظر ،عىل سبيل املثال ، .Steensgaard, "Universal History for Our Times," pp. 72-73 :حيث يستخدم ستينسغارد التسميتني،
لإلشارة إىل اليشء ذاته.
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متتبعا أصولها األوىل إىل أبعد
متخيل (كالعالم اآلخر)( .((1يف هذه النظرة ،قد يتعامل الـ  Global Historyمع ظاهرة العوملة globalization
ً

نقطة ممكنة يف التاريخ ،كما يمكن أن يتعامل مع العمليات  processesالكربى التي يجب دراستها عىل نطاق عاملي ،ال عىل نطاق محيل

حد بعيد ،يكون  World Historyهو تاريخ الحضارات ،بينما  Global Historyهو
أو وطني أو إقليمي( .((1يف هذه النظرة ،التحكمية إىل ٍّ

تاريخ البرش عىل الكرة األرضية ،وهو التعريف نفسه لـ  World Historyلدى كثري من املؤرخني اليوم(.((2

عىل الرغم من تشديد املؤرخ األملاين سباستيان كونراد  S. Conradعىل ترادف  World Historyو  – Global Historyكما يظهر ذلك

إن التفريق
جليا يف تشابه املقاالت العلمية املنشورة يف دوريتي  Journal of World Historyو  – Journal of Global Historyفإنه يقول ّ
ًّ

بينهما يمكن أن يكون عىل أساس موضوع كل منهما ومنظوره؛ فـ  World Historyيهتم باملقارنات عىل املستويات الكربى macro-

 ،comparisonsوال يهتم
كثريا بالروابط  connectionsبني الحضارات أو املناطق الجغرافية أو التجمعات البرشية موضوع الدراسة .عىل
ً

الجانب اآلخر ،يهتم  Global Historyأكرث باملنظور العاملي  global perspectiveيف دراسة أي موضوع تاريخي ،سواء أكان ذلك حدثًا

دائما أبعا ًدا تتجاوز نطاق الحضارة التي يحدث يف إطارها ،وهو يسعى
أم حضارة أم أي يشء آخر .يفرتض هذا االتجاه األخري ّ
أن للتغيري ً

أن موضوع الدراسة
كذلك إىل دراسة الروابط بني الحضارات والبحث عن البعد العاملي يف موضوع الدراسة( .((2بعبارة أخرى ،إذا افرتضنا ّ

التاريخية هو النفط والتغريات االقتصادية واالجتماعية التي أحدثها يف دولة ما ،يكون الرتكيز عىل تلك التغريات من دون اإلشارة إىل أي

وطنيا" ،وتكون مناقشة تلك التغريات باإلشارة إىل النفط كسلعة عاملية أثرت يف األحداث السياسية العاملية وتأثرت بها
"تاريخا
أبعاد عاملية
ً
ً

"تاريخا من منظور عاملي" ،يف حني تكون دراسة النفط كسلعة عاملية بصفة عامة ،أو يف إطار مقارن ال يهدف إىل الرتكيز عىل دور النفط يف
ً
عامليا".
"تاريخا
معينة،
ً
ً
دولة ّ

لفض االشتباك بني هاتني التسميتني السائدتني يف األدبيات التاريخية املعارصة ،يمكن ترجمة  World Historyبـ"التاريخ العاملي"،

أساسيا
أن هذا التفريق ،الذي هو نفسه موضع طبيعي لالختالف يف الرأي ،ليس
و  Global Historyبـ"التاريخ من منظور عاملي" .بيد ّ
ًّ
يف طرح هذا البحث؛ ففي "التاريخ العاملي" ،كما هي الحال مع "التاريخ من منظور عاملي" ،يتجاوز ذلك التخصص بدراسة التاريخ
ً
ً
وسعة .ويف كلتا الحالتني ،ال ُتعترب دراسة صعود
رحابة
حدود التاريخ الوطني أو القومي أو العرقي أو الديني أو الحضاري إىل آفاق أكرث
تماما مثلما
عامليا،
أن دراسة كل حضارة عىل حدة ال ُتعترب
اإلمرباطوريات والقوى الكربى والحضارات وسقوطها
ً
ً
عامليا .كما ّ
ً
تاريخا ً
تاريخا ً

ال يمكن دراسة التاريخ العريب ،عىل سبيل املثال ،عىل أنه تاريخ كل دولة عربية عىل حدة .لذلك ،ومن باب تجنب تعقيد األمور بال ٍ
داع،

ستستخدم هذه الورقة تسمية "التاريخ العاملي" لإلشارة إىل كل ما ُيط َلق عليه يف اللغة اإلنكليزية  World Historyو .Global History

ً
ارتباطا وثيقًا بالعالم الذي نعيش فيه اليوم؛ ففي هذا العالم ،حيث تزداد الظواهر التي ال
ترتبط النظرة الحديثة إىل التاريخ العاملي

يمكن التعامل معها عىل مستوى الدول أو األقاليم – كقضايا البيئة وتجارة املخدرات والسالح والبرش واإلرهاب وخالفه – يصبح من الطبيعي
ً
سياسيا
إضافة إىل دراسة كيفية تنظيم البرش أنفسهم
بتتبع الظواهر التاريخية ،ودراسة تطور النظم االقتصادية وانتشارها،
ًّ
االهتمام ّ
واجتماعيا عرب التاريخ ،وتأثّر بعضهم ببعض يف ّ
كل ذلك .هنا تظهر أهمية الظواهر العابرة للمناطق والحضارات يف التاريخ البرشي ،مثل
ًّ
Mazlish, "Comparing Global History to World History," p. 389.

18

Ibid,.

19

أيضا "التاريخ الكبري"  ،Big Historyأو "التاريخ العاملي الجديد"  ،New Global Historyوهما أعم من جميع التعريفات السابقة الهتمامهما
 20ومن املصطلحات ذات الصلة ً
بالتاريخ الطبيعي ،إذ يبدآن بما ُيط َلق عليه "االنفجار العظيم"  Big Bangحتى الوقت الحارض .بشأن ذلك ،انظر:

Maurel, "La World/ Global History: questions et débats," p. 157.

كما تجب اإلشارة إىل "التاريخ العابر للمناطق"  ،Trans-Regional Historyوالتاريخ العابر للقوميات  ،Trans-National Historyوهما من اهتمامات تاريخية ال تخفى صلتها
بالتاريخ العاملي كما يفهمه بعض املهتمني به.

 21سباستيان كونراد  ،Sebastian Conradمقابلة شخصية ،برلني 21 ،شباط /فرباير  .2014ولكونراد عدد كبري من الكتب واملقاالت العلمية يف التاريخ ،وهو أحد مؤسيس برنامج
أيضا مناقشة مع باتريك ماننغ  Patrick Manningعىل هامش مؤتمر
الدراسات العليا يف التاريخ العاملي بجامعة برلني الحرة يف أملانيا  .Freie Universität Berlinوقد أكدت يل ً
أن موضوع دراسة التاريخ العاملي ومناهجها ال يزاالن
"التاريخ والدراسات البينية" (الذي نظمه قسم العلوم اإلنسانية يف جامعة قطر يف الخامس والسادس من شهر مارس سنة ّ )2014
ّ
محل جدال حتى بني أعالم املهتمني واملشتغلني به.
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وخالفه( ،((2وهي كلها من املوضوعات املفضلة واملتكررة يف دراسات التاريخ العاملي .كما يمكن أن نضيف انتشار األديان والغزو العسكري
تقريبا
مؤثرا بصورة مبارشة يف الشعوب كلها
عىل نطاق واسع ،كمحاولة بناء إمرباطوريات عاملية والتوسع األورويب يف العرص الحديث باعتباره
ً
ً

أيضا إىل الوصول إىل نظرية تغري  theory of changeكربى تفرس كيفية تطور العالم
يف العرص الحديث(.((2
وأخريا ،قد يسعى التاريخ العاملي ً
ً
دائما يف الدراسات التي تسعى لكتابة
بالطريقة التي تطور بها ،واألسباب التي جعلت ذلك ممك ًنا( .((2بعبارة أخرى ،إن األسئلة املسترتة
ً

التاريخ العاملي كله هي :هل كان يمكن للعالم أن يتطور بطريقة مخلتفة؟ وإن كان كذلك ،فلماذا تطور بالكيفية التي تطور بها وليس

بكيفية أخرى؟ وإذا لم يكن هناك من سبيل آخر للعالم ،فما هي طبيعة القوى الطبيعية والتاريخية (وقد يضيف بعضهم اإللهية) التي
دفعت العالم يف هذا الطريق دون غريه؟

يعنى ذلك كله أنه ليك يتس ّنى النظر إىل دراسة تاريخية ما عىل أنها تاريخ عاملي ،يجب أن تستويف هذه الدراسة مجموعة من الرشوط:
ً
أول ،ال بد أن تقوم هذه الدراسة عىل أساس افرتاض وجود تفاعل ما بني البرش منذ وجودهم عىل األرض ،إذ ال يمكن كتابة تاريخ

تطور ّ
أن الحضارات لم يختلف
كل حضارة أو منطقة من مناطق العالم بمعزل عن غريها .وال يعني ذلك بالطبع افرتاض ّ
عاملي إذا افرتضنا ّ
دائما ،سواء أتم ّثل ذلك يف االستعارة الحضارية أم حتى
تطورها ويف تفاعلها ،بل يعني ّ
بعضها عن بعض يف ّ
أن ذلك التفاعل كان موجو ًدا ً

ً
عاملية إذا ُج ّزئت عىل أساس الحضارات أو الدول،
وبناء عىل ذلك ،ال تكون الدراسة
يف االصطدام ببعض أفكار الحضارات األخرى(.((2
ً
كأن تجرى دراسة عن التاريخ العاملي عن كل حضارة أو دولة عىل حدة(((2؛ فمنظور التاريخ العاملي ،كما رأينا ،يختلف عن منظور التاريخ
واحدا.
الوطني حتى لو كان موضوعهما
ً

ٍ
لدراسة
ثانيا ،عىل العكس من التأريخ املعتاد ،ال يعتمد دارس التاريخ العاملي بالرضورة عىل مصادر أولية؛ فربما تتوافر املصادر األولية
ً

ً
أن يف السعي إىل
أيضا
منظورا
محددة املوضوع ولكنها تتب ّنى
عامليا ،أو لدراسة مقارنة تتناول ً
َّ
نقطة محدد ًة أو مجموعة نقاط صغرية .بيد ّ
ً
ًّ

وتتبع الظواهر التاريخية عرب قرون كثرية ،ال يمكن ً
أصل الحديث عن مصادر أولية؛ فهنا يعتمد املؤرخ عىل املصادر
عقد املقارنات الكربى ّ

أن ذلك االعتماد عىل
معا يف عقد واحد .وال يخفى ّ
الثانوية التي تدرس الحضارات والدول واألحداث التاريخية الكربى ،يف محاولة لنظمها ً

ألن الدراسة التاريخية الجادة يف نظرهم ال تقوم إال عىل املصادر
املصادر الثانوية هو من أهم مآخذ بعض املؤرخني بشأن ذلك التخصصّ ،

صحيحا يف ما يخص الدراسات التاريخية ذات
األولية واملخطوطات والوثائق املوجودة يف األرشيفات التاريخية( .((2وال شك يف كون ذلك
ً
ونوعا مختلفًا من املؤرخني القادرين عىل التحليق فوق
نوعا آخر من املصادر،
املوضوعات املحددة ،بيد ّ
ً
أن طبيعة التاريخ العاملي تقتيض ً
األحداث الجزئية وتحديد األطر الكربى لصريورة تلك األحداث.

25

Michael Geyer & Charles Bright, "World History in a Global Age," The American Historical Review, vol. 100, no. 4 (1995), p. 1039.

22

Stavrianos, "The Teaching of World History," p. 115.

23

William A. Green, "Periodizing World History," History and Theory, vol. 34, no. 2 (1995), p. 102.

24

انظر ،عىل سبيل املثال:

William H. McNeill, "A Defense of World History: The Prothero Lecture," Transactions of the Royal Historical Associations, vol. 32 (1980), pp. 75-89.

ال يعرض ماكنيل  McNeillهذه الفكرة كافرتاض الزم لدراسة التاريخ بقدر ما هي "القوة املحركة التغري التاريخي" من وجهة نظره (ص  .)78يؤكد باتريك ماننغ Patrick Manning

تماما كما تتصادم كرتان فتغري كل منهما اتجاهها مع حفاظها عىل وحدتها ،والثاين
ً
أيضا فكرة تفاعل الحضارات ،ويقسم ذلك التفاعل إىل صنفني أساسيني :األول هو التصادمً ،
تماما (كما يحدث بني البويضة والحيوان املنوي ،عىل حد تعبريه) .وهناك كثري من أشكال التفاعل الحضاري بني هذين
هو التالقح ،حيث تتوحد فكرتان لتنتج منهما فكرة جديدة ً
الصنفني .انظر:

Patrick Manning, "The Problems of Interaction in World History," The American Historical Review, vol. 101, no. 3 (1996), p. 773.

ألن األخري يصلح إطالقه عىل دراسة حضارات أو دول العالم كل عىل حدة بصورة تتابعية،
 26ولهذا السبب يصبح مصطلح "التاريخ العاملي" أفضل يف داللته من "تاريخ العالم"ّ ،
وهو ما يتعارض مع فكرة التاريخ العاملي املطروحة هنا.
Pomper, "World History and its Critics," p. 2.
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يف هذا السياق ،ال ُيعترب عرض القرآنً ،
عامليا ،عىل الرغم من اهتمامه بتاريخ البرش منذ بدء الخلق حتى وقت
مثال ،للتاريخ
ً
تاريخا ًّ

معينة وصريورة
نزوله (أي القرآن) ،بل يف ما وراء ذلك ً
أيضا؛ فعىل الرغم من كون القرآن ينظم األحداث التاريخية كلها يف سياق فكرة ّ

تاريخية مستمرة تدور حول الرصاع بني الخري (اإليمان والعمل الصالح) والرش (الكفر والفساد يف األرض) ،فإنه يناقش تلك األحداث
يف النهاية عىل أنها أحداث منفصلة بعضها عن بعض .أما التاريخ العاملي ،فإنه يسعى ،كما أوضحنا ،إىل الربط الواضح بني األحداث

عامليا؛ فالتاريخ
تاريخا
التاريخية الكربى .كما ال ُيعترب تاريخ الرسل وامللوك للطربي ،أو البداية والنهاية البن كثري ،عىل سبيل املثال،
ً
ً

ً
أصل مع أحداث جزئية .كما أن الفكرة الناظمة لهذه األحداث من وجهة نظر
العاملي ال يرتب األحداث بحسب السنني ألنه ال يتعامل
املؤرخني املسلمني هي نفسها الفكرة القرآنية ،وهي فكرة ُتحرتم بالطبع يف سياقها ،وإن كان التاريخ العاملي – كالتاريخ يف الفهم الحديث

له بصفة عامة( – ((2يسعى للبحث عن القوى املحركة للتاريخ التي يمكن دراستها وتحديد آثارها وال يتعارض ذلك بالرضورة مع النظرة
الدينية ،فاملطلوب هو دراسة كيفية تفاعل اإلنسان مع القوى الطبيعية التي هي من صنع الله يف نهاية املطاف .وينطبق اليشء عينه عىل

تاريخ أرنولد توينبي يف القرن العرشين ً
أن دراسته الضخمة عن التاريخ تتناول
مثل(Arnold Toynbee, A Study of History ،((2؛ ذلك ّ

ما يمكن أن نطلق عليه تاريخ الحضاراتّ ،
املعرف
كل عىل حدة ،حتى لو وجدت بعض اإلشارات املقارنة ،وليس التاريخ العاملي بالصورة ّ
بها هنا(.((3

ال يعني هذا عىل اإلطالق أنه ّ
يتعذر عىل من يريد النظر إىل عرض القرآن أو عىل من يريد من بعض مؤرخي اإلسالم والغرب النظر

إىل التاريخ عىل أنه تاريخ عاملي أن يفعل ذلك .تعني هذه املناقشة أن االتجاه العام يف دراسة التاريخ العاملي اليوم ُينظر إليه عىل أنه يهدف

ً
وصول إىل عاملنا املعارص .وربما يقدم
إىل دراسة أنماط الصريورة التاريخية العاملية لفهم القوى التي شكلت تاريخ اإلنسانية منذ ظهرت،

آخرون تعريفًا آخر للتاريخ العاملي يقوم عىل افرتاضات مختلفة بشأن طبيعة تلك الصريورة التاريخية والقوى التي أثرت فيها ،أو بشأن
تفاعل (أو عدم تفاعل) الحضارات البرشية عرب العصور املختلفة ،أو عىل ُأسس منهاجية مختلفة تتطلب آلية أخرى للوصول إىل تعميمات
تعرفه بها هنا ،اعتما ًدا عىل
عن تطور التاريخ العاملي .يف جميع األحوال ،تتعامل هذه الدراسة مع التاريخ العاملي عىل أساس الطريقة التي ِّ

مغايرا عىل أسس معرفية أو
حق اآلخرين يف تعريفه تعريفًا
أن ذلك يعكس الفهم العام له يف الدراسات الغربية اليوم ،مع عدم مصادرة ّ
ّ
ً

قيمية أو منهاجية مختلفة(.((3

ً
ً
جزئية بال
معرفة
أن دراسة تاريخ الدول واملناطق وحدها تنتج
إن دراسة التاريخ العاملي عىل قدر كبري من األهمية .وال يخفى ّ
ّ
فإن معرفة االتجاهات العامة
ولذلك،
ا.
ن
معي
ا
حد
فائدتها
تتجاوز
ال
مبتورة
معرفة
يف
يتسبب
قد
ما
وهو
واضحة،
روابط
وال
عام
سياق
ً
ًّ
ّ
يف دراسة التاريخ العاملي والتدرب عىل تناول املوضوعات التاريخية من منظور عاملي أمران أساسيان ألي مؤرخ جاد ،حتى لو اختار بعد

كثريا إىل ما يتجاوز حدود تلك الدولة
أساسا عىل األبعاد الداخلية فيه ،من دون التطرق
ذلك التخصص بتاريخ وطني أو حضاري يركز
ً
ً

أو الحضارة يف ذلك .وهذا اتجاه يصعب يف دراسة التاريخ الحديث ،ويضعف بالتدريج مع طغيان العوملة بأبعادها املختلفة .يشبه ذلك
أساسا بأعضاء جسم اإلنسان أو بأجهزته
األغلبية العظمى من األطباء يف تخصصات دقيقة ترتبط
تماما مهنة الطبيب؛ فقد تخوض
األمر
ً
ً
ّ

28

ال يمنع ذلك من وجود استثناءات قبل العرص الحديث ،وقد تكون مقدمة ابن خلدون (ت  808هـ1406 /م) من أفضل األمثلة عىل ذلك.

Arnold Toynbee, A Study of History (oxford: oxford university press, 1987).

29

 30يف سياق الحديث عن القرآن ،لعل الفرق بني الرتكيز عىل أحداث التاريخ الجزئية (وهو ما تقوم به أغلب دراسات التاريخ) ودراسة التاريخ العاملي ّ
يذكرنا بحديث الله مع املالئكة
عند خلق اإلنسان؛ فعندما أخرب الله املالئكة أنه "(جاعل يف األرض خليفة)" ،تساءلت املالئكة( :أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)،
فر ّد الله( :إين أعلم ما ال تعلمون) ،القرآن الكريم ،سورة البقرة ،اآلية  .30قد نرى هنا الفرق بني النظرة الجزئية إىل األحداث املتمثلة يف سؤال املالئكة وهي النظرة التي تسيطر علينا
أيضا الهتمامنا املستمر باألحداث اآلنية ،والنظرة الكلية لصريورة تاريخية كربى قد تخفيها تلك األحداث نفسها إذا لم يج ِر التحليق فوقها بالصورة التي يقوم بها التاريخ العاملي .يف هذه
ً
الرسدية ،تسعى دراسة التاريخ العاملي إىل البحث يف ذلك الجزء من علم الله الذي أظهره لنا من خالل مغامرة اإلنسان عىل األرض طوال آالف من السنني خلت.
31

لبعض تعريفات  ،World Historyانظر:

"Mazlish, "Comparing Global History to World History,

والتعريف الذي تعرضه هذه الورقة للتاريخ العاملي هو تعريف جمعية التاريخ العاملي (املشار إليها سابقًا) له .بشأن ذلك التعريف ،انظر موقع الجمعية عىل شبكة اإلنرتنت :شوهد يف
 ،3/12/2014عىل الرابط:
http://www.thewha.org/about-wha/what-is-world-history/
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العدد 1

كانون الثاين  /ينايـر 2015

أن دراسة الجسم بالكامل ال غنى عنها يف أي دراسة جادة للطب ،إذ ال يمكن للطبيب أن يتعامل مع أي عضو يف الجسم
الحيوية ،غري ّ

جزءا من ّ
كل ،حتى وإن تخصص به .كما تستمر الحاجة إىل أطباء غري متخصصني بأي
عىل أنه عضو قائم بذاته وال ينظر إليه بوصفه ً

عضو من أعضاء الجسم ولكنهم قادرون عىل النظر إليه كوحدة واحدة ،وهو ما يشبه نظرة بعض مؤرخي التاريخ العاملي إىل التاريخ البرشي.
البعد التاريخي للروابط العاملية الحالية.
نوهنا سابقًاّ ،
وكما ّ
فإن الحاجة إىل دراسة التاريخ العاملي تزيد يف عرصنا الحارض ،فهي توجد ُ

وهذه الروابط ال مفر منها اآلن؛ فعالم اليوم يفرض عىل الدول والحضارات أن تؤثّر بعضها يف بعض وتتأثر بعضها ببعض ،وأن تعيد قراءة

تماما كما ينظر رائد الفضاء املنتمي إىل جنسية ما إىل كوكب األرض عىل أنه كوكبه ،وال يرى
تاريخها القومي عىل أنه جزء من تاريخ أكرب،
ً

فيه دولته فقط ،وهي قد ال تظهر له ً
أصل .واألمر ال يحتاج بالطبع إىل إعادة النظر يف صدقية املعلومات و"الحقائق" التاريخية التي تكون

ً
بناء عىل
دائما إلعادة النظر من جانب املؤرخ ،ولكنه يحتاج إىل إعادة فهم تلك املعلومات وتسكني تلك الحقائق يف سياق أوسعً ،
خاضعة ً

فهم مختلف لتعريف السياق الزمني واملكاين للظواهر التاريخية.

ً
أن دراسة التاريخ العاملي تساعد عىل
وإذا كانت دراسة التاريخ العاملي
فإن لها فائدة تربوية كبرية ؛ ذلك ّ
مهمة بحكم مضمونهّ ،

تنمية القدرة عىل التفكري التاريخي ،فهي توفر فرصة كبرية للتفكري املقارن القادر عىل التمييز بني التشابهات واالختالفات ،وتحديد
السبب والنتيجة من خالل دراسة االحتكاكات الحضارية واألحداث التاريخية الكربى ،ومالحظة التغري عىل نطاق زمني واسع .كما

ً
أهمية ،وتساهم يف تنمية مهارات التمييز
أن دراسة التاريخ تساعد عىل التمييز بني ما هو مهم يف تطور التاريخ العاملي وما هو أقل
ّ
سمى عملية التحقيب  ،Periodizationوهي العملية التي تختلف باختالف نظرة ّ
كل مؤرخ
بني األفكار والحقب التاريخية (أي ما ُي ّ

إىل األساس الذي يجب أن تقوم عليه عملية تقسيم التاريخ إىل حقب تاريخية) ،وذلك من خالل التمييز بني الطفرات الحضارية

واالقتصادية التي دشنت اتجاهات جديد ًة يف الفكر اإلنساين أو التطور التاريخي للبرش ،من ناحية ،واألفكار والحقب التي كانت
وأخريا ،تساعد دراسة التاريخ العاملي عىل التفكري النظري العام
أفكارا جديدة ،من ناحية أخرى.
امتدا ًدا ملا كان قبلها ،حتى لو قدمت
ً
ً

الذي يتجاوز األحداث اآلنية ويوسع السياق الذي ُيستخدم لفهم أبعاد كل ظاهرة تاريخية( .((3كل ذلك مرشوط بأن يقوم عىل تدريس

إن تجربة تدريس التاريخ العاملي من جانب أساتذة متخصصني
جيدا ،وإن لم يكن
التاريخ العاملي
معلم متدرب عليه ً
متخصصا بهّ .
ً
ٌ
ٍ
كحقل مستقل ذي منهاجيات مختلفة ،قد أثبتت عدم قدرة هذا
أي تدريب عليه
بتاريخ دول قومية أو مناطق جغرافية فقط ،ومن دون ّ

املرجوة من دراسته(.((3
التاريخ عىل تحقيق االستفادة
ّ

كم ضخم من املعلومات ،ومن ثم ْ
نظم
ّ
إن دراسة التاريخ العاملي ليست باملهمة السهلة؛ فهي تحتاج بالفعل إىل عقل قادر عىل هضم ٍّ

تلك املعلومات بطريقة ُتظهر األثر واألثر املتبادل بني األحداث الكربى التي أثرت يف الصريورة التاريخية العاملية ،من أجل الوصول إىل

ألن الخوض يف تلك التفصيالت هو
تعميمات حول دينامية التطور التاريخي( .((3يقوم املؤرخ بذلك من دون الخوض يف تفصيالت جزئية ّ

من عمل املؤرخ املهتم بتاريخ أحداث بعينها .بمعنى آخر ،يحتاج مؤلف التاريخ العاملي إىل النظر إىل تاريخ العالم ،أو حتى إىل أي ظاهرة
تاريخية يدرسها ،نظرة الطائر الذي يحلق فوق مدينة ما ،فريى مبانيها وشوارعها الكبرية ويستطيع تتبع تخطيطها العام ورؤية مداخلها

ومخارجها املختلفة ،عىل الرغم من أنه ال يستطيع ،يف الوقت نفسه ،رؤية بعض التفصيالت ،وذلك ال يقلل بالطبع من قدرة املؤرخ عىل
32 Montserrat Marti Miller and Peter N. Stearns, "Applying Cognitive Learning Approaches in History Teaching: An Experiment in a World History Course," The
History Teachers, vol. 28, no. 2 (1950), pp. 183-204; Patricia Lopes Don, "Establishing World History as a Teaching Field: Comments from the Field," The History
Teacher, vol. 36, no. 4 (2003), pp. 505-525.
33 Ibid,. p.507; Jacqueline Swansinger, "Preparing Student Teachers for a World History Curriculum in New York," in The History Teacher, vol. 43, no. 1 (2009), p. 88.

أن ذلك التاريخ يعتمد عىل املصادر والحجاج
كثريا من املؤرخني يعزفون عن دراسة التاريخ العاملي لتعميماته التي يمكن رفضها .يرفض ماكنيل هذا الرأيً ،
مؤكدا ّ
 34وبحسب ماكنيلّ ،
فإن ً
والربهنة عىل فرضيات وخالفه ،مع األخذ يف الحسبان أن "الدليل" مفهوم مخت َلف فيه بطريقة ال تقترص عىل التاريخ العاملي (.).McNeill, "A Defense of World History," p. 81
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التاريخ العاملي:
موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء

دراســات

رؤية التفصيالت ،لكن ذلك يعني أنه يف لحظة خوضه يف تلك التفصيالت لذاتها ،ال يغدو باح ًثا يف التاريخ العاملي بحسب تعريفه هنا(.((3

تجريدا
طبعا ،ال يعني ذلك أنّ املشتغل بالتاريخ العاملي هو يف حقيقة األمر فيلسوف تاريخ؛ ففي حني يفكر فيلسوف التاريخ بشكل أكرث
ً
ً

وأقل إشارة إىل األحداث التاريخية ،يشري مؤرخ التاريخ العاملي إىل األحداث الكربى بصفة مستمرة ،ولكنه يسعى يف الوقت نفسه إىل
نظمها بصورة منطقية (من وجهة نظره ،بالطبع) ُتظهر العالقات بينها يف إطار صريورة تاريخية كربى.

بسبب ذلك كله ،ينبغي للجامعات العربية أن تبدأ االهتمام بذلك التخصص التاريخي ،ملا له من فوائد معرفية ومنهجية وتربوية.

معينة عىل كتابة التاريخ العاملي ،وأن يقترص دورنا عىل ترجمة تلك الدراسات بتحيزاتها
عىل أن ال ُيرتك املجال لسيطرة تحيزات حضارية ّ
الظاهرة واملسترتة من دون أن يكون لنا القدرة عىل التفاعل معها من الجانب العلمي .ويتطلب اهتمام الجامعات العربية بهذا التخصص

تشجيع أعضاء هيئة التدريس عىل البحث فيه والكتابة عنه .كما ينبغي تعزيز اهتمام الدوريات العلمية العربية املتخصصة به ،وذلك
ومنظورا .كما ينبغي عىل الجهات املمولة لألبحاث العلمية تمويل مشاريع األبحاث يف ذلك
موضوعا
بإفراد أعداد كاملة ملقاالت تتناوله
ً
ً

تقابل بتثمني وتقدير مناسبني( ،((3هذا إن أردنا أال نتخلف يف
التخصص ،وتقديم جوائز للمهتمني به؛ فمشقة كتابة تاريخ عاملي يجب أن َ

هذا املجال كما فعلنا يف مجاالت أخرى كثرية.

أمناط دراسة التاريخ العاملي
تتعدد طرق دراسة التاريخ العاملي وأنماطها .وكما أوضحنا من قبل ،فإنّ دراسة التاريخ العاملي ال تعني بالرضورة كتابة تاريخ البرش بكامله

أي دراسة تاريخية
يف إطار نظرية ما؛ فإذا كان هذا هو املطلوب ،نكون يف صدد الحديث عن حقل معريف مستحيل االستمرارّ .
إن يف إمكان ّ

ووسعت من حدود السياق املكاين والزماين املبارش للظواهر التاريخية .وهذا ما يجعل
جزءا من التاريخ العاملي إذا تب ّنت
عاملياّ ،
أن تصبح ً
ً
منظورا ًّ

معي ً
ً
ً
ً
ً
نة
حقبة
جغرافية ما ،أو
منطقة
دوريات التاريخ العاملي قادر ًة عىل االستمرار ،وهي دوريات تقوم عىل دراسات تاريخية جزئية تتناول
تاريخية ّ

أو حضار ًة بعينها( ،((3ولكنها ت ّتسم بما ُعرض هنا من تناول ملوضوعاتها من خالل مقاربة عاملية التوجه ،والسعي لتسكني تلك الدراسة ذات
ٍ
لنمط من أنماط
بناء عىل ذلك ،يعرض القسم التايل من هذه الورقة
املوضوع الجزيئ يف إطار ما هو معروف عن تاريخ العالم يف حقبة زمنية ماً .
دراسة التاريخ العاملي ،وهو نمط أحسب أنه غري موجود يف الدراسات التاريخية العربية ،القليلة ً
أصل واملهتمة بذلك التاريخ.

التاريخ العاملي وتاريخ األشياء
ٍ
حد ما يف كتابة التاريخ بصفة عامة ،حيث ُيدرس من خالل دراسة
يهدف هذا القسم من الورقة إىل التعريف
بنمط غري تقليدي إىل ٍّ
(((3
ٍ
يشء ما .وعىل الرغم من أنّ هذا النمط يصلح لدراسة تاريخ الدول والحضارات واملناطق  ،فإنه أكرث صالحية لدراسة التاريخ
تاريخ
العاملي ألسباب سوف يتم التطرق إليها.

 35من وجهة نظر بعضهم ،فإنّ النظر إيل األرض من الفضاء الخارجي – وهو تطور حدث يف القرن العرشين – يساعد عىل ترسيخ هذه النظرة إىل الكرة األرضية ككيان واحد يمكن
كتابة تاريخه من دون تقسيمات عىل أسس جغرافية أو قومية .انظر:

Mazlish, "Comparing Global History to World History," p. 390.

36

أطلق بعض مؤرخي الغرب هذه الدعوة منذ أكرث من ثالثني سنة .انظر:

T. E. Vadney, "World History as an Advanced Academic Field," pp. 209-223.

ويبدو أنها آتت ثمارها ،كما تدل الدوريات املتخصصة بالتاريخ العاملي ،واملقاالت العلمية التي تنرش عنه ،واملؤتمرات التي تهتم به ،والدرجات العلمية التي تقدم فيه كتخصص مستقل،
ً
إضافة إىل تزايد أعداد الوظائف الجامعة للمتخصصني به ،عالو ًة عىل تأسيس املراكز املتخصصة.
37

بشأن مثال جيد عىل ذلك ،انظر مقالة مارشال هدجسون عن وضع الحضارة اإلسالمية (بتجلياتها املتعددة) يف سياق التاريخ العاملي:

38

كتابا بعنوان :الجمل والعجلة،
يف سنة  ،7519نرش املؤرخ األمرييك ريتشارد بوليت ً Richard Bulliet

Marshall G. S. Hodgson, "The Role of Islam in World History," International Journal of Middle East Studies, vol. 1, no. 2 (1970), pp. 99-123.
Richard W. Bulliet, The Camel and the Wheel (New York: Columbia University Press, 1990).
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دراسة التاريخ من خالل األشياء
يمكن تعريف نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء بأنها الدراسة التي تنطلق يف كتابة التاريخ من خالل دراسة تاريخ

يشء ما ،كسلعة غذائية أو صناعية ،أو حتى ظواهر اجتماعية كالهجرات وإىل ما هنالك؛ ً
فبدل من دراسة التاريخ من خالل الرتكيز عىل
معي ،قد يكون
أشخاص أو مجموعات أو حضارات أو دول ،كما هو سائد يف الدراسات التاريخيةُ ،يدرس ذلك كله من خالل دراسة يشء ّ

ماديا أو غري مادي .وليس املقصود هنا دراسة تاريخ اليشء نفسه؛ فباإلشارة إىل الدراسة املذكورة سابقًا واملتعلقة بالزجاج ،يمكن التفريق
ًّ
سمى
بني دراسة عن "تاريخ الزجاج" ودراسة عن التاريخ (العاملي هنا) من خالل دراسة تاريخ الزجاج .تندرج الدراسة األوىل تحت ما ُي ّ

بحثيا بحدود دولة أو
 ،History of Commoditiesأي تاريخ السلع ،بينما تندرج الثانية تحت التاريخ العاملي لتب ّنيها منظوره وعدم التزامها
ً
معينة (قارن ذلك بعنوان دراسة مثل "الزجاج يف الحضارة املرصية القديمة" ،مع عدم خروج تلك الدراسة عن حدود تلك الحضارة
حضارة ّ
ولو من باب املقارنة)(.((3

ويربط بعض داريس التاريخ االهتمام الحديث بدراسة تاريخ األشياء باالهتمام بالتاريخ العابر للدول واملناطق وهذه أنماط من

ً
إضافة إىل االهتمام بالتاريخ الثقايف
التاريخ يراها بعضهم وثيقة الصلة بالتاريخ العاملي ،كما رأينا،

(((4

Cultural History؛ فنمط دراسة

غالبا تب ّنيها
التاريخ من خالل األشياء يتجاوز بطبيعته حدود الدول واألقاليم واملناطق .واألشياء إذا بلغت قيمة ما يف مكان ّ
معي ،يجري ً
يف أماكن أخرى ،حتى ولو لم تحتل املكانة عينها وال يشء يمنع أن تحتل حتى مكانة أكرب يف مكان جديد غري مكان نشأتها .ولنا يف كثري

من السلع الغذائية أمثلة جيدة عىل ذلك ،فهي وإن ارتبط ظهورها بدول وأقاليم معينة ،تجاوزت ،حتى يف العالم القديم نفسه ،حدود

ً
أن تلك األشياء استطاعت التأثري يف الثقافة السائدة بطريقة ما؛ ففي الزجاج :تاريخ عاملي ،عىل
سلعا
عاملية .كما ّ
اإلقليمية وأصبحت ً
سبيل املثال ،تناقش الدراسة كيف ارتبطت الطفرة يف استخدامات الزجاج بتطور العلم الحديث والطريقة العلمية .وقد تجلت أهمية

جدا ،ثم امليكروسكوب الذي ّ
الزجاج باخرتاع التلسكوب الذي ّ
مكن البرش من رؤية األشياء الصغرية
مكن البرش من رؤية األشياء البعيدة ً

ثم مادة مثالية
ً
جدا .بل كان الزجاج وال يزال أدا ًة ال غنى عنها يف التجارب العلمية لعدم تفاعله مع كثري من املواد الكيميائية ،وهو من ّ
لصناعة أنابيب االختبار وغريها .وقد ارتبط ذلك كله (أي اخرتاع التلسكوب وامليكروسكوب وغريهما) ،كما هو معروف ،بتحدي كثري

ً
أيضا من إطالة الفرتة اإلنتاجية يف حياة
من املوروثات واألساطري التي كبلت العقل الغريب قرو ًنا
طويلة .بل إن الزجاج قد مكن األوروبيني ً
ّ
(أول طبعة للكتاب صدرت عن دار نرش جامعة هارفرد ثم صدرت طبعته األخرية املذكورة عن دار نرش جامعة كولومبيا) .يناقش بوليت يف هذه الدراسة كيف ّ
محل العجلة يف
حل الجمل
اقتصاديا من وسائل النقل األخرى .وقد ّ
مكن ذلك عرب الصحراء من التواصل مع الحضارات املجاورة
نظرا إىل مالءمته طبيعة املنطقة الصحراوية ،ولكونه أجدى
ًّ
الرشق األدىن القديم ً
يف الشمال قبل ظهور اإلسالم ،كما ّ
بدءا من القرن السابع امليالدي.
مكن العرب املسلمني من بناء إمرباطورية ضخمة ً
39

ينطبق هذا عىل دراسة املسترشق الفرنيس موريس لومبارد عن صناعة النسيج يف العالم اإلسالمي يف القرون اإلسالمية الوسطى:

Maurice Lombard, Les textiles dans le monde musulman du VIIe au XIIe siècle ([s. l.]: [s. n.], [s. d.]).

يدع السعي لكتابة تاريخ عاملي من خالل دراسة أصناف النسيج املستخدم يف العالم اإلسالمي
يسع ولم ّ
فعىل الرغم من االمتداد الواسع للعالم اإلسالمي يف ذلك الوقتّ ،
فإن لومبارد لم َ
حينئذ وتطور صناعتها .كما ينطبق اليشء نفسه عىل بعض كتابات الرحالة املسلمني وغري املسلمني بشأن بعض األشياء يف مناطق زاروها (وقد تفضلت اللجنة العلمية لدورية أسطور
قدرا من الوعي بحيث ال ينشغل املؤرخ بتاريخ اليشء يف
باإلشارة إىل دراسة لومبارد وبعض مساهمات الرحالة املسلمني) .فدراسة التاريخ العاملي ،كما قد يكون
ً
واضحا اآلن ،تتطلب ً
حد ذاته ،بقدر انشغاله بالخروج من دراسة ذلك التاريخ بنتائج تساهم يف فهم صريورة التاريخ العاملي .بعبارة أخرى ،كانت دراسة لومبارد حول املوضوع نفسه ستختلف لو أنه قصد كتابة
معي للتاريخ العاملي ،وهو بالتأكيد ليس
تاريخ عاملي من خالل دراسة صناعة النسيج يف العالم اإلسالمي يف تلك القرون .ولكن ،كما ّ
نوهنا من قبل ،يقوم هذا الرأي عىل أساس تعريف ّ
مل ِز ًما إال ملن يقبل االلتزام به.

40

انظر:

Sven Beckert, "Review of Glass: A World History," H-Net Review, https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=18971.

كتاب بعنوان إمرباطورية القطن :تاريخ عاملي Empire of Cotton: A
ومن املتوقع أن يصدر لسفن بيكرت  – Sven Beckertوهو أستاذ تاريخ بجامعة هارفرد األمريكية الشهرية –
ً
 Global Historyيف كانون األول/ديسمرب  .2014وكان كتاب عن القطن كسلعة عاملية قد صدر سنة  2009بعنوان عالم الغزل :تاريخ عاملي لألنسجة القطنية ،من سنة 1200
إىل سنة  .The Spinning World: A Global History of Cotton Textiles, 1200-1850 ،1850ويرى مؤلفا الدراسة أنّ القطن كان ربما أول سلعة تصل إىل العاملية بحق.
وقد صدر حدي ًثا ،وبالتحديد يف أيلول/سبتمرب  ،2014كتاب بعنوان الدين والتجارة :التبادالت عرب الثقافية يف التاريخ العاملي ،من عام  1000إىل Religion and Trade: 1900
 Cross-Cultural Exchanges in World History, 1000-1900ملجموعة من املؤلفني .تناقش فصول الكتاب املختلفة تأثري التجارة يف عملية التبادل الثقايف بني الشعوب (هنا
شعوب البحر املتوسط واملحيطني الهندي واألطليس خالل األلفية امليالدية الثانية) ،ونظرة كل شعب إىل "اآلخر" الغريب واملختلف .كما تويل فصول الكتاب تطور العالقة بني الدين
خاصا.
والتجارة ،والكيفية التي أثر كل منهما بها يف اآلخر
ً
اهتماما ًّ
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التاريخ العاملي:
موضوعه ومناهجه ودراسته من خالل تاريخ األشياء

دراســات

اإلنسان ،إذ كان الخرتاع النظارات الطبية أثر ضخم يف قدرة العمالة املتوسطة العمر عىل االستمرار يف العمل ربما عقدين أو ثالثة عقود
إضافية .كما ساهم تطوير صناعة الزجاج واملرايا يف تطور مفهوم الفردية  Individualismخالل الطفرة التي حدثت يف صناعته بعد خروج

سمى
أوروبا من قرونها الوسطى.
ً
وأخريا ،ارتبط تطور الفن نفسه بتطور صناعة الزجاج ،إذ أثّر استخدام املرايا عىل نطاق واسع يف تطور ما ُي ّ

"املنظور"  Perspectiveيف الفن الحديث ،بمعنى الرسوم الثالثية األبعاد التي هي انعكاس ملا تراه العني البرشية يف املرآة .وبناء عىل ذلك
أن النهضة العلمية الحديثة يف أوروبا قد ارتبطت بتطوير الزجاج واستخدامه
كله ،يصل مؤلفا تلك الدراسة عن الزجاج إىل نتيجة مفادها ّ

بصورة واسعة ومبدعة.

وال يخفى كيف ارتبطت أشياء أخرى بعملية التشكل الثقايف ،سواء يف الحضارات القديمة أو يف الحضارات الحديثة ،من خالل

التجارة العابرة للقارات .يمكننا أن نذكر ً
مثال لذلك الحرير وإنتاجه يف الصني ،ونقله عرب قارة آسيا املرتامية حتى أوروبا ،أو التوابل وإنتاجها
أيضا النب وكيف اس ُتقبل بطرق
يف الهند وجنوب رشقي آسيا ،ونقلها عرب القارة نفسها من خالل طرق مختلفة حتى أوروبا .ويمكننا أن نذكر ً

مختلفة يف العالم ،وارتباط ذلك االستقبال بالثقافات املختلفة ،بل وحتى بالدين ،كما حدث يف الدولة العثمانية يف القرن السابع عرش ،حني
جرى حظره .وهناك البخور واللبان وإنتاجهما يف اليمن وغريه من البلدان ،ونقلهما إىل اإلمرباطورية الرومانية واستخدامهما يف الطقوس

ً
عاملية استقبلتها ثقافات العالم وتأثرت بها بطرائق
سلعا
الدينية .تضاف إىل ذلك أشياء أخرى معارصة تجاوزت حدود املناطق وأصبحت ً

متعددة .ومن ذلك ،األقراص الطبية التي ّ
تمكن املرأة من تجنب الحمل ،وما كان لذلك من أثر ثقايف بل وفلسفي تولت الكتابات الفكرية

النسوية دراسة أبعاده وآثاره املختلفة يف قدرة املرأة عىل التحكم يف جسدها وتحديد موقعها يف املجتمع ،بل ويف نظرتها إىل نفسها كفرد

وعضو يف ذلك املجتمع ،ونظرة املجتمع نفسه إليها.

نذكر هنا دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ األشياء باعتبارها ً
فإن األشياء التي تهمنا هنا
نمطا من أنماط التاريخ العاملي .لذلكّ ،

هي تلك التي استطاعت تجاوز حدود اإلقليمية لتصبح قادر ًة عىل التأثري والتأثر بما يحدث يف ما وراء ذلك اإلقليم ،وربما عىل نطاق العالم
كله .فما مزايا هذه النوعية من الدراسات كنمط لدراسة التاريخ العاملي؟

مزايا دراسة التاريخ العاملي من خالل تاريخ األشياء
إن نمط دراسة التاريخ العاملي من خالل تاريخ األشياء قادر عىل تقديم الكثري من الفوائد إىل املؤرخ املتخصص ،وإىل الدارس
ّ
ٍ
مشاركا يف إنتاج املادة التاريخية ً
ً
ً
إضافة إىل عرض التاريخ بصورة
متلق لها فحسب،
بدل من كونه
الحديث للتاريخ والساعي إىل أن يكون
ممتعة وشيقة للقارئ املهتم وغري املتخصص .وهذه بعض مزايا هذا النمط من دراسة التاريخ:

كبريا من
ӵӵتنمية املهارات اإلبداعية :إنّ قدرة دارس التاريخ عىل تحديد يشء ما يمكن أن يكون
قدرا ً
محورا لدراسة تاريخية إقليمية أو عاملية تتطلب ً
ً

أيضا
التفكري اإلبداعي غري التقليدي .كما أنّ ربط تاريخ تلك املادة بصريورة التاريخ العاملي وبدراسة آثارها الثقافية ،والتي ال تكون واضحة بالرضورة ،يحتاج ً
إىل تلك القدرة عىل التفكري اإلبداعي الذي يستطيع الخروج من األطر التقليدية للرسديات التاريخية املتداولة ،والربط بني أمور قد يبدو بعضها غري مرتبط
ببعضهااآلخر.

ӵӵتنمية املهارات البحثية :إذا كانت وظيفة املؤرخ جمع املعلومات التاريخية بشأن موضوع دراسته ،ثم طرح أسئلة جيدة بغية الوصول إىل إطار يستطيع
جديرا بأن يصقل تلك املهارات كلها؛ فذلك النمط
تحديا
ن دراسة التاريخ من خالل دراسة يشء ما توفر له
نظم تلك املعلومات من خالله بصورة منطقية ،فإ ّ
ً
ً

ً
أهمية كبري ًة
من دراسة التاريخ يتطلب بطبيعته البحث عن معلومات تتعلق بمادة معينة يف مصادر قد تذكرها بصورة عارضة ،ولكنها تشكل يف الوقت نفسه
منفتحا عىل فكرة توسيع مصادره البحثية وتنويعها .وبما أنّ تاريخ اليشء موضوع الدارسة ربما يكون قد شهد اختالفات
للباحث .يتطلب هذا أن يكون الباحث
ً

معا يحتاج إىل الكثري من التفكري والصقل .كما أنّ
ّبينة بني الحضارات واملناطق املختلفة ،فإنّ طرح األسئلة التي تستطيع نظم املعلومات عن ذلك اليشء ً

أيضا إىل قدر من املعرفة املوسوعية إىل حد ما (وهذه
ربط ذلك اليشء بتطورات ذات تأثريات عاملية (كما فعلت الدراسة املشار إليها يف شأن الزجاج) يحتاج ً
املعرفة جزء مهم يف تكوين الباحث الساعي إىل التميز) ،والتفكري العميق لرؤية عالقات بني األشياء واألفكار بطريقة قد ال يدركها مؤرخون آخرون أقل مهار ًة
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ً
ً
تماما ،واستخدامها لدعم طرح
وحساسية
تاريخية .كما ينمي ذلك النمط من دراسة التاريخ القدرة عىل توظيف معلومة مذكورة يف إطار ّ
معي ويف سياق جديد ً

مختلف .هذه كلها مهارات تميز املؤرخ الجاد واملبدع من غريه.

ӵӵدراسة بينية عابرة للتخصصات :هذا النمط من دراسة التاريخ يشمل التاريخ السيايس واالقتصادي واالجتماعي والثقايف واإلثني ،وما إىل ذلك ،مع ما

يتطلبه هذا من معرفة كافية بالنظريات األساسية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية .وقد رأينا يف حالة الزجاج كيف ارتبطت نشأته بتطور العلم والفن والفلسفة
ً
متمثل يف إنتاجهما
واإلنتاج املادي .ويف حالة البخور واللبان يف حضارات الرشق األدىن القديمة ،تجمع الدراسة عنهما بني التاريخ االقتصادي -االجتماعي
ً
إضافة إىل النشاط التجاري املتمثل يف نقلهما إىل اإلمرباطورية الرومانية ،عالو ًة عىل طبيعة التفكري الديني والطقوس
وأثر ذلك النشاط الزراعي يف املجتمع،

قادرا كذلك عىل
قيمة من خالل دراسة تاريخ األشياء أن يكون ً
الدينية التي استخدمتهما يف أنشطة تعبدية .إنّ عىل املؤرخ القادر عىل وضع دراسة تاريخية ّ
استخدام النظريات املتاحة من معارف مختلفة ،لدراسة جميع أبعاد موضوع دراسته .وستثبت التجربة للمؤرخ املهتم أهمية تلك املعارف.

ӵӵمقاومة النظريات الكربى الجاهزة :إنّ نمط دراسة التاريخ من خالل األشياء – إذا افرتضنا موضوعية الباحث – يقاوم ما يطلق عليه النظريات الكربى

ً
سلسلة من الخطايا البرشية التي تقابلها محاوالت فداء
 grand theoriesالجاهزة يف فهم التطور التاريخي ،مثل النظرة الدينية إىل أحداث التاريخ بوصفها

إلهية (ويطلق عىل هذه النظرة اللفظة األملانية  ،)Heilsgeschichteأو النظرية املاركسية التي ترى يف تطور أنماط اإلنتاج وعالقاته املحرك الرئيس ألحداث
جيدا من املعلومات التي يصعب نظمها يف إطار نظري سابق الصنع من دون
قدرا ً
التاريخ ،وغري ذلك من نظريات .وسيقدم هذا النمط للدراسة التاريخية ً

تعرض تلك املعلومات لعملية ّ
يل واضحة .بعبارة أخرى ،يقلص هذا النمط إىل حد كبري من التحيزات واالفرتاضات املسبقة للباحث ،بما يف ذلك النظريات
الكربى التي قد يكون مؤم ًنا بها.

ӵӵتمكني الباحث من رؤية أمثلة حية للتغري :إذا كانت مهمة التاريخ دراسة التغري والتطور ،فإنّ دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء ّ
تمكن الباحث من
رؤية مثال حي لذلك التغري ،مع أقل قدر من تشتت الذهن .فعىل الرغم من تفكري الباحث املستمر يف ظواهر تاريخية تتجاوز اليشء نفسه ،فإنّ مجرد وجود
يشء ما تتمركز الدراسة حوله ّ
جليا يف دراسة الزجاج املشار إليها.
يمكنه من امتالك القدرة عىل متابعة ما قد يطرأ عليه من تغري وتطور ،وهو ما يظهر ً

ӵӵإتاحة الفرصة لدارس التاريخ للقيام بدراسة مقارنة :فكما رأينا ،يعزو كاتبا الدراسة عن الزجاج ،عىل سبيل املثال ،النهضة الغربية الحديثة وتفوقها إىل
قدرة األوروبيني عىل تطوير صناعة الزجاج ،وعدم تقدم تلك الصناعة يف مناطق أخرى من العالم ،كما كان الوضع عند العرب والهنود والصينيني واليابانيني.
للباحثي أن َي ْجرؤا عىل طرحها من
هنا ،كانت املقارنة بني تطور صناعة الزجاج يف تلك الحضارات أساسية يف الوصول إىل تلك النتيجة القوية ،التي ما كان
ْ
دون وجود أدلة قوية مستمدة من تلك الدراسة املقارنة.

ӵӵربط املادة بالفكرة :إنّ إحدى أكرب املشكالت التي تعانيها الدراسات التاريخية هي الفصل بني الفكر واملادة إىل درجة افرتاض إمكانية دراسة األفكار
بمعزل عن أي سياق تاريخي بأبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وغريها .وإنّ مجرد ربط األفكار باملادة قد يثري حفيظة كثري من داريس التاريخ.

ودراسة التاريخ تستطيع من خالل دراسة تاريخ األشياء الربط بني املادة والفكر بصورة تلقائية غري مفتعلة ،تزيد من قدرة املؤرخ عىل إدراك العالقة املتشابكة

املوجه إىل الدراسة عن الزجاج عىل عدم مناقشتها األسباب التي أدت إىل تطور صناعة الزجاج يف
بني األفكار واملادة .فعىل سبيل املثال ،انصب بعض النقد ّ

معينة أدت إىل ذلك التطور ،فلماذا ال يعزى التقدم إىل تلك األفكار
معينة يف مناطق العالم األخرى .فإذا كانت هناك أفكار ّ
أوروبا ،وتوقف ذلك التطور عند حدود ّ
ال إىل ما نتج منها؟ وهذا السؤال يقودنا ،كما هو واضح ،إىل اإلشكالية الفلسفية الخاصة بأسبقية املادة عىل الفكرة أو العكس.

ӵӵتوفري مادة أولية ألجيال الحقة من املؤرخني :إنّ مجرد دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ األشياء توفر مادة أولية ثرية ألجيال الحقة من املؤرخني.

تماما عن تحيزاته التي يفرضها عليه سياقة الزمني واملكاين ،مهما يكن عىل وعي بتلك التحيزات ،ومهما
فكما هو معروف ،ال يمكن للمؤرخ أن يفصل نفسه ً

يتمتع من موضوعية؛ فال فكاك ً
يعرفهما .كما أنّ أي مؤرخ متأثر بالسياق الذي يعيش فيه ،سيلتفت إىل
أصل لهذا الوعي ولهذه املوضوعية عن السياق الذي ِّ

أمورا أخرى ،وسيلقي الكثري من الضوء عىل جوانب ويخترص يف تناول غريها ،وسيسترشف إمكانات املستقبل حسبما يزوده سياقه من معلومات
أمور ويهمل ً

وأدوات نظر .ويف وسع األجيال التالية للمؤرخني استلهام الكثري بشأن ذلك السياق من مجرد مقارنة األشياء التي اختارها مؤرخ هندي ،عىل سبيل املثال،

لتكون ماد ًة يدرس تاريخ العالم من خاللها .ويصدق ذلك عىل مقارنة كيفية دراسة مؤرخ عريب ً
مثل للتاريخ العاملي من خالل تاريخ يشء ما ،ودراسة مؤرخ
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ً
مهمة ودا ّل ًة عىل الرغم من كون الدراستني تتناوالن اليشء ذاته .هنا تصبح املصادر الثانوية
صيني للتاريخ نفسه من خالل اليشء عينه .وستكون االختالفات
للتاريخ هي نفسها مصادر أولية مهمة وثرية يف مرحلة الحقة.

إن نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء ربما يفتح آفا ًقا جديد ًة أمام املؤرخ للنظر يف مسألة "التحقيب"  periodizationبالنسبة
ӵӵفتح آفاق جديدةّ :
معي ً
ً
نة من أنماط التفكري والسلوك البرشيني اللذين يميزان ً
معي ً
ً
نة ال تتقاطع
حقبة
إىل التاريخ العاملي ،إذ من املمكن أن ُتظهر تلك الدراسة
تاريخية ّ
مجموعة ّ
دائما فاصلة بني حقبتني تاريخيتني مثل سقوط اإلمرباطورية الرومانية يف القرن الخامس امليالدي ،وهو حدث
بالرضورة مع أحداث تاريخية كربىُ ،تعترب ً

يعكس املركزية الغربية يف تحقيب التاريخ العاملي.

ّ ӵӵ
تعذر الوصول إىل تعميمات :قد تنتهي دراسة للتاريخ العاملي من خالل دراسة تاريخ يشء ما إىل نتيجة مفادها أن الخصوصيات الحضارية تجعل

أمرا َّ
تحديا لألساس الذي تقوم
متعذ ًرا .بعبارة أخرى ،ربما تشكل تلك الدراسة
ً
الوصول إىل تعميمات عن الصريورة التاريخية للحضارات اإلنسانية جميعها ً

فإن دراسة التاريخ بصفة عامة تزداد ً
قيمة بقدر
عليه فكرة التاريخ العاملي .ويف حني يبدو ذلك
مزعجا يف ضوء ما قد سبق ذكره هنا عن ذلك الحقل التاريخيّ ،
ً
اتسامها بالروح النقدية والتفكري املستقل عن أي أفكار مسبقة أو مسلمات متوارثة .هذا التفكري النقدي والتحدي الدائم للمسلمات هما اللذان يؤديان إىل
ً
نتيجة كهذه ال تؤدي بالرضورة إىل نتيجة سلبية يف ما يخص التاريخ العاملي ،ولكنها قد تؤدي بمؤرخيه إىل
فإن
تطور أي علم ،بما يف ذلك التاريخ .ولذلكّ ،
إعادة النظر يف ترابط الظواهر التاريخية ،وكيف يمكن لها أن تكون أجزاء من صريورة تاريخية إنسانية واحدة.

ً
ӵӵمتعة اكتشاف أشياء جديدة :يوفر نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء ً
خاصة ،سواء للقائم عليها أو لقارئ التاريخ؛ فمن الصعب يف مثل
متعة

هذه الطريقة من طرائق دراسة التاريخ التنبؤ بكثري من النتائج ،واملفاجآت التي قد توجه الدراسة يف ٍ
مناح غري متوقعة تجعل الباحث دائم ًا يف انتظار اكتشاف

قديما أهمية تتجاوز إىل حد بعيد أهميته يف الوقت الحارض؛ فقد كان "التمليح" من
ما .ففي الدراسة املتعلقة بامللح ،عىل سبيل املثال ،نجد ّ
أن امللح كانت له ً

الطرق القليلة املتوافرة لحفظ الطعام – اللحوم واألسماك عىل وجه الخصوص – قبل اخرتاع وسائل التربيد الحديثة ،ولذلك ارتبط بإنتاج الطعام ،وأثّر يف تطور

ً
نفيسة
حاسة التذوق لدى اإلنسان ،كما ارتبط بالتجارة الدولية الخاصة بمجموعة من األطعمة الرسيعة الفساد .لقد كان امللح ،الرخيص الثمن اآلن ،سلعة
إىل حد كب ٍ
فورا ليبدأ مالحظة عملية التطور التي حدثت لصناعة امللح حتى أصبح اآلن
ري .وعندما تبدأ دراسة ما بمعلومة تارخية كهذه ،فإنها تشد انتباه القارئ ً
ً
سلعة متوافر ًة بكرثة وسهلة املنال.

سلبيات محتملة لنمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء
أي منهاجية لدراسة موضوع من املوضوعات من سلبيات محتملة ،تحتاج من الباحث إىل قدر كبري من الوعي حتى يتجنب
ال تخلو ّ

أيضا عىل أنماط أخرى من كتابة
أن بعض مميزات نمط دراسة التاريخ من خالل تاريخ األشياء ،تنطبق ً
تأثرياتها يف متانة بحثه .وال يخفى ّ

ً
مجتمعة .بيد أنّ ذلك الوقت نفسه ال ينبغي أن يرصف االنتباه
التاريخ .ولكن ال يمنع ذلك من تميز النمط بقدرته عىل خدمة هذه األغراض
أن الحياة
عن حدود ذلك النمط من الدراسة التاريخية وإمكاناته ،وعن بعض املخاطر التي قد تؤدي إليها إذا غفل الباحث عن حقيقة ّ

البرشية أعقد من أن ُتختزل إىل يشء واحد أو إىل غرض ما .لذلك ،ومن باب تقديم عرض متوازن لهذا النمط من دراسة التاريخ ،وجب
التنويه ببعض سلبياته املحتملة.

ٍ
ّ
يشء ما كنمط لدراسة التاريخ العاملي ،هي
لعل النقطة السلبية األوىل واألهم ،يف ما يخص دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ

عدم مناسبتها لألبحاث القصرية ،كاألوراق العلمية األكاديمية أو مشاريع التخرج يف الجامعات؛ فمجرد كتابة مرشوع أي دراسة تنتمي إىل

يتعي أن يتأكد الباحث من وجود مادة كافية ملرشوعه .وكما ذكرنا ،فإن املصادر
هذا النمط يحتاج إىل قدر من البحث أكرب من املعتاد ،إذ ّ

ً
معروفة ،وإن كان الباحث عىل معرفة ببعضها يف ما يخص حضارة بعينها ،فهو ال يعرف
يف مثل هذه النوع من الدراسات ليست بالرضورة
بالرضورة ما هو متاح منها يف ما يخص الحضارات األخرى.

دائما خطورة عدم القدرة عىل االنتهاء من الدراسة التاريخية يف وقت
النقطة السلبية الثانية مرتبطة ً
نوعا ما باألوىل ،وهي أنّ هناك ً

دوما يف هذا النمط من دراسة التاريخ التي قد تنحو بالبحث إىل مناح لم يتوقعها الباحث من قبل.
نظرا إىل عنرص املفاجأة الحارض ً
محددً ،
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نوعا ما ،أو
ولذلك ،فإن مثل هذه النوعي من الدراسات التاريخية تالئم بصورة أكرب األطروحات األكاديمية ذات الفرتة الزمنية املرنة ً

املشاريع البحثية الطويلة األمد ،سواء الفردية أو الجماعية .بيد أنّ هذا ال يمنع من تقديم ذلك النمط من الدراسة التاريخية إىل طالب

محورا لدراسة تاريخية عابرة للدول أو للحضارات ،والبحث عن
التاريخ الجامعيني ،فمجرد تفكري الطالب يف يشء يصلح ألن يكون
ً
مجموعة مبدأية من املصادر الصالحة لكتابة تاريخ ما من منظور ذلك اليشء ،هو تمرين ذهني وبحثي مفيد يف حد ذاته.

تتم ّثل النقطة السلبية الثالثة يف خطورة املبالغة؛ فقد يبالغ الباحث إما يف قيمة اليشء موضوع الدراسة ،وإما يف مدى تأثري ذلك اليشء

يف الصريورة التاريخية .فكما ذكرنا يف نقد أطروحة ارتباط النهضة األوروبية الحديثة بتطور صناعة الزجاج يف أوروبا ،تبالغ الدراسة يف تأكيد
دور الزجاج (ببساطة ألنه موضوع الدراسة) وال تتناول بإسهاب األسئلة األهم والخاصة بأسباب قدرة األوروبيني عىل تطوير صناعته،

دورا يف تشكيل الخريطة السياسية يف بعض مناطق
وفشل غريهم يف ذلك .ينطبق اليشء نفسه عىل دراسة امللح؛ فلنئ كان امللح قد أدى ً

العالم يف وقت ما ،فإنّ الرتكيز عىل امللح قد يغري الباحث بعدم السعي إىل البحث عن أسباب أخرى ساهمت آنذاك بدورها يف التأثري يف

العالقات السياسية بتلك املناطق.

لعل هذه هي السلبيات األهم يف ما يخص دراسة التاريخ من خالل األشياء كنمط من أنماط دراسة التاريخ العاملي ،بيد أنها ال تحتاج

إىل أكرث من الدعم املؤسيس ،كما ذكرنا من قبل وذلك حتى يتوافر للباحث الوقت واملال للبحث عن املصادرة املفيدة ،وإىل حس تاريخي

متقد باستمرار من جانب الباحث بحيث ال ينحو ،من دون أن يشعر ،إىل التفسريات األحادية السبب mono-causal explanations

ألحداث التاريخ .بيد أننا إذا وضعنا الفوائد املحتملة لهذا النمط من دراسة التاريخ يف مقابل السلبيات املحتملة ،فإننا نجد أن األوىل تطغى
عىل األخرية ،وهذا ما يجعل النمط بصورة عامة ً
جديرا باالهتمام.
نمطا
ً

كما أننا قد نوسع من مجال تاريخ األشياء نفسه بحيث ال يتعامل بالرضورة مع أشياء مادية فقط ،إذ ليس ثمة ما يمنع ذلك النمط من

غالبا نطاق املناطق
الدراسات التاريخية من التعامل مع أشياء غري مادية ،تكون مرتك ًزا لدراسة التاريخ العاملي .ويشمل ذلك ظواهر تتجاوز ً

ً
أفعال فردية لها أبعاد حضارية ،كالقراءة ً
ً
وأفعال
مثل ،كما
الجغرافية ،كاألوبئة أو الحروب أو الهجرة ،عىل سبيل املثال .كما يشمل

اجتماعية ،كالتمرد ً
مثل .وال يعني هذا دراسة التمرد كما مورس أو لم يمارس يف ثقافة بعينها أو حتى من خالل الدراسة املقارنة لثقافتني
(وإن كانت تلك املقارنة ممكنة إذا تم استخالص نتائج عامة منها تصلح للمساهمة يف فهم التاريخ العاملي) ،بل يعني دراسة التمرد بوصفه

منطلقًا ملساهمة يف دراسة التاريخ العاملي تتبع تطور هذه الظاهرة مع التطور البرشي بصفة عامة ،والخروج باستنتاجات عن األثر املتبادل

بني التمرد كفعل وثقافة واألفكار األخرى التي طورتها التجربة البرشية .وكما هو واضح ،تتطلب الكتابة عن التمرد كفعل النظر إىل جوانب

فلسفية وسياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية ،وغريها .هنا تصبح دراسة التاريخ من خالل دراسة تاريخ األشياء بوضوح ً
نمطا من أنماط

(((4
نجز يف دراسة عن التاريخ
دراسة التاريخ العاملي  .وكما أسلفنا ،ال تكون الدراسة عاملية إن ُج ّزئت عىل أساس الحضارات أو الدول ،كأن ُت َ

جميعا عىل أساس
العاملي دراسة كل حضارة أو دولة عىل حدة .فدراسة التاريخ العاملي تعني التحليق فوق الحضارات كلها ،والنظر إليها
ً

ً
برشية واحد ًة عىل الرغم مما بها من تمايزات .وينطبق اليشء نفسه عىل دراسة التاريخ من خالل األشياء .فعىل الرغم من
كونها حضار ًة
معي يف عالقة اإلنسان بالزجاج ً
مثل يف حضارة بعينها ،ال بد أال يفقد املؤرخ قدرته عىل تحليل ذلك التطور كجزء من
حتمية مناقشة تطور ّ
ً
موحدا لكل التطورات الخاصة بالزجاج ،كيشء
عامل
تطور قصة البرش مع الزجاج بصفة عامة ،بحيث تكون التأثريات الحضارية املتبادلة
ً

ُيكتب التاريخ العاملي من خالله.

وهناك بالفعل كتاب ضخم بعنوان ِ Revolution and Rebellion in the Early Modern World
لعالم االجتماع والعلوم السياسية جاك غولدستون Jack Goldstone

41
صادر عن دار نرش جامعة كاليفورنيا سنة .1993
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خامتة
تقدمه أغلب الجامعات الغربية الكبرية اليوم ،وملوضوع التاريخ العاملي
تخصصا
عرضت هذه الدراسة للتاريخ العاملي ،بوصفه
تاريخيا ّ
ً
ًّ

وأهدافه وفوائده .كما دعت إىل رشوع الجامعات العربية يف االهتمام به حتى يصبح املؤرخون العرب مشاركني يف كتابتهً ،
بدل من أن يظلوا

متلقني له وحسب ،حتى لو كان الهدف من ذلك هو الفهم األفضل للتاريخ العريب نفسه؛ فدراسة التاريخ العاملي ترتبط بالكم املتوافر من
الدراسات عن املناطق الجغرافية ،وهو ما ال يعني فقط أنّ الدراسات الحالية الخاصة بالتاريخ العاملي تعتمد مدى دقتها عىل ما هو متوافر

ً
ً
دائمة إلعادة دراسة التاريخ العاملي حسبما يستجد من دراسات عن مناطق أو حضارات لم
فرصة
أيضا أنّ هناك
من معلومات ،بل يعني ً

ُتدرس بالشكل املناسب .هنا تشتبك دراسات املناطق والدراسات القومية للتاريخ من جهة ،ودراسات التاريخ العاملي ،من جهة أخرى ،يف

عالقة جدلية ،حيث تستخدم الدراسات األوىل لتكوين نظرة عاملية ،وتستخدم هذه النظرة نفسها ملحاولة فهم بعض األحداث والظواهر

معي.
التاريخية الخاصة بإقليم جغرايف ،أو تاريخ حضاري أو عرقي أو وطني ّ

كما عرضت الدراسة لنمط من أنماط دراسة التاريخ العاملي ،وهو نمط دراسته من خالل دراسة تاريخ يشء ما .وعىل الرغم من أنّ

هذا النمط من الدراسة التاريخية يصلح  -من حيث املبدأ  -لدراسة تاريخ مناطق جغرافية بعينها ،أو حتى التاريخ الوطني والقومي ،فإنّ
موضوعا لدراسة التاريخ العاملي .يف كل األحوال ،يوفر ذلك النمط من
مقدار االستثمار املعريف واملادي فيه يجعله أكرب مناسبة ألن يكون
ً

مجموعة من الفوائد عىل املستويني البحثي واملعريف ،ولكنه يظل ً
ً
واحدا من أنماط متعددة يجب أن تشرتك جميعها
نمطا
الدراسة التاريخية
ً
يف دراسة التاريخ العاملي ،بهدف املساهمة يف اإلجابة عن األسئلة األهم :كيف وصل العالم إىل ما وصل إليه ،وأين سيصل بنا هذا املسار؟

أي إنّ دراسة التاريخ العاملي تسعى إىل املساهمة يف فهم املايض ويف القدرة عىل التنبؤ باملستقبل يف الوقت نفسه.
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