ندوة أسطور :التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي
)Periodization in Arab Islamic History (Ostour's Symposium
تحتل مســألة التحقيب مركز االهتامم يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية .وتثري نقاشً ا متعدد االختصاصات يجدد إشكالياتها
ومقارباتهــا .اهتم الدارســون يف العامل الغــريب بهذا املوضوع منذ قرون .لك ّنه مل يحظ باهتــامٍ كبري عند العرب ،عىل

الرغم من أنّه ميثّل حقل استكشاف وتفكري له بعد معريف أكيد .لهذا السبب تهتم مجلة أسطور بإعادة طرح هذه املسألة.

يف هــذا اإلطــار عقــدت مجلــة أســطور للدراســات التاريخيــة نــدوة بعنــوان "التحقيــب يف التاريــخ العــريب اإلســامي"
يف  20كانون األول /ديسمرب  2015وشارك فيها عدد من األساتذة والباحثني العرب .قُدمت يف الندوة مداخالت فكرية وزعت

عىل ثالث جلسات ,هي :التحقيب وأشكاله ،وتحقيب املجاالت :تجارب ومقاربات ،والتحقيب يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

Periodization is central to the social sciences and humanities, where it is often the cite of multidisciplinary debate.
Interest in the question of periodization among Western academics predates that among Arab scholars, despite the
centrality of the question. Ostour highlighted this issue at a symposium on December 20, 2015. The proceedings
were divided into three main sessions: "Periodization and the Forms Taken by Periodization"; "Periodization in
Various Domains: Experiences and Approaches"; and "Periodization in the Social Sciences and Humanities".
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الجلسة األوىل :التحقيب وأشكاله
(رئيس الجلسة :عبد الرحيم بنحادة)

القسم األول :املداخالت
أيضا ألشكال التحقيب التي درج املؤرخون عىل
عبد الرحيم بنحادة :يف هذه الجلسة سنتناول التحقيب كمفهوم ،ونعرض ً

سيقدم ً
ورقة بعنوان "حول
اعتمادها سواء تع ّلق األمر بالغرب األورويب أو بالعالم العريب .وسيتناول الكلمة فيها عبد الحميد هنية الذي
ّ

سيتحدث عن
التحقيب التاريخي" ،ومحمد الطاهر املنصوري الذي سيتناول موضوع "منطق التحقيب" ،ويوسف الشوري الذي
ّ

ثم نارص سليمان الذي سيعرض لـ "إشكالية التحقيب الكولونيايل للحملة الفرنسية عىل مرص" .الكلمة للمتدخّ ل
"التحقيب والتاريخ"ّ ،
األول عبد الحميد هنية.
ّ

عبد الحميد هنية

حول التحقيب التاريخي
تحتل مركز االهتمام يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ إذ ما ّ
ّ
انفكت تثري نقاشً ا متعدد
أصبحت مسألة الزمن والتحقيب التاريخي

االختصاصات يجدد إشكالياتها ومقارباتها .اهتم الدارسون يف العالم الغريب بهذا املوضوع منذ قرون .لك ّنه لم يحظ باهتمام كبري يف البالد

أساسا تهتم
عموما ،مع أ ّنه يم ّثل حقل استكشاف وتفكري له بعد معريف أكيد .لهذا السبب
العربية واإلسالمية ،ويف العالم غري األورويب
ً
ً
ٍ
تساؤالت مجددة تتمحور حول املجال العريب ،مع تأكيد رضورة املقارنة مع تجارب
مجلة أسطور بإعادة طرح هذه املسألة انطال ًقا من

أخرى يف العالم الغريب وعوالم أخرى ،مثل اليابان ،والصني ..إلخ.

الخصوصيات العامة للتحقيب
يعب عن رؤيتهم للزمن وعن نظرتهم إىل الكون يف لحظة ّ
تشكله .ومن هذه الزاوية
ّ
بتغي الفاعلني؛ فهو بذلك ّ
إن التحقيب متغري ّ

أن التحقيب هو تصنيف يكشف عن
بالذات ،تكتسب مسألة التحقيب أهميتها بوصفها موضوع تفكري ،بخاصة إذا ما أخذ يف الحسبان ّ

معي.
تم ّثالت الفاعلني يف زمن ّ

رهانات متغرية من خالل استعماالته املختلفة يف الزمان واملكان .إذ هو يف النهاية ال يغدو أن
كانت للتحقيب يف الكتابة التاريخية
ٌ

يكون أكرث من تصنيف ،تفضييل تارة وتحقريي تار ًة أخرى ،يعتمد عليه الفاعلون االجتماعيون يف إطار عالقات اجتماعية محددة؛ بحيث
ً
أساسيا
مدخل
أساسيا يف تربيرها وإعادة إنتاجها)؛ بحيث يصبح التحقيب مهما كانت طبيعته
عنرصا
مربرا لها (أو
ً
يكون هذا التحقيب ً
ً
ً

224

ندوة أسطور

التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي

للنفاذ إىل الواقع االجتماعي ،يف لحظة معينة لفهمه ودراسته .من هنا تكمن أهمية التفكري يف الرهانات واالستعماالت للتحقيبات ،مهما

وتغي زمانها.
اختلفت أنواعها ّ

ٍ
حقب متفاوتة .وجرى تصنيفها
منذ القدم ،ج ّزأ الناس (ومن بينهم عىل الخصوص صانعو املعرفة التاريخية) الزمن التاريخي إىل

إن ّ
كل تحقيب هو نتاج التفاق يحصل يف لحظة ما بني
بطرق مختلفة متجددة من فرتة إىل أخرى ،ومن مكان إىل آخر .إذ يمكن القول ّ

ويعب عنه .وطبيعي أن يكون ّ
كل تحقيب
فاعلني معينني يف إطا ٍر جغرايف وفكري وزمني محدود .فهو يحمل بالرضورة بصمات هذا اإلطار ّ

تحول يف املعطيات التي كانت أساس ّ
مكونات التحقيب تكون أحيا ًنا
مرشَّ ًحا ّ
تشكله يف األصل .لكن التغيريات يف ّ
للتغي ما إن يحصل ّ
ٍ
ٍ
معان جديدة.
لتحقيب قديم
جزئية؛ بحيث تقترص إعادة إنتاج التحقيب أحيا ًنا عىل جوانب ،و ُتبقي عىل أخرى .وقد يحصل أن يعطى

لم يكن التحقيب عملية تقنية ومهنية بحتة .بل مارس الفاعلون االجتماعيون هذه العملية منذ أن أصبحوا واعني بالزمن

ً
دفعة واحدة.
بمكوناته
وعي
ّ
وبمتغرياته .والوعي بالزمن وبمتغرياته هو ظاهرة إنسانية متجددة بتجدد النظرة إىل الكون .لذلك لم يحصل ٌ
فالوعي بالزمن الحارض ،مع إضفاء صبغة تفضيلية له ،لم تعرفه اإلنسانية قبل القرن السادس عرش .وكان للعالم األورويب السبق

تحقيب ثاليث
تبعا لذلك
ٌ
يف ذلك؛ إذ كان ظهور النهضة يف أوروبا والوعي بها خالل هذا القرن من نتائج الوعي بالزمن الحارض .فانطلق ً
املكونات الزمنية لهذا
معو ًضا لتحقيب ثاليث لهويت  -ديني (مسيحي) سابقّ .أما
ّ
جديد علماين (قديم  -كالسييك ،ووسيط ،وحديث) ّ

التحقيب الثاليث ،فهي كالتايل:

ً
أيضا عهد "الظالم" و"الغواية"؛
أول ،بداية الكون ،وهو "زمن الجنة" ،وهو ً
ثانيا" ،الزمن األريض" ،أي "حياة الدنيا" التي تميزت يف اآلن ذاته باإلنقاذ والتحرير من ناحية وبالجهالة والكفر من ناحية ثانية.
ً

تقوم هذه الحقبة يف النظرة املسيحية إىل الزمن ،عىل فكرة تحقيق املشيئة اإللهية .بحيث ينظر إىل األحداث يف هذه الحقبة عىل أ ّنها
اعتباطا ،إ ّنه سريورة نحو ٍ
ً
مؤقّتة ومحكومة بـ"العناية اإللهية" األبدية .بحيث ّ
غاية
كل ما يحدث يف "الزمن األريض" من خري ورش ليس

هي اآلخرة حيث "الحساب األخري" .فهو بالنسبة إىل املسيحية "زمن الخالص"؛
ثال ًثا" ،القيامة" و"الحساب األخري" ،أي نهاية الكون.

معتمدا يف ّ
كل الديانات السماوية التي تؤمن ببداية الخلق ونهايته
أن هذا التحقيب الثاليث الالهويت (أو االسكاتولوجي)
ً
ونجد ّ

طبعا بما فيها الديانة اإلسالمية.
يف اآلخرةً ،

أن رواد النهضة األوروبية ،عىل الرغم من وعيهم بالزمن الحارض واعتمادهم التفكري العلماين ،لم يتجاوزوا التحقيب
نالحظ هنا ّ

وربما
جزءا ال يتجزأ من املخيال الجمعي السائد منذ قرون بعيدة .ويبدو ّ
أن تأثري هذا املخيال تواصل لقرون بعد ذلك ّ
الثاليث الذي أصبح ً
إىل يومنا هذا.

ٍ
أيضا .وهي نظرة
إذ تب ّنى املاركسيون خالل القرن التاسع عرش النظرة التطورية إىل الزمن القائمة يف أساسها عىل
تحقيب ثاليث ً

تقرب يف بعض جوانبها من النظرة االسكاتوليجية؛ إذ هي تتأرجح بني "الحتمية التاريخية" (املسار املحدد ّ
بحل التناقض بني القوى
وتجسم التحقيب الثاليث املاركيس يف تعاقب أنماط اإلنتاج :نمط إنتاج عبودي،
املنتجة وعالقات اإلنتاج) ،ودور إرادة البرش يف التغيري.
ّ
يعقبه نمط إنتاج فيودايل ،ثم نمط إنتاج رأسمايل.
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جديدا للزمن التاريخي يقوم
ثالثيا
تحقيبا
عدد من املفكرين والفالسفة ،خالل النصف الثاين من القرن العرشين،
ً
وأخريا استنبط ٌ
ً
ً
ً

وأخريا زمن "ما بعد الحداثة".
هذه املرة عىل مركزية فكرة الحداثة :زمن "ما قبل الحداثة" ،يليه "زمن الحداثة"،
ً

يعمما عىل
لكن الوعي بالزمن الحارض الذي م ّثل النقطة املفصلية يف ّ
تطور النظرة إىل الكون ،واعتماد التحقيب العلماين ،لم ّ

التحول يف طريقة التحقيب من حضارة إىل أخرى؟
الساكنة يف الكرة األرضية بالنسق نفسه ويف الفرتات الزمنية نفسها .فكيف كان هذا
ّ
أي ٍ
تحقيبا مختلفًا عن العالم األورويب قبل عرص النهضة يف القرن السادس
إن العالم العريب اإلسالمي عرف
حد يمكن القول ّ
وإىل ّ
ً
عرش وبعده؟

التحقيب يف العامل العريب اإلسالمي
تب ّنى املؤرخون العرب املعارصون التحقيب التاريخي املعتمد اليوم يف الجامعات األوروبية .وهو التحقيب الذي يقسم الزمن

ألول مرة ،يف آخر مراحل ّ
تشكله،
التاريخي العاملي إىل قديم ،ووسيط ،وحديث ،ومعارص .وهو التحقيب الغريب الذي يرجع اعتماده ّ

خالل النصف األول من القرن التاسع عرش ،عندما أضافت املدرسة التاريخية الفرنسية الصاعدة آنذاك إىل التحقيب الثاليث السابق
ً
حقبة رابعة ُس ّميت بـ"الزمن املعارص".

إشكال ذا ٍ
ً
ألن هذا التحقيب يقوم يف أساسه عىل النظرة
لكن هذا التحقيب يطرح اليوم لدى العديد من املؤرخني العرب
بعد معريفّ .

قرسا
اإلتنوأوروبية .لقد صاغه املؤرخون األوروبيون لعاملهم األورويب ،وعملوا بعد ذلك عىل تعميمه عىل تاريخ العالم بأرسه ،فأضفوا عليه ً
كونيا.
بعدا
ً
معرفيا ً
ً

لذلك اكتست إعادة النظر يف هذا التحقيب بالنسبة إىل املؤرخني العرب (وكذلك بالنسبة إىل املؤرخني يف بقية العالم غري األورويب)

أهمية ذات بعد إبستيمولوجي؛ إذ أصبح من الرضوري أن ينطلق ّ
كل هؤالء املؤرخني (العرب ،وغري العرب) من التصنيفات الزمنية التي

َ
أفضل لواقعهم.
مية
صاغها الفاعلون يف محيطاتهم عىل ّ
مر الزمان ،وأن يعملوا عىل مساءلتها ودراستها من أجل َتف َُّه َّ

ً
أنماطا مختلفة من التحقيب ،تطورت عرب الزمن؛ إذ ورث املسلمون نظرتهم إىل الزمن عن األديان
عرف العالم العريب اإلسالمي

السماوية السابقة (اليهودية ،واملسيحية) ،وعن اليونانيني .فنجد أ ّنهم تب ّنوا التحقيب الديني ("العهد الجاهيل" أو "الجاهلية" ،يعقبه

ٍ
أجيال وطبقات ،وإىل حوليات (أي
"العهد اإلسالمي الهجري" أو "الهجرة") .ويف إطار "العهد اإلسالمي" تب ّنوا تقسيم الزمن إىل

التقسيم السنوي) ،وإىل "الزمن الحلقي" ،وهو املأخوذ عن "الزمن الطبيعي" عند اليونانيني .ثم يأيت "زمن الدولة" مع بداية تبلور ظاهرة
الدولة باملعنى الحديث للكلمة يف العالم العريب اإلسالمي .وهو زمن املجال السيايس الدنيوي الذي تتفاعل فيه املصالح وتتشابك فيه

لكل من الديني والدنيوي مجالهما الخاص ٍ
اإلسرتاتيجيات االجتماعية ،عىل أن يبقي ٍ
بكل منهما ،من دون أن يطغى الواحد عىل
كليا ،عىل األقل إىل حدود حصول الوعي
اآلخر .فأ ّدى اعتماد "زمن الدولة" إىل إعادة إنتاج التحقيبات السابقة من دون أن يقيض عليها ً

ٍ
لتحقيب جديد للزمن،
بـ"الزمن الحارض" مع رواد النهضة يف العالم العريب اإلسالمي ،خالل القرن التاسع عرش .عندها ،بدأ التأسيس
محوره النهضة؛ فاستنبط "عرص النهضة" الذي أدى بدوره إىل استنباط "عرص االنحطاط" ورديفه "عرص غلق باب االجتهاد".

إن
وظهر يف السياق نفسه "زمن السلف الصالح" ،أو لنقل ُأعيد إنتاجه بصورة مختلفة عن استعماالته يف الفرتات السابقة؛ إذ ّ

مطلب الرجوع إىل "السلف الصالح" يم ّثل ظاهرة كثرية التواتر يف الحضارة العربية اإلسالمية .يظهر ك ّلما كانت هنالك حاجة إىل تب ّني
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خطاب اإلصالح املختزل يف مبدأ "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" مع إضمار أسبقية البعد السيايس عىل بقية سائر األبعاد .لكن
الجديد يف تب ّني فكرة الرجوع إىل "السلف الصالح" خالل القرن التاسع عرش ،يكمن يف توظيفه بصورة مختلفة من جانب أصناف

اجتماعية متناقضة تحكمها عالقات اجتماعية متوترة؛ فنجد من ناحية رواد النهضة الذين يعتمدون عىل مبدأ التف ّتح عىل العالم الغريب

املعب عنهم بـ"السلفيني" الذين يرفضون األخذ يف الحسبان الوضع
مع تأكيد رضورة الرجوع إىل "السلف الصالح" ،ونجد من ناحية ثانية ّ
الراهن (أي الزمن الحارض) واألخذ من الغرب كذلك ،ويتشبثون فقط برضورة الرجوع إىل "السلف الصالح" واالقتداء به .لذلك يعيش

السلفيون منذ القرن التاسع عرش عىل وقع حقبة "السلف الصالح" ،وال يعرتفون بالزمن الحارض وبرهاناته ،إذ هو محقَّر بالنسبة إليهم
ً
مقارنة مع زمن "السلف الصالح".

تشكل املعرفة االسطغرافية يف العالم العريب اإلسالمي من ٍ
كيف يمكن أن تؤثّر عملية بناء التحقيب وإعادة بنائه يف ّ
فرتة إىل أخرى؟

وما عالقة الجماعات اإلسالمية اليوم بقضية الوعي بالزمن الحارض ومقتضياته؟

تفضيليا
نوعا من التصنيف،
عبد الرحيم بنحادة :يبدو ّ
أن مسألة التحقيب ،من خالل عرض عبد الحميد هنية ،ال تعدو أن تكون ً
ًّ

أشد االرتباط بمسألة رهانات التاريخ واستعماالته .فالتحقيب مرتبط إىل درجة كبرية باالستعمال،
كان أو
تحقرييا .وهي عملية مرتبطة ّ
ًّ
وال ّ
حد كبري بتوظيف هذا التاريخ يف
املؤرخ العريب
أن النظرة إىل التاريخ العريب وتصنيفه ترتبط إىل ّ
خروجا عن هذه القاعدة؛ ذلك ّ
ً
يشكل ّ
متعددة .الكلمة ملحمد الطاهر املنصوري.
مستويات ّ

محمد الطاهر املنصوري

منطق التحقيب التاريخي
مقدمة
املؤرخون عىل تناول التاريخ بصفته جملة من الحوادث املتعاقبة يف الزمن ،وتقسيم الزمن املايض بصفته زم ًنا مىض ّ
وول.
لقد دأب ّ

ولكن األسئلة التي تطرح نفسها هي :كيف ننظر إىل هذا الزمن؟ وكيف نتعامل معه؟ وكيف نموقع ذواتنا فيه؟
ّ

عدة عوامل ،منها ما هو
املؤرخني املحرتفني ،ولكنهم لم ي ّتفقوا انطال ًقا من ّ
وقد أوكلت مسالة اإلجابة عن هذه األسئلة إىل ّ

مالزما لتقسيمات ّإما غربية أو مح ّلية وطنية ،قد ال تعطي تقسيم
املؤرخ العريب
ً
أيديولوجي ومنها ما هو معريف .وليس بغريب أن يبقى ّ
الزمن التاريخي قيمة تسمح بتواصل الناشئة مع زمنهم بالنظر إىل زمن أجدادهم.

ولو نظرنا إىل مختلف األمم ،لوجدنا تقسيمات مختلفة للزمن .وهي تقسيمات تخضع إىل نوع من املنطق الداخيل الذي تقوده

وإما غريها من الظواهر التي تطغى عىل نسق الحياة االجتماعية .وهو
وإما الظواهر االجتماعية أو االقتصاديةّ ،
ّإما الحوادث الكربىّ ،

نسميه التحقيب بالحوادث؛ وآخر يعتمد الظواهر االجتماعية
إن هناك
ما يسمح بالقول ّ
تحقيبا يعتمد الحوادث منطلقًا ،ويمكن أن ّ
ً

نسميه التحقيب باألجيال والسالالت.
نسميه التحقيب بالظواهر؛ وثال ًثا يعتمد األجيال والسالالت ،ويمكن أن ّ
واالقتصادية ،ويمكن أن ّ
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أول ،التحقيب بالحوادث
ً
هو تركيز جملة من العالمات عىل خط الزمن الطويل ،وتقسيمه إىل محطات مثل التقسيم الخمايس الغريب للتاريخ ،وهو املتعارف

عليه بالتقسيم األورويب للحقب الزمنية ،أو التقسيم اإلسالمي الذي يبدأ بتقسيم الزمن إىل حقبتني كبريتني ،هما الجاهلية واإلسالم،

تقسم الزمن مثل الهجرة ،والغزوات ،ووفاة النبي،
ّ
ويؤرخ الناس بالجاهلية وبظهور اإلسالمّ .
ثم داخل كل فرتة هناك حوادث أخرى ّ

وسقيفة بني ساعدة ،وقتل عثمان ،وغريها من الحوادث التي تحدد مسار الزمن بالنسبة إىل املسلمني.

أساسا لضبط الزمن ،وإن
ويبقى أبرز التحقيبات بالحوادث هو التحقيب األورويب ،وهو يعتمد عىل حوادث بارزة يف التاريخ األورويب
ً

ألن الحدث األول الذي ينطلق منه التاريخ األورويب هو ظهور الكتابة ،وهو أمر حدث خارج أوروبا.
كان يخرج عن القاعدة يف املنطلقّ ،
إ ًذا ،فاملحطة األوىل هي ظهور الكتابة ،وهي بداية التاريخ ،وما قبلها فهي فرتات بال تاريخ.

فرتة ما قبل التاريخ  /الكتابة
وتعد فرتة منقوصة املصادر ،أل ّنه ال توجد مصادر
وهي فرتة تبدأ مع الخليقة وتنتهي بظهور الكتابة (حوايل  3600قبل امليالد)ّ .

مهمة يمكن أن تسمح بكتابة التاريخ واستقراء الرتاث املادي الذي تركه القدامى،
مكتوبة تعود إىل هذه الفرتة ،كما أ ّنه ال توجد معالم ّ

ويفهم الرتاث املادي من هذا املنظور عىل أ ّنه ّ
كل ما هو معالم بارزة كاملعابد واملسارح وأقواس النرص واألهرامات .وهذه الصفة ،صفة ما
تتصور
قبل التاريخ توحي بمفهوم التاريخ عىل طريقة املدرسة الوضعانية التي ال
تاريخا من دون مصادر نبيلة [،]des sources nobles
ً
ّ

تصورا آخر للتاريخ هو التاريخ الذي ال يعتني ّإل بأولئك الذين رسمت مالحمهم يف النصوص املكتوبة ،سواء كانت
ويستتبع ذلك
ً

ورسوما حجرية أو معالم بارزة تخ ّلد ما أنجزوه .وهو مفهوم للتاريخ يلغي بقية املصادر ،ويع ّتم عىل بقية الفئات
تاريخيا أو نقائش
أدبا
ً
ً
ً

االجتماعية التي تصنع التاريخ ً
فعل ،حتى ولو لم تكن واعية بذلك ،وح ّتى وإن لم يعرتف لها األوائل بجهدها يف املساهمة يف صناعة

ألن التاريخ يصنعه الجميع ،من هو يف أعىل السلم ومن هو يف أسفله من الناحية املؤسسية ،أو من الناحية االجتماعية أو من
التاريخّ ،
الناحية املادية الحاكم واملحكوم والغني والفقري ،ك ّلهم يصنعون التاريخ.

تطور الكتابة التاريخية يف أوروبا ،خاصة مع الثورة التاريخية التي أحدثتها مدرسة الحوليات ببلورتها
ولكن بقدر ما واكب التحقيب ّ

فإن ما
مناهج أخرى تقطع مع التصورات الوضعانية وترسيخها مبدأ التاريخ الشمويل ،وهو تاريخ شمويل بمصادره وبقضاياه ومواضيعهّ ،
نلحظه هو عدم مواكبة البحث التاريخي يف العالم العريب ما هو شائع يف العالم ،إذ ظ ّلت فرتة ما قبل الكتابة تعرف عندنا إىل اليوم بفرتة
ما قبل التاريخ.

فلنئ كانت هذه الفرتة لم تعرف الكتابة ،فإ ّنها فرتة لها تاريخ .وهو تاريخ له آلياته البحثية ،وله مناهجه الخاصة التي تعتمد التحليل

قيسا للهياكل العظمية والجماجم التي
العلمي املخربي أو املعميل كما يقال ،وتعتمد الكيمياء واألنرثوبولوجيا يف مفهومها األول بصفتها ً

يعرث عليها من حني آلخر واعتماد الكربون رقم  14لقيس الزمن ،والبحث يف بقايا اإلنسان األول من عظام وحلزون ورماديات وغريها

التعرف عىل
وإخضاعها للتحليل املخربي ،والقيام باستنتاجات تتع ّلق عىل األقل بقامة اإلنسان األول ،وبنوعية التغذية ،بإمكانيات
ّ

شبكات العالقات بني األفراد والجماعات يف هذه الفرتات الضاربة يف الزمن السحيق.
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وتطور مناهج البحث انعكسا يف ما انعكسا عىل مسالة التحقيب التاريخي .وهذا األمر نراه
تطور الكتابة التاريخية
ويمكن القول ّ
ّ
إن ّ

المس كل الحقب ،وساهم يف كثري من املراجعات التحقيبية ،عىل األقل يف مستوى ذلك التقسيم املعروف أو الذي يمكن أن نطلق عليه

التحقيب املدريس ،والذي يسمح لإلنسان وخاصة للناشئة بالتموقع عىل حبل الزمن.

الفرتة القدمية
تبدأ مع ظهور الكتابة وتنتهي بسقوط اإلمرباطورية الرومانية عام  .476وهي فرتة تتميز بنبوغ الحضارات القديمة التي اعتمدت

الكتابة ،والحياة املدينية ،وانتشار العمارة ،وظهور الترشيعات السماوية والوضعية عىل حد سواء .وينظر إليها عىل أ ّنها فرتة ميالد الحضارة
مما أريد لها يف ّ
ظل هذا التقسيم.
ضيقّ ،
ألن الحضارة يف األصل هي عبارة لها مدلول أوسع ّ
البرشية ،بمفهوم ّ

وقد عرفت اإلمرباطورية نهاية غري متوقّعة ،اذ عرفت بما يسمى بالزحوف الجرمانية أو الربابرية .وهي تحركات برشية عنيفة،

انطلقت من جهات مختلفة من محيط البحر املتوسط ومن البالد اإلسكندنافية ،منذ النصف الثاين من القرن الثالث ،وبدأت تقضم

تقدم الهون
املجال اإلمرباطوري الروماين ،تارة بالسلم وذلك من خالل عمليات االنبثاث التدريجي ،وتارات أخرى بالعنف املس ّلح مثل ّ

والقوط والفيزيقوط والوندال والبورجنديني واللومبارديني والسلتيني والنورمان وغريهم من الشعوب التي تطلق عليها عبارة برابرية أو
نظرا الختالفها يف اللغة والدين ،وخاصة نمط العيش ،وهو نمط عيش بسيط .وقد أ ّدى التأريخ لهذه الشعوب يف الفرتات
جرمانيةً ،
املؤرخني الغربيني إىل قسمني كبريين:
املعارصة إىل انقسام ّ

أن هذه الشعوب التي اقتحمت اإلمرباطورية عنوة ،هي سبب
قسم يطلق عليه تسمية املختصني يف التاريخ الالتيني .وهؤالء يرون ّ

الخراب ،وسبب ركود الحضارة أو دخولها يف سبات دام  10قرون ،يف ما سيعرف باسم العصور الوسطى.

أن اقتحام الشعوب الجرمانية للعالم الروماين ،كان عىل الرغم من تراجع
القسم الثاين وهم املختصون يف التاريخ الجرماين .ويرون ّ

جديدا يف املجال الروماين .وساهم خاصة يف تزايد عدد
دما
إيجابيا .فقد ضخّ إلمرباطورية
أمرا
ً
متهرمة ً
املظاهر الحضارية التقليديةً ،
ّ
ًّ

أن اإلمرباطورية الرومانية الغربية قد زالت وزالت معها الوحدة السياسية
ألن هذه الشعوب قد اعتنقت الديانة املسيحية ،ولو ّ
املسيحينيّ .
للفضاء األورويب خاصة ،فقد ح ّلت مح ّلها وحدة جديدة للفضاء نفسه .وهي الوحدة الدينية ،إذ قسمت الكنيسة الفضاء املسيحي الغريب

يسمى بالعرص الوسيط.
عىل شاكلة التقسيم اإلداري الروماين .وبذلك تكون أوروبا قد دخلت يف ما ّ

فرتة التاريخ الوسيط

أن فرتة العرص
املؤرخني يف تحديد نهايات هذه الحقبة) .كما ّ
وتبدأ من سنة  476إىل سنة  1453أو ( 1492مع وجود اختالفات بني ّ

الوسيط اقرتنت بذلك املد البرشي الهائل الذي تدفق عىل أوروبا أو الجزء الغريب من اإلمرباطورية الرومانية من ّ
وغي وجه
كل الجهاتّ ،
ذلك الجزء من اإلمرباطورية الرومانية.

اجتامع ًّيا
تميزت باستقرار الشعوب الجرمانية بمؤسساتها الخاصة .وهي مؤسسات قبلية يؤ ّدي فيها الرابط الدموي يف مستوى أول دور
ّ

أن العالقة يف
الالحم بني أفراد املجموعة .ويؤ ّدي فيها الوالء والخضوع يف مستوى ثان أداة الطاعة ووسيلة اإلخضاع .وال شك يف ّ
هذا املستوى الثاين مبنية عىل عامل القوة أو ّ
تحكم القوي يف الضعيف .واعتنقت هذه الشعوب ولو بصورة جزئية  -أو يف بعض األحيان
لباسا وأسماء ولغة وممارسة سياسية ...إلخ .وهو صورة من صور تقليد
بصورة يرى فيها الرومان
ً
تشويها لحضارتهم  -نمط الحياة الروماين ً
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الغالب للمغلوب وليس املغلوب للغالب .كما بدأت تظهر رضوب جديدة من العالقات تتم ّثل بارتباط الناس باألرض ،ويف ارتباط الضعفاء

باألقوياء يف نوع من التبعية ،سوف تتبلور بداية من القرن التاسع بحسب ما هو متوافر من الوثائق ،وتصبح العالقات االجتماعية مبنية
عىل التبعية وعىل االرتباط باألرض ،وعىل هيمنة فئة من األثرياء هم أصحاب أرض وتصبح السيادية والتابعية من السمات العامة

للمجتمعات التي نشأت عىل أرض اإلمرباطورية الرومانية الغربية .وهو ما يطلق عليه اسم النظام الفيودايل [فرق بني النظام الفيودايل
نظريا
مكب ًل للفرد .فبعدما كان يتم ّتع ولو
ويعد النظام الفيودايل يف ما ّ
الغريب ونظام االقطاع يف العاملني اإلسالمي والبيزنطي]ّ .
ًّ
يعد ً
نظاما ّ
بوضعية املواطن الذي له حقوق وواجبات يف ّ
تابعا يف مجتمع هرمي يمارس فيه حق األعىل عىل األسفل،
ظل القوانني الرومانية ،أصبح ً

ويقدم فيه األسفل واجبات الوالء والطاعة إىل من هو أعىل منه يف الهرم االجتماعي.
ّ

سياسيًّا

تغيت الخريطة السياسية للغرب الروماين ،فقد انقلبت فيها الخريطة من وحدة سياسية خاضعة لروما إىل تشتت سيايس ،اذ ح ّلت
ّ

ّ
محل اإلمرباطورية ،ومن تشتت ديني واضطهاد إىل وحدة دينية خاضعة لروما.
املمالك

ذهنيًّا
خضعت هذه الفرتة إىل سيطرة الكنيسة ،والتي ما فتئ نفوذها يشتد ،حتى أنها اصبحت تتحكم يف امللوك واألباطرة من خالل

الحل والعقد .أي إ ّنها تستطيع أن ّ
ّ
دينيا لطاعة امللك.
تفك طاعة الناس للملك ،إذا كان
مبدأ
ّ
متمر ًدا عىل السلطة الدينية ،أو تربط الناس ًّ

ّ
تتحكم يف الناس مع بداية القرن الثالث عرش من خالل إنشاء املحاكم الدينية أو ما يعرف بمحاكم التفتيش .كما انترشت
كما أصبحت
الخرافات ،مثل ّ
تراجعا
التطهر من الذنوب يف الدنيا قبل اآلخرة ،أو الحصول عىل صكوك الغفران ،أو غري ذلك من األمور التي ُع ّدت
ً
عىل مستوى الفكر والعقل واملعرفة.

لذلك جاءت العبارات مثل قروسطي ،والتي تعني التخلف والظالمية والرجعية يف مستوى الفكر .وأصبحت عبارة تستعمل

تعد عبارة قروسطي مهينة [،]moyenâgeux
لتوصيف هذه الفرتة ما بني القرنني الخامس ميالدي والخامس عرش ميالدي .بالفرنسية ّ

ويف اإلنكليزية توجد عبارة العصور املظلمة [ .]Dark Agesبدت الفرتة الالحقة ،والتي برزت معاملها مع القرن الخامس عرش ،كما
مطمحا من مطامح
سميت بعرص النهضة .وهي عبارة سيكون لها تاريخ حافل ،إذ ال تزال إىل اليوم
ً
لو أ ّنها استفاقة حضارية ،لذلك ّ
الشعوب النائمة.

تسمى بالتاريخ القديم وفرتة العرص الوسيط:
ولكن مع ّ
تطور الكتابة التاريخية ،وقع تعديل أمرين يتع ّلقان يف الوقت نفسه بالفرتة التي ّ
عوضا عن زحوف وهجومات.
ӵӵأصبحت تستعمل عبارة الهجرات الجرمانية ً

وتم الرتاجع يف استعمل عبارة القرون الوسطى ،وما يرت ّتب عنها من نعوت سلبية مثل قروسطي ،وتسميتها بالعرص الوسيط،
ّ ӵӵ
تطورات وتغريات أفضت إىل ما أفضت إليه .إذ بعد أن
أي إ ّنه عرص وسط بني مرحلتني متشابهتني .كما أصبح الحديث عن ّ

كانت الساحة العامة هي قلب املدينة النابض فيه األدب والسياسةّ ،
حل مح ّلها املركب الديني .فبقيت املدينة وبقيت فكرة

لتطورات العرص.
املركزية،
ّ
ولكن املحتوى ّ
تغي مواكبة ّ

يعدون الفرتة املمتدة عىل  10قرون هي عرص الظلمات وعرص الرتاجع الحضاري ،بل هي
املؤرخني ،كما أسلفنا الذكر ،كانوا ّ
ّإل ّ
أن ّ

فرتة املوت الحضاري .وليس من باب الصدفة أن نجد عبارة نهضة [ ]Renaissanceتأيت مبارشة بعد العرص الوسيط.
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تحول وتبدل يف تاريخ أوروبا .ويرجع الفضل يف ذلك إىل إعادة النظر يف أساليب
فوقع تعديل النظرة إليها اليوم بوصفها مرحلة ّ

أن اللغة تسمح بالتفريق بني املعنى األول ،وهو معنى التاريخ
قراءة التاريخ التي ازدهرت يف أوروبا منذ عرشينيات القرن املايض .حتى ّ
القروسطي بمفهومه السلبي ،والتاريخ الوسيط بمعناه الزمني أي إنه فرتة تتوسط عرصي ازدهار للحضارة ،والفرتة القديمة وعرص النهضة
أو األزمنة الحديثة.

ومتعصب ومتخ ّلف .والصفة الثانية هي صفة تطلق بصورة محايدة لتقسيم الزمن .وقد
فالصفة األوىل ينعت بها كل ما هو منغلق
ّ

أطلقت هذه التسمية يف عرص النهضة للتدليل عىل مسار زمني ينطلق من عرص ميالد الحضارة بمفهومها الضيق ،مم ّثلة بالحضارات
وأساسا اليونان والرومان ،ونهضتها يف األزمنة الحديثة.
القديمة من آشور وبابل والفينيقيني والفراعنة
ً

واقتصاديا ،أصبح
وثقافيا
سياسيا
وبعدما كان ينظر إىل فرتة العرص الوسيط عىل أ ّنها فرتة قطيعة مع العصور القديمة بكل املعاين:
ًّ
ًّ
ًّ

بتحول مركز الحضارة من الساحة العامة لدى اليونان والرومان (Agora et
تحول ،تم ّثلت ولو بصورة رمزية
ّ
ينظر إليها عىل أنها فرتة ّ

 ،)forumوهما مكانان تمارس فيهما السياسة والثقافة واالجتماع ،إىل املركب الديني املم ّثل بالكنيسة وتوابعها ،والتي أصبحت بداية

ّ
تحتل شي ًئا فشي ًئا موقع الصدارة يف الحياة االجتماعية والسياسية ،هذا بال شك عالوة عىل الجوانب الروحية والنفسية.
من القرن التاسع
أيضا املناطق التي كانت خاضعة لإلمرباطورية الرومانية ،مثل بالد
التحوالت لم تكن
وهذه
حكرا عىل العالم الغريب ،بل شملت ً
ّ
ً

ّ
ّ
ّ
الشام ومرص وبالد املغرب التي ّ
محل القوانني الرومانية .وأصبح
وحل فيها الدين اإلسالمي
محل الساحة العامة،
حل فيها املسجد

ّ
يحتل املوقع الرئيس يف حياة الناس عىل األقل من الناحية الرمزية سواء كان ذلك عن قناعة أو عن خوف.
املسجد
جديرا بنا النظر إىل موقع التاريخ اإلسالمي يف هذه الحقبة.
ولع ّله من هذا املنطلق يكون
ً

الفرتة الحديثة
وتبدأ من  1492إىل  .1789وسميت بالحديثة لعدة أسباب :فهي فرتة نهضت فيها الحضارة الغربية من جديد وانترشت فيها الطباعة

يعدون اإلنسان هو مركز الكون والكون خلق ألجله،
إن رجال الكنيسة أصبحوا ّ
والفكر اإلنسانوي .فقد أصبح اإلنسان مركز الحياة ،بل ّ
أن هذه الفرتة عرفت الفكر التحرري والعقالين الذي ستعيش عىل وقعه أوروبا.
كما ّ

الفرتة املعارصة
واملد االستعماري ،وحركات
وتبدأ  1789وتنتهي مع القرن العرشين .وهي فرتة الثورات الفرنسية واإلنكليزية والثورة الصناعيةّ ،

التحرر يف العالم الثالث.
ّ

التاريخ اآلين أو التاريخ الحيني أو الراهن
للمؤرخ أن يدرس
يوميا .ومن خالله يمكن
وهو التاريخ الذي يصنع اليوم،
ويسمى ً
ّ
ّ
أيضا تاريخ الزمن الحارض .وهو تاريخ يصنع ًّ

الحارض ليسترشف املستقبلّ .إل أ ّنه تاريخ غري مكتمل النتائج ،لذلك ّ
وتتغي
تظل االستنتاجات املتع ّلقة بهذه الحقبة استنتاجات موقّتة،
ّ

حتما باالطالع عىل الوثائق التي تعنيها ،ك ّلما أصبحت الحوادث باردة والفاعلون يف طي املايض.
ً
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ثان ًيا :التحقيب بالظواهر
لقد أدرجت املدرسة املاركسية عملية التحقيب بالظواهر االجتماعية عىل خلفية ملكية وسائل اإلنتاج وعالقات اإلنتاج والرصاع

الطبقي املتع ّلق ّ
يؤرخ لها بنوعية العالقة السائدة بني
بكل فرتة من الفرتات املقرتحة .فأ ّدى ذلك إىل استنباط جملة من الحقب التي ّ

خماسيا ،أي إ ّنه ّ
ثم ستنشأ من رحمها أنماط
تحقيبا
اإلنسان ووسيلة اإلنتاج .وجاء التحقيب
يسطر أمامنا خمسة أنماط إنتاج أساسيةّ ،
ً
ً

أخرى سنذكرها:

املشاع البدايئ
ويتميز بالرصاع بني اإلنسان والطبيعة ،ومشاعية وسائل اإلنتاج فهي ملك مشاع بني الناس .ولكن يف إطار هذا الرصاع بني
ّ

تم فرض سلطة األعىل عىل األسفل
اإلنسان والطبيعة ،سعى اإلنسان إىل التغ ّلب عىل بعض أجزاء الطبيعية .ويف إطار الرصاع مع الطبيعةّ ،

أو سلطة القوي عىل الضعيف ،ليقيض يف نهاية املطاف إىل استعباد اإلنسان لإلنسان .وهو ما أ ّدى إىل نمط إنتاج جديد هو النمط العبودي.

النمط العبودي

التحوز باألرض والتنظم يف عشائر وجماعات .وأصبحت
انتقل املجتمع من مرحلة امللكية الجماعية لوسائل اإلنتاج إىل مرحلة
ّ
ِ
وربما نظر اإلنسان إىل اإلنسان نظرة
ودجنه مثلما ّ
وحوله إىل ملك ّ
دجن الطبيعةّ .
فيها الحاجة إىل من يعمل ،فاستعبد القوي الضعيفّ ،
حيوانية ،فأدمجه ضمن وسائل اإلنتاج .وأ ّدى هذا الوضع إىل بروز نوع من التطاحن املتم ّثل بثورات العبيد يف املجتمع الروماين ،ويف
املجتمع البيزنطي ،ويف املجتمعات اإلسالمية واألوروبية .وهو ما أفىض إىل تلطيف يف وضع االستعباد واالنتقال إىل مرحلة النظام الفيودايل.

منط اإلنتاج الفيودايل

(((

نظرا يف مستوى العالقة بني مالك وسيلة اإلنتاج األساسية وهي األرض ،واملنتج وهو التابع بدرجات متفاوتة.
ّ
يعد النمط الفيودايل ً
ً
أيضا ،ولكن يف وضعية تبدو ّ
أقل قسوة من العبودية،
مشيئة ،أصبح
مرتبطا باألرض .وهو وسيلة إنتاج ً
وهنا ،بعد أن كان العبد وسيلة إنتاج ّ

أن النصوص تطلق عىل هذه الفئة صفة عبيد األرض .ولكن ،هو إنسان له حقوق لم تكن للعبد ،مثل عدم بيعه كفرد ،ولكن يمكن
مع ّ

تطور األنشطة االقتصادية وازدهار النشاط الحريف والتجاري واحتياج املدينة لليد
بيعه مع األرض ،وتمتعه بحياة عائلية...إلخ .ومع ّ
العاملةّ ،
عدة من سيطرة األرض بالتدريج ،واللجوء إىل املدن التي احتضنتهم ،أل ّنها يف حاجة إليهم.
تمكن األقنان من التخ ّلص بطرق ّ

تطور االقتصاد الرأسمايل.
وهو من العنارص التي ساهمت يف ّ

منط اإلنتاج الرأساميل

التطور االقتصادي واالجتماعي والسيايس والثقايف .وهو نظام مبني عىل احتكار فئة قليلة
يعد النظام الرأسمايل مرحلة من مراحل
ّ
ّ

وسائل اإلنتاج ،واعتمادها عىل عمال مأجورين مستغلني ،ليس لخلق الرثوة العامة وإ ّنما لتنمية رأس املال الخاص .ومن غري شك ،يرى
حتما إىل انقالب األوضاع وفرض نمط اإلنتاج االشرتايك.
ماركس ّ
أن الرصاع بني ماليك وسائل اإلنتاج والعمال سيؤ ّدي ً

أن النظام الفيودايل هو نظام مبني عىل تبعية الفرد للفرد ،وعىل تحكم مالك
نظاما
1
إقطاعيا أمر ال يستقيم لعدة أسباب :أولها ّ
ّ
إن الحديث عن النظام الفيودايل بصفته ً
ً
االرض يف مستغلها ،حتى انه يجعل منه ً
ظل له ،ويمنحه الحماية بمفهومها الشامل ،كما يطلب منه خدمات أهمها العمل الفالحي املجاين املعروف بالسخرة .كما يتميز
إن امللك هو سيد االسياد واململكة ليست سوى ضيعة خاصةّ .أما النظام االقطاعي الذي نجده يف كل من العالم اإلسالمي واملجال
النظام الفيودايل بغياب الدولة املركزية بل ّ
أن املقطع ال يفقد حريته وال يفقد هويته .عىل
البيزنطي ،فهو نظام يعتمد وجود الدولة املركزية القوية ،وهي التي تمنح األرض مقابل خدمة وحيدة هي الخدمة العسكرية .كما ّ
الرغم من ضيق هذه املساحة ،فانه من األجدر أن نثري هذه الفروق ولعلني أعود إليها يف الحق الزمن.
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منط اإلنتاج االشرتايك
ً
هو نمط تكون فيه وسائل اإلنتاج ً
مشرتكا بني الناس .ويصبح الجميع يأخذون من اإلنتاج ما يكفي حاجياتهم .فالشعار الذي
ملكا

ّ
مرفوعا هو ّ
تتوج بالشيوعية أو بنمط
"كل حسب طاقته
كان
ولكل حسب حاجته" .ويرى ماركس ّ
ً
تطورّ ،
أن هذا النمط ليس سوى بداية ّ
اإلنتاج الشيوعي.

كان غالة املاركسيني يرون هذه األنماط اإلنتاجية محطات أساسية أو قوانني تاريخية ،ال بد ّ
تمر بها .ونحن لسنا
لكل الشعوب أن ّ

هنا للدفاع أو لتفنيد هذه املقوالت ،وإ ّنما لعرضها بصفتها ً
نمطا من أنماط التحقيب الذي اعتمد مسألة ملكية وسيلة اإلنتاج وانتقالها من
فئة إىل فئة ،صورة من صور تقسيم الزمن.

ً
أشكال أخرى من التحقيب ،فقد نشأ:
أن هذا التقسيم التاريخي قد أفرز
ومما ال شك فيه ّ
ّ

منط اإلنتاج اآلسيوي

إن الدولة هي املالك لألرض ،وما الفالحون الذين
وهو نمط إنتاج رعوي باألساس ،يغيب فيه التملك الفردي لألرض ،بل ّ

يعملون عىل األرض سوى عبيد للدولة .وتبدو العالقة إ ًذا ،عالقة استغالل اقتصادي وطغيان سيايس.

منط اإلنتاج اإلتاوي أو الجبايئ أو الخراجي أو الرضائبي
[مؤرخ وعالم اجتماع أمرييك أملاين عرف بنظرة التبعية وخاصة بفكرة االقتصاد
ثم ال ننىس سمري أمني وجماعة مكسيكو قونرت فرانك ّ

درس يف عديد
العالم .وهي الفكرة التي طبقها وللرشتني عىل اإلمرباطورية العثمانية] وسالزو فورتادو [وهو أستاذ جامعي يف االقتصادّ ،
ويعد من املؤثّرين يف الرئيس السابق داسيلفا لوال] وسمري
الجامعات مثل يال والرسبون ،وشغل خطة وزير الثقافة من  1986إىل ّ ،1988

معا يف إطار مشاريع بحث احتضنتها جامعة مكسيكو ،ليخرج ّ
كل
أمني [من ال يعرفه؟] فقد اشتعل هذا الثالوث ملدة عرش سنوات ً

ودوليا .وانبنت عىل طرح نمط إنتاج آخر هو نمط اإلنتاج اإلتاوي أو الجبايئ أو الخراجي أو الرضائبي
محليا
منهم بمؤلفات لها تأثريها
ًّ
ًّ

[ .]mode de production tributaireوهو نمط يعتمد عىل جمع الرضائب ،من دون االهتمام بالبنى االقتصادية املح ّلية ،ومن دون

السعي إىل تطويرهاّ ،إل يف ما يتناسب والرضائب وسهولة جمعها.

وتخضع عملية التحقيب إىل تطوير مستمر وزحزحة متواصلة ،نتيجة تواصل البحوث ،وتعدد املناهج واملدارس .فالتاريخ لم

يتوقف وتطويره لم يتوقف مثله مثل الزمن.

ثالثًا :التحقيب بالسالالت
فتم تقسيم الزمن إىل فرتات متصفة
لقد درج العرب بعد انتشار اإلسالم عىل رصد الحقب الزمنية انطال ًقا من أصحاب السلطةّ .

ّ
وتقل
يعد سالالت عديدة تزداد قيمة
بحكامها :الفرتة النبوية ،وفرتة الخالفة الراشدة ،والفرتة األموية ،والفرتة العباسية .ثم تتفرع يف ما ّ

شأ ًنا بحسب الظروف((( .ويبدو هذا التحقيب من التحقيبات التي ال تراعي ّإل من كان عىل رأس السلطة ،من دون النظر إىل التغريات
2

يمكن أن نتعرف إىل هذه السالالت من خالل كتايب زمباور وبوسورث.
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وتطور اقتصادي أو فكري ،أو غري ذلك من رضوب التغريات
السياسية الكربى ،وال تراعي ما يعتمل يف املجتمع من حراك اجتماعي،
ّ

التي تطرأ عىل املجتمع.

وتطرح مسالة التحقيب يف العالم العريب عدة إشكاالت :كيف نالئم بني ما هو خاص بنا وخاص بغرينا؟ وكيف نتموقع ضمن

ّ
أنظل بال تحقيب واضح  -والتحقيب التاريخي عندنا غري واضح  -أم نحاول اعتماد ما هو موجود ونندمج
املسارات الزمنية التاريخية؟
ضمن تاريخ الحضارات؟

سهما فيه هذه املحطات التي تم اختيارها
يقسم الزمن ويراه
ً
عندما نتحدث عن التحقيب كما وضعه األوروبيون ،وهو تحقيب ّ

املؤرخ
ّ
وعدها محطات مفصلية يف تاريخ أوروبا ،وتعميمه فيما بعد عىل تاريخ العالم .وعىل الرغم من محدودية التحقيب األورويب ،ووعي ّ
صالحا للحضارات املطلة عىل البحر املتوسط ،مع مراعاة
تحقيبا
األورويب بذلك ،فإ ّنه تحقيب يحكمه منطق داخيل ،وله مربرات تجعله
ً
ً

جزءا من تاريخ الفينيقيني،
بعض من الخصوصية لكل حضارة .فالبلدان املطلة عىل البحر املتوسط لها مشرتك تاريخي .إذ نجد فيها ً

وجزءا من تاريخ الشعوب الجرمانية ،ومن تاريخ العرب ،وتاريخ الرببر  /األمازيغ،
وجزءا من تاريخ البيزنطيني،
وجزءا من تاريخ الرومان،
ً
ً
ً

واألتراك فيما بعد وغريهم .فكيف نفصل كل هذه الكثافة التاريخية وننخرط يف تحقيب مختلف؟

هل يمكن أن نطلق كلمة التاريخ الوسيط ،ال بصفتها قيمة حضارية وإ ّنما بصفتها حقبة زمنية ،عىل التاريخ اإلسالمي؟
تصادف فرتة التاريخ الوسيط كما وضعها األوروبيون لتاريخهم ظهور اإلسالم ،وانتشار العرب خارج الجزيرة العربية ،وامتداد

غربا إىل ما وراء النهر رش ًقا .وهو فعل حضاري ساهم يف صنع التاريخ ،وتمكني العرب واملسلمني من افتكاك
نفوذهم من جبال الربانس ً

زمام "املبادرة التاريخية"  -والعبارة للباحث املسترشق الفرنيس اندريه ميكال  -والتأثري يف العالم .وقد أصبحت الحضارة اإلسالمية املعطى
موسوما بالظلمة
املهيمن عىل فكر الناس ووجدانهم من مسلمني وغريهم يف تلك الحقبة .وال يمكن أن يكون التاريخ الوسيط األورويب
ً
لوال املقارنة بالحضارة اإلسالمية الزاهية يف تلك العصور.

املؤرخ العريب أمرين :األمر األول هو التحديد
يضيع عىل ّ
وبإخراج التاريخ اإلسالمي من هذه الحقبة الزمنية ،ومعاملته عىل حدةّ ،

الزمني واحتالل موقع عىل مسار التاريخ العاملي ،واألمر الثاين يفقد العرب واملسلمني دورهم التاريخي يف تلك الفرتة .فبقدر ما يحاول
األوروبيون إقصاء العرب من التاريخ ،وربما ح ّتى من الزمن الحارض ،ينساق العرب ،باسم الخصوصية وتحت غطاء القداسة ،وراء ذلك

كبريا عىل التموقع يف الزمن بالنسبة إىل الناشئة.
اإلقصاء بال وعي يف كثري من األحيان ،متالعبني بالعواطف الدينية .وهو ما أدخل إرباكا ً

ً
يعد
أي مقياس ّ
ثم تاريخ حديث؟ ووفق ّ
ثم تاريخ إسالميّ ،
فمثل كيف يمكن أن نتحدث عن تاريخ قديم بالنسبة إىل الجزيرة العربيةّ ،

األيويب
تاريخ الجزيرة العربية
قياسا عىل التاريخ األورويب؟ كما ال يمكن أن نفهم كيف يمكن ّ
قديما أو حدي ًثا؟ أليس ذلك ً
عد التاريخ ّ
ً

واململويك من التواريخ الوسيطية باملفهوم األورويب ،مع أ ّنها فرتة زاهية ومؤثّرة حتى يف العقل األورويب يف ذلك الوقت ،جعلت الناس
ويعدلون حياتهم عىل وقع التاريخ العريب اإلسالمي بجناحيه الغريب والرشقي.
يقيسون زمنهم عىل زمن العربّ ،

إن التحقيب املطروح يف أغلب الجامعات العربية ،يف املرشق بالخصوص ،فيه كثري من التناقض ومن عدم التجانس والالمعقولية.
ّ

إذ نجد التاريخ القديم  -وهو جزء من التحقيب الذي اختاره الغرب  -والتاريخ اإلسالمي ،والتاريخ الحديث.

ويوحد يف
وليست هناك رضورة لتدقيق النظر يف هذا التحقيب ليدرك العارف أنه تحقيب ملفق ،ال يستند إىل منطق ،أل ّنه يقيص
ّ

األيوبيني ،وتاريخ الحروب الصليبية ،وتاريخ املماليك ،وتاريخ اليمن .فهل كان هؤالء
الوقت ذاته .فهو يقيص فرتات تاريخية مثل تاريخ ّ
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يوحد ،أل ّنه يعود إىل اعتماد عبارة التاريخ الحديث التي هي من
ثم هو ّ
يعيشون خارج التاريخ اإلسالمي؟ وهل كانوا غري مسلمني؟ ّ

صميم التاريخ األورويب ومن واقع الوعي بالحداثة التي انطلقت يف أوروبا منذ نهاية القرن الخامس عرش .فهل دخل العرب يف الحداثة

للمؤرخ العريب اليوم
أن التاريخ اإلسالمي توقّف عىل عتبة الحداثة أم هو تاريخ متواصل؟ وهل
يف تلك الفرتة أم خرجوا منها؟ وهل ّ
ّ

بعيدا عن عواطف مبطنة ال تخدم املصلحة العامة وإنما تخدم البقاء يف ما نحن
وعي بالزمن املايض؟ وهل يسعى لطرح الزمن التاريخي ً

حد تعبري جاك لوغوف يف معرض
تاريخيا غ ًّثا
فيه؟ أم إ ّنه "ذلك املوظف الذي يقتات من التاريخ ويعرض حساء
ً
وفاسدا ونفعه قليل" عىل ّ
ً

مؤرخي التاريخ التقليدي األورويب؟
حديثه عن ّ

ً
ثالثة ،هي:
وجعلها أصنا ًفا
عبد الرحيم بنحادة:
شكرا للطاهر املنصوري عىل العرض الواضح الذي ص ّنف أشكال التحقيب َ
ً

ّ
ً
إضافة إىل اإلضاءات
إشكالية يطرحها هذا العرض،
أهم
التحقيب بالحوادث ،والتحقيب بالظواهر ،والتحقيب بالسالالت.
ولعل َّ
ّ
ُ
ويميز يف هذا الباب بني االستعمال القيمي
مسألة املركزية
حول األصناف الثالثة،
األوروبية يف التعامل مع تحقيب التاريخ اإلسالميّ ،
ّ

معمقًا.
املهمة التي ينبغي أن تثري نقاشً ا ّ
واالستعمال الزمني للتحقيب ،وهذا ك ّله من األمور ّ

يوسف الشويري

التحقيب والتاريخ
ً
تتعدى خلق جداول تساعد عىل تبويب أفضل لحقبات متتالية ،يك يستطيع
تقسيما لعصور التاريخ ،أو
ليس التحقيب
محاولة ال ّ
ً

عام فحسب .ويف حال عدم تجاوز التحقيب هذا التقسيم الجدويل الذي يتوخى تسهيل قراءة
الباحث ّ
تبي السابق والالحق وفق مخطط ّ

والعد الحسايب املنتظم .فلو اقترصنا
معينة ،فإننا ال نكاد نبارح عالم الكرونولوجيا يف تسلسلها ودقتها الفنية
ّ
األحداث وفق محطات زمنية ّ
عىل هذه الناحية الفنية املبارشة ،فإننا ال نتجاوز خلق دقّة محكمة يف تبويب التاريخ والتواريخ .وعىل الرغم من الفوائد الكثرية التي ال
نظريا.
فلسفيا أو
فهما
ًّ
ُتنكر لهذه الدقة (مثل إعالن نشوء وعي جديد) ،فإنها ال تؤسس ً
ًّ

إن الوعي باملايض كحقبة انطوت
يف هذا السياق ،جاء الحديث عن الوعي باملايض ،كجزء ال يتج ّزأ من الوعي بالحارض .أي ّ

تحوله إىل ماض من جهة ،ومستقبل من جهة أخرى ،هو الذي يتيح لنا البدء
وغَ ربت ،وال بد أن تعقبها حقبة أخرى ،هي الحارض يف ّ

بتم ّثل ذهني يفصل بني ُفسحة زمنية وأخرى .ووفقًا لذلك ،يرتبط التحقيب بخلق مواصفات ّ
ً
قيمة
لكل حقبة ،وهو ما ُيضفي عليها
ً
عمدا أو قمنا بذلك من دون وعي مسبق.
معيارية ،سواء قصدنا ذلك ً

وعندما نعلنً ،
مرت بعصور متتالية وفق جدول زمني يبدأ بالقديم
أن التاريخ ينقسم إىل قديم ووسيط وحديث أو ّ
مثلّ ،
أن اإلنسانية ّ

ثم باملعارص ،فإننا ننحت يف ذهن القارئ ُس َّلم أفضليات .فالقديم يجد نفسه ُيخيل الطريق أمام محطات متتابعة .وال
وينتهي بالحديث ّ
ً
مر ًة تلو
يلبث هذا التتابع أن يخلق
انفصال بني الذات واملوضوع ،وتجد الذات نفسها يف وضع يتيح لها إعادة َص ْوغ موضوعها أو َ
بناءه ّ

ً
تقدم
شيد املواصفات والسالسل الزمنية والحقب وفق س ّلمه التفاضيل الذي يزداد
أخرى ،وذلك
رهافة مع ّ
ً
انسجاما مع هذا التم ّثل الذي ّ
العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد ومجاالت الحياة األخرى.
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جديدا اسمه "التقدم".
ونحن إذ نبلغ هذه النقطة ،نجدنا ندخل يف عالم يعصف به التغيري ويطبعه بسمات محددة تحمل عنوا ًنا
ً

قدما من أجل خلق عوالم جديدة أو بلورة أسس ومناهج وصقلها ،تدخل
والتطور ينهض عىل آلية له اسمها التغيري ،والتغيري يعني
ّ
امليض ً

التحول إىل
تتسم يف اآلن نفسه بالتعقيد والقدرة عىل
ّ
هي نفسها يف شبكة أخرى واسعة تؤ ِّدي إىل ترسيخ مؤسسات وممارسات ومفاهيم ّ
تطورا أو بلورةً.
أشكال وأشياء أشد
ً

معينة تبدأ بالقديم وتنتهي بالحديث أو املعارص ،هو يف
وعند هذا املنعطف ،نصل إىل إدراك ّ
أن التحقيب الذي انطلق من مصنفات ّ

الوقت نفسه إفصاح عن تأثري التقدم يف املجتمعات البرشية وإعالن عن قانون يضبط إيقاع هذا التقدم ووجهته ،هو التطور أو التغيري.

كل من اإلفصاح واإلعالن املذكورين عىل مبدأ آخر ال ّ
وينطوي ّ
ً
عد املراوحة يف املكان ،أو الجمود ،أو محاولة اإلبقاء
يقل
أهمية ،هو ُّ
وبدعة .بعبارة أخرى ،يصبح عدم التطور أو اإليحاء بعدم رضورته ً
ً
حالة شاذ ًة تستدعي املعالجة بوسائل
عىل األوضاع كما هي ،انحرا ًفا

مختلفةّ ،
لعل أهمها ما أصبح ُيعرف بمرشوعية الثورة الشعبية.

نطل عىل مبدأ مالزم ال ّ
وعند اجتيازنا هذه العتبةّ ،
يقل خطورةً ،هو مبدأ استقالل الفرد واإلرادة البرشية وحرية املجتمع يف التعبري

ومتعددة التخصص ّ
تنظم االنتقال من مرحلة إىل أخرى ،انطال ًقا من إرادة البرشية التي
عن تطوره التاريخي عرب مؤسسات متشعبة
ّ

عاما ّ
ويتعهد بضبطها
ينظم الحياة البرشية
ّ
اعتنقت مفهوم االستقالل الفردي كآلية أخرى تسمح بالحفاظ عىل ُس ّنة التطور بوصفه قانو ًنا ًّ
بأسباب البقاء واالستمرار ،وذلك وفق نموذج التجاوز الدائم ِل َما مىض أو خ ّلفه وراءه الزمن الذي بات ال ينساب إال يف اتجاه متصاعد،
تعثه بني األودية والتضاريس ونتوءات األرض هنا وهناك.
عىل الرغم من ّ
يرتسخ كممارسة ومفاهيم ّإل مع القرن التاسع عرش .وال ّ
شك
وإذا انتقلنا إىل علم التاريخ يف فضائه العريب ،الحظنا ّ
أن التحقيب لم ّ

أن املَ ْع َلم األسايس لهذا التحول يكمن يف استبدال كتابة تاريخ الحوليات أو األرس الحاكمة بتاريخ األوطان .ولم يعد التاريخ وفقًا
يف ّ
أرضا
يوما بعد يوم ،أو
شهرا بعد شهر ،أو وفقًا لدولة هذه األرسة أو تلك ،بل وفقًا لتاريخ الوطن بوصفه ً
لذلك رواية ّ
تسجل األحداث ً
ً

برشية ّ
ً
ً
لخصه مبدأ تطور الوطن وفق
وجماعة
تنظم حياتها مؤسسات خاصة بها .وال شك يف أننا شهدنا وفقًا لهذا التحول انعطا ًفا حا ًّداّ ،

خطي يصف ما جرى يف هذا الوطن انطال ًقا من أسلوب حديث ،ما لبث أن طغى عىل الكتابات التاريخية األخرىّ ،
نموذج ّ
وشكل مع
رئيسا من معالم الحداثة يف سياقها العريب.
الدالالت السياسية واالقتصادية املصاحبة ً
معلما ً

وقد َ
مرت
خطت الكتابة التاريخية العربية خطو ًة أخرى ،وذلك عندما بدأت باالنتقال من الوصف الخارجي وتعداد األحداث التي ّ

بالوطن ،إىل تحليل العوامل الكامنة وراء نشوء هذا الكيان الوطني ،وفق دينامية تاريخية ّ
تركز يف العنارص الداخلية وكيفية تفاعلها

ً
ً
وطنية .إننا نحتاج إىل التشديد عىل فاصل املفاهيم والزمن بني نشوء التم ّثل الذهني
هوية
وتآلفها يف ما بينها لتخلق عالو ًة عىل الوطن

ً
ً
تميزه من غريه وتغني قيمته يف عالم الهويات الوطنية
هوية
لكيان جغرايف سيايس اسمه الوطن ،وكيان تاريخي اجتماعي يحمل
وطنية ّ
األخرى أو عالم األمة  -الدولة.

ولعل دراسات طه حسني ،أثناء الحرب العاملية األوىل وبعدها ،املتعلقة بأيب العالء املعري وابن خلدون والشعر الجاهيل ،تم ّثل

الحس النقدي الذي يذهب إىل املصادر الرئيسة واألولية ويعتمد عليهاّ ،
ظل
أن
هذا االنتقال من مرحلة إىل أخرى .وعىل الرغم من ّ
ّ
متوقدا ،وأعلن والدة مدرسة تاريخية جديدة كان من أقطابها شفيق غربال ومحمد صربي وعبد الرحمن الرافعي يف مرص ،وأسد رستم
ً

فإن املغرب العريب كان ال يزال يف خضم املرحلة
وقسطنطني زريق يف بالد الشام ،وعبد العزيز الدوري وأحمد صالح العيل يف العراقّ ،
األوىل املتمحورة حول مفهوم "الوطن" ويف تحقيبها للتاريخ العريب وكتابته.
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إننا نحتاج إىل التدقيق يف تحقيب هذه املراحل عندما ننتقل من منطقة جغرافية إىل أخرى عرب أرجاء الوطن العريبّ .
ولعل أشد ما

يلفت النظر يف هذا السياق هو انتقال ال ُنخبة املغربية مبارش ًة من مرحلة الوصف الخارجي لألحداث ،يف تتايل تطورها ضمن أرض الوطن،

كل من الجزائر وتونس واملغربّ .
حدد أطره الرئيسة االستعمار الفرنيس يف ّ
ولعل تأخّ ر نيل
إىل مرحلة إعادة النظر يف مجمل التاريخ الذي ّ
هذه الدول استقاللها (  ،)1962 - 1956عالو ًة عىل كثافة االستعمار الفرنيس وامتداده الزمني من العوامل الكامنة وراء هذا االنعطاف
سالحا للدفاع عن التاريخ الوطني
ثم استخدامها
ً
الذي تم ّثل باالنغماس ،عىل نح ٍو متكامل ،يف دراسة املنهجية التاريخية الفرنسيةّ ،

تحول تاريخ املغرب العريب الكبري إىل وعاء شبه فارغ فحسب ،ال ينتظر من
وتعرية األفكار االسترشاقية يف فضائها الفرنيس ،وهي أفكار ّ
ً
يملؤه ً
سياسيا ،فحسب ،بل يتوقع ذلك بفارغ الصرب.
بناء
لغة ،أو دي ًنا ،أو
ثقافة ،أو اقتصا ًدا ،أو ً
ً

ً
ً
عملية ً
ً
خالصة،
تقنية
فنية أو
هذه "رؤوس أقالم" ،كما ُيقال ،ال تتوخى أبعد من اإلشارة إىل أهمية التحقيب ،وليس ذلك بوصفه

ً
ً
معينة.
ممارسة
بل بوصفه
نظرية تشتمل عىل مفاهيم جديدة لتفسري الحدث أو السياق أو البناء املتكامل ملرحلة تاريخية ّ

البرشية ،كما يربط
والتقدم يف املجتمعات
عبد الرحيم بنحادة :يربط يوسف الشوري الحديث عن التحقيب بقضايا التغيري
ّ
ّ

التحقيب يف العالم العريب بالقرن التاسع عرش ،وباالتجاه نحو كتابة تاريخ لـ "األوطان".

نارص سليامن

إشكالية التحقيب الكولونيايل للحملة الفرنسية عىل مرص:
مراجعة نقدية للمنظور الفرنيس
أن "األنا"
تتناول هذه الورقة إشكالية التحقيب الكولونيايل بوصفه أحد مرتكزات الخطاب الكولونيايل نفسه ،استنا ًدا إىل ّ

الكولونيايل الذي يملك القوة والفعل ،يبلور تصوره للممارسات التي يفرضها عىل اآلخر (الواقع تحت االحتالل) .وهذا التصور تصبح

يربر فعل الغزو ،ومن ناحية أخرى يبني التصور عن ذاته التي تملك فعل التغيري وإظهار لحظة قدومه
له وظيفة ثنائية .فهو من ناحية ّ

جزءا من ممارسة خطابية تستهدف التربير والدعاية يف ٍ
ّ
آن
كحل عميل ملشكلة طال أمدها .وعىل هذا النحو يصبح التحقيب الكولونيايل ً
واحد ألسطورة التحول عرب سحب األضواء وتركيز العدسة املجهرية يف فعل الغزو كـ "حدث استثنايئ" يملك من القوة والتأثري ما يكفل

إحداث "نقلة نوعية" يف تاريخ الشعوب التي قهرها.

ّ
تركز الورقة يف حادثة الحملة الفرنسية التي داهمت مرص والشام بني عامي  ،1801 - 1798والتي جرى التعامل معها يف املنظور

أن
طي صفحة عرص وفتح آفاق عرص جديد يبرش بـ "الحرية واألنوار والسعادة" .بيد ّ
الفرنيس ،عىل أنها حدث ّ
تحويل عظيم ،أمكنه ّ

مر بتطورات معقَّدة يف الفكر الفرنيس خالل النصف األول من القرن الـ 19؛ إذ تجاذبته سجاالت متخبطة،
هذا التصور للحدث نفسه ّ

عكست حالة التخبط السيايس والتطورات املتناقضة يف فرنسا .ويف هذا السياق تتجىل إشكالية الدراسة يف محاولة فهم املالبسات التي
مر بها تطور هذا املنظور إىل الحملة من زاوية أهميتها يف سياق التأريخ لها ضمن حروب الثورة الفرنسية وكذلك يف دورها يف نقل الرشق
ّ
مفصليا يف تاريخ مرص واملرشق العريب.
إىل عرص التحديث واإلصالح بوصفه حدثًا
ً
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تكون الحدث/
وىف الحقيقية يمكننا تمييز ثالث مراحل ارتبطت باملنظور األيديولوجي للتحقيب للحدث .فاملرحلة األوىل هي مرحلة ّ

داخل التجربة ،والثانية هي ما بعد انتهاء الحدث وبدء السجال حول أهميته خالل الفرتة ّ .1815 - 1802أما املرحلة األخرية ،فهي ما بعد
نابوليون وعودة امللكية حتى قيام الجمهورية الثانية عام .1848

سائدا يف ذهنية القادة الغزاة املشبعني بحماسة العرص الثوري وعظمة األمة الفرنسية ورسالتها
تسجل املرحلة األوىل ما كان
ً
ّ
ُ
العاملية ،وقد ّ
تجل هذا األمر بوضوح يف نوعني من املصادر املنشورة التي أذيعت باإلسكندرية والقاهرة ،وما نرشته بعناية صحيفة

كورييه ديليجبت؛ إذ نجد تصوير الحدث عىل أنه حدث استثنايئ يوقف االستبداد والتدهور وير ّد مرص إىل سابق عهدها الحضاري

فيتم سحب تجربة الثورة الفرنسية يف اإلجهاز عىل اإلقطاع وإطاحة النبالء عىل
التليد .ويف هذا السياق نالحظ بوضوح افتعال املقاربةّ ،

ً
إضافة إىل أنه يجرى اإلعالن ،عرب املنشورات ،بالقضاء عىل
يقارب باإلقطاع،
الواقع املرصي؛ ذلك ّ
أن الحملة ُتنهي نظام االلتزام الذي َ

املماليك وإتاحة الحرية واملساواة بني املرصيني يف ّ
تم َص ْوغ الحدث ،خالل تجربة االحتالل عىل أنه "لحظة
ثم ّ
تول زمام أمورهم ،ومن ّ

أن مرص كانت تنتظر حدثًا عىل غرار هذا الحدث
ثم يردف بذلك
تنظري مفاده ّ
ٌ
وطي لصفحة االستبداد الـ "طويل األجل"ّ ،
ثورية للتغيري" ّ
ً
وأن فرنسا تر ّد إىل ضفاف النيل لحظة صعود من جديد
غنيا وأوقعته
للتخلص من طبقة استنزفت
فريسة للتخلف الحضاريّ ،
ً
إقليما ًّ
لوصل ما انقطع يف التاريخ املرصي القديم.

لكن بونابرت
ويف املرحلة الثانية؛ أي ما بعد انتهاء الحدث واكتمال التجربة ،عاد ثلث الجيش وأخفقت الحملة يف تحقيق أهدافهاّ .

ً
أو َل لفرنسا ،وهو ما عقّد املشهد .فقد كان يتحسب ملشكلة هذه الحملة التي هرب منها بعد عام
السلطة بوصفه
قنصل ّ
يصل إىل ذروة ُ
فادحا .ورسعان ما ظهر عىل السطح ما كان يتوقّاه .فأحد كبار الجرناالت
رضرا
ً
واحد ،ويخىش أن ُتلحق بتاريخه العسكري والسيايس ً

ً
فيضطر
رسيعا؛ ما يثري
رينيه ينرش مذكراته عام  ،1802وتتخطفها دور النرش الفرنسية وترتجمها إىل اإلنكليزية وتنرشها
ً
ضجة حولهاُ ،
تهتم بما ينرش عن
بونابرت يف إثرها إىل اتخاذ إجراءات متتالية ،من بينها سحب مذكرات رينيه ،والتكتم بشأنها ،وعمل لجنة رقابة للنرش ّ

ً
أي
بونابرت وبخاصة ما يتع ّلق من ذلك بحملة مرص ،وإعطاء الرقيب صالحيات
قص ما يريد من ّ
واسعة يف منع القادة من النرش ،وىف ّ
ضده.
عمل ُينرش؛ حتى ال تستغله قوى املعارضة ّ

ً
إمرباطورا عام  .1804فقد ارتأى رضورة دفع بالجرناالت املوالني له إىل الكتابة عن
أهمية بعد إعالن نابليون نفسه
وازداد األمر
ً

أهم حروب الثورة الفرنسية وراء املتوسط ،وعىل
حملة مرص عىل نح ٍو يعيد بناء صورة أكرث ً
تأثريا من شأنها أن تجعل هذه الحملة إحدى ّ
نح ٍو يجعلها تحتفظ بتوهجها الدعايئ .فالتاريخ عنده "أسطورة ّ
يوجه أحد جرناالته
ثم إنه ّ
يسطرها األقوياء ُ
ويدفع الناس إىل تصديقها"ّ .

واسعا بكتاب
اهتماما
ثم يأمر بحرقها عام  .1807وتشهد الساحة الفرنسية
ً
ً
إىل زيارة األرشيف الحريب واستخراج الوثائق التي تدينهّ ،

كبريا كدليل عىل أهمية الحملة يف كشفها ملرص وحضارتها القديمة.
وصف مرص الذي أواله بونابرت
اهتماما ً
ً

صور نابوليون يف
وتشتعل الدعاية التي تنتج ما يعرف بـ "الولع بمرص"  Égyptomanieوخالل هذه الفرتة تكرث الكتابات التي ُت ّ

تفوق عىل جنكيز خان ،كما تجري مقاربته ،وفقًا ملا كان يحلم به ،باإلسكندر األكرب ،وبأنه
مرص عىل أنه "الفاتح للمرشع العظيم" الذي ّ

وتصوره
عب حملة مرص أفضل نموذج النتصار العقل عىل انتصار السالح ..إلخ ،وهو ما جعل صورة نابوليون تطغى عىل الحدث
رضب ْ
ّ
قويا يف عرص اإلمرباطورية.
ثم يكتسب الحدث
تغريا ً
عىل أنه أحدث بعبقريته ً
تراكما ًّ
ً
كبريا يف الرشق ،ومن ّ

ّأما يف املرحلة الثالثة؛ أي مرحلة ما بعد واترلو حتى قيام ثورة  ،1848فتعود امللكية إىل تفعيل النظام الرقايب عىل املنشورات لكن

يف اتجاه مصادرة الكتب التي تمجد العرص الثوري ونابوليون ،و ُتجرب الصحف عىل استصغار األمجاد العسكرية .ويوجد مخطوط من
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سبعة مجلدات عمله الجرنال أويه ،وقد قمنا بنرشه يف دار الوثائق ،يسجل تطورات هذا املشهد املعقد .وتبني املصادر التي نُرشت يف

أن امللكية حذفت من كتاب وصف مرص الذي نرش عام ّ 1828
وضوحا إىل بونابرت .وىف هذا السياق
كل التلميحات األكرث
الثالثينيات ّ
ً

تجرى عملية نقدية لحملة مرص من جديد ،والنظر إليها بوصفها أحد شواهد ما عرف بـ "األسطورة السوداء" Légende noire؛ ما جعل
التأريخ لحملة مرص بحسب الجرنال أويه "يعاين التشويه والتزييف والتوجهات املتناقضة".

بأن ما نُرش عىل مدار ثالثة عقود حتى قيام ثورة يوليو 1830
ويرصح الجرنال بوريان  ،Bourrienneأحد كبار جرناالت الحملةّ ،

أن جميع الجرناالت
يبي ّ
ثم ّ
إن مخطوط الجرنال أويه ّ
"كان ً
نوعا من الخزعبالت أو الشعوذة صاغها محتالون يف قالب تاريخي"ّ .

ضحى من أجل فرنسا ،لكنهم لم يجرؤوا عىل نرش
الذين تجاوزوا الخمسني من العمر "هالهم" هذا ال ّنقد وأحسوا بامتهان كرامة جيل ّ

وخصوصا مع عودة رومانسية البونابرتيني من جديد ونرش مذكرات
فجرت الطاقة للنرش،
شهادتهم حتى قامت ثورة يوليو  1830التي ّ
ً

حدة انتقاد مرشوع الحملة
إن ّ
نابوليون ما وراء القرب؛ وتخفيف ّ
ثم ّ
حدة الرقابة عىل النرش بشأن األمجاد العسكرية واملايض الثوري ..إلخّ .
أخذت يف الرتاجع؛ ما جعل عقد الثالثينيات ُي ّ
ً
تحول يف تاريخ
شكل فرت ًة
مفصلية يف استعادة بريق الحدث ،والعودة إىل ّ
عده نقطة ّ

ً
أهمية باملزيد من االكتشافات يف مايض مرص الفرعونية.
املرشق ،ويزداد

أن الجرناالت اتفقوا عىل قيادة حملة تستهدف الحفاظ عىل
أن الالفت للنظر يف الحوارات
املسجلة بمخطوط الجرنال أويه ّ
بيد ّ
ّ

قيمة حملة مرص وما أحدثته يف الزمن االنتقايل من تغيري يف الرشق ،وأنه بقدر ما كانوا ير ّدون إليها من األهمية كانوا يحافظون عىل
بطوالتهم ودورهم فيها ،وعىل تقديمها لألجيال املتعاقبة يف فرنسا عىل أنها جزء من صفحة مجيدة يف حروب الثورة الفرنسية (ال حروب

ً
ألن من
قدم صور ًة
أي شهادات ُت ِّ
قاتمة عن حملة مرص؛ ّ
نابوليون) التي غريت العالم ونقلته من حال إىل حال .وهكذا ،يتعني منع نرش ّ

شأن هذه الحملة املساس بالتاريخ القومي الفرنيس .لذا ،يجب فصل نابوليون عن قصة الحملة ،والنظر إليها كإحدى الحروب الباهرة
يف العسكرية الفرنسية.

يتم الربط
ثم ّ
تتم بلورة الجزء األخري يف خطاب التحقيب (الحملة كانت لها آثار ممتدة يف وادي النيل) ،ومن َّ
وىف هذه األجواء ّ

مهمة يجريها باشا مرص محمد عيل من خالل القول إنه ما كان له أن ينجز مسرية اإلصالح والتحديث من دون
بإنجازات إصالحية ّ

مرجعية ّ
قدمتها تجربة الحملة الفرنسية .وبذلك يجرى نفى الهزيمة عرب الدفع إىل الواجهة بإنجازات غري مبارشة أو مزعومة؛
منظمة ّ

كاملطبعة وكتاب وصف مرص أو ّ
فك شفرة اللغة الهريوغليفية ونشأة علم املرصيات ،وتحطيم قوى االستبداد ،وتوسيع مشاركة الشيوخ

التحول
لتقدم عىل أنها قرائن دا ّلة عىل
السلطة التي انتهت باختيارهم ملحمد عيل باشا وفرضه عىل النظام...إلخّ ،
ّ
والعلماء يف ممارسة ُ
ؤرخ
استثنائيا
والتغيري .وهكذا ،تكون الحملة قد "نجحت" يف هدفها املتم ّثل بـ "توجيه مرص نحو الحضارة"؛ ما يجعلها حدثًا
مفصليا ُت َّ
ًّ
ًّ

بش بالحرية والحضارة.
قدم
نموذجا لالحتالل الذي ّ
به العمليات التاريخية يف الرشق ،ليظل لها رصيدها الذي خُ طط له مسبقًا كحدث ّ
ً

مهتما بالتأريخ ألرسة
وتحديدا زمن امللك فؤاد الذي كان
جدا من احتالل بريطانيا ملرص،
ً
وىف القرن العرشين ،يف أوضاع استثنائية ًّ
ًّ

يتم تكليف مؤرخني فرنسيني يف صدارتهم جابرييل هانوتو  Gabriel Hanotauxالذي ّ
تمكن من تسجيل الحملة ،وفقًا
محمد عيل باشاّ ،

ويتم الربط بينها وبني مؤسس مرص
يتم وصفها ببداية التحديثّ ،
للمنظور الخطايب الذي انتهت إليه مدرسة التاريخ القومي الفرنيس؛ إذ ّ

يتم االستناد إليه يف تدريس تاريخ مرص الحديثة.
الحديثة محمد عيل باشا ،يف كتاب تأسييس هو املجمل يف تاريخ األمة املرصية الذي ّ

وهكذا تسللت ّ
كل أفكار التيار القومي الليربايل الفرنيس ،لتتكثف االلتباسات حول طريقة تناول املدرسة التاريخية املرصية

ً
ً
تمت إعادة إنتاج الهيمنة
قطيعة
والعربية للحدث الذي يجرى تصويره عىل أنه أحدث
ثم ّ
معرفية مع مايض مرص قبل القرن الـ  ،19ومن ّ
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تأسيسيا بامتياز عند التأريخ لبدايات التحديث يف مرص .وبذلك ظلت تجربة
الكولونيالية التحقيبية التي جعلت للحملة الفرنسية مكا ًنا
ً

الكتابة َطوال القرن املايض عىل األقل تعاين تغليب األفكار عىل الوقائع ،ورسم حدود ضبابية مصطنعة وغري مفهومة ،من دون أن

تجري تحقيقات تاريخية موضوعية تضع الحدث يف سياقه الحقيقي ،وتكشف عن صريورة التطور بني ما قبل ّ
خط عام  1800وما بعده.
َ
ً
جزيل.
وشكرا

القسم الثاين :مناقشات
عبد الرحيم بنحادة :أثريت قضايا للنقاش والحديث عن ُأثريت قضايا للنقاش ،والحديث عن الغرض من التحقيب الذي يأخذه

بدءا بالتحقيب باألحداث إىل التحقيب بالظواهر،
التحقيب كتصنيف ،له عالقة بالبناءات واالستعماالت والرهانات وأشكال التحقيب ً

فإن املواقف تختلف سواء كان ذلك يف مرشق الوطن العريب أو مغربه .وهذا
ثم إىل التحقيب بالساللة .وبالنسبة إىل مسألة تقسيم الزمنّ ،
ّ
مجمل األفكار التي أثريت يف هذه الجلسة .النقاش مفتوح .وسأعطي الكلمة ألحمد أبو شوك.

ً
أن هنالك قضايا كثرية أثريت حول هذه املسألة املرتبطة بالتحقيب،
شكرا
أحمد أبو شوك:
جزيل عبد الرحيم ،ال شك يف ّ
ً
أن النقطة الجوهرية هي التي أشار إليها
وهو يف النهاية تصنيف مرتبط بمرحلة زمنية يف واقع أحداث تاريخية معينة .لكن أعتقد ّ
أن منطق التحقيب يتحرك يف إطار جدلية
الدكتور محمد الطاهر املنصوري ،وهي :ما هو املنطق الذي عىل ضوئه يحدد التحقيب؟ أعتقد ّ

ٍ
معي .يعني أ ّننا يف العالم العريب نعاين
ثالثية؛ وهي العالقة بني اإلنسان والزمن والكون .لكن هذه الجدلية الثالثية محكومة
بواقع ّ

ألن التحقيب األورويب ُفرض علينا .لكن يف أوروبا ال يعاين املؤرخ املشكلة نفسها ،وحتى يف الصني .والطريف يف األمر،
مشكلة التحقيب ّ
هو القضية التي أثارها برنارد لويس  Bernard Lowisعندما جاءت طالبة من الصني وسألوها هل تريدين أن تكتبي يف التاريخ الحديث

أم الوسيط أم القديم؟ فقالت له ال يوجد عندنا هذا التحقيب يف الصني .تكمن اإلشكالية هنا يف :إن كانت النظرة الكونية العاملية حاولت
أن تفرض قيمها عىل اآلخر ،وتك ّلم املنصوري عن هذه النقطة بالرجوع إىل مركزية العقل األورويب ،عندما انتقلت أوروبا من العصور

أيضا .لكن كارل ماركس عندما نظر
املظلمة إىل مركزية العقل األورويب ،أفرزت التقسيم الثاليث .والتقسيم الثاليث تأثّر بالنظرة املثالية ً

يف العالقة الجدلية بني وسائل اإلنتاج والقوة املنتجة وعالقات اإلنتاج جاء بتقييم آخر ،وهو املشاعية األوىل والعبودية واإلقطاعية،
والرأسمالية ،واالشرتاكية .وحاول أن يفرض ً
نمطا لقراءة تاريخ العالم .تبدأ املشكلة هنا عندما ننظر إىل التاريخ العاملي .عندما انتقلنا إىل
النقطة التي أثارها الدكتور يوسف وهي قضية املعجزات .واملعجزات نجدها واضحة يف التحقيب الذي وضعه عيل رشيعتي عندما يقول
فرتة الحضانة األوىل ،وفرتة التوحد ،وفرتة التشتت ،ثم ظهور املهدية .إ ًذا يرى املهدية ً
مفصليا ،ظهور املهدي املنتظر يف تاريخ العالم.
خطا
ً

أيضا ما يحدث يف األدبيات العربية.
أن هذه القضية أثريت يف أكرث من محفل أكاديمي .ولكن يجب أن نستحرض ً
أعتقد وأختم بذلك ّ

زمنيا ،يعني خمسمائة وألف
قدم ورقة جيدة وحاول فيها أن يتخلص من التقسيم الثاليث ويتب ّنى
جني بينتيل ّ Jean Bently
ً
تقسيما ً

أيضا يف إطار األيديولوجيا األمريكية يف طريقة فرضها عىل تاريخ العالم بوصفه وحدة دراسية يف
وخمسمائة إىل غري ذلك ،لكن هذا جاء ً

زمننا الحارض .والتقسيم اآلخر أىت به خالد بالن كنشب  .Khalid Bilab Kinshipوبالل كنشب حاول أن يبتعد عن إسقاطات مركزية
فقسم التاريخ إىل قديم وحديث .ينتهي القديم بخمسمائة ويبدأ الحديث من خمسمائة .ويعتقد أ ّنه
العقل األورويب والتقسيم الثاليث؛ ّ

بهذه الكيفية ّ
أن اإلشكالية تربز عندما نحاول أن نفرض نظرة كونية عىل اآلخر .ولكن إذا
حل إشكالية العالم .لكن يف الختام ،أعتقد ّ
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أن التاريخ الحديث يف العالم العريب يبدأ بحملة محمد عيل باشا ،فأعتقد أ ّننا حاولنا أن نصطحب العالم
تركنا اآلخر يحقّب وحده بدليل ّ

املحل املوجود واإلقليمي ليك يعطينا ً
ّ
حل لهذه املشكلة.
ويف الوقت نفسه نرتبط بقيم

حقيقة جلسة غنية .لكن أريد أن أبدأ باختاليف مع الدكتور أحمدً .
ً
بأن
شكرا السيد رئيس الجلسة.
حيدر سعيد:
أول ،أنا أعرتف ّ
ً

أن هذا
التحقيب التاريخي كما يمارس يف الثقافة العربية الحديثة هو خاضع للمركزية الغربية وطريقة التحقيب الغريب .لكن أعتقد ّ
ٍ
بفرض أو قرس غريب أو أورويب بقدر
أن التاريخ جزء من تابعية املغلوب للغالب .ال أعتقد أ ّنه مرتبط
يرتكني أستعمل تعبري ابن خلدون ّ

أن املؤرخني القوميني العرب الذين
ما هو مرتبط بطبيعة تم ّثل تب ّني املغلوب طريقة تقسيم الغالب الحقبة التاريخية .ودلييل عىل هذا ّ
ٍ
مفصل .ولكن يف حقل التاريخ ،وهو اليشء
معاديا للغرب ،تب َنوا التحقيب نفسه .وبإمكاين أن أثبت هذا
كان سلوكهم السيايس
ً
بعرض ّ

أيضا
أن التاريخ العام ً
يسمى التاريخ العام ،أعتقد ّ
يهمني أن يتوضح .وبغض النظر عن طريقة التدريس األكاديمي التي تب ّنت ما ّ
الذي ّ

مرتبط باملركزية الغربية .يف تصوري لم ُينقل التقسيم كما هو بل جرى نقل مفاهيم التقسيم .ماذا فعل املؤرخون وحتى القوميون بهذه
األشياء؟ هم لم يتب َنوا بالرضورة طريقة العصور القديمة والعرص الوسيط وعرص النهضة .وإ ّنما جرت إعادة مفصلة التاريخ اإلسالمي وفقًا

لهذه املفاهيم .ففي العراق ً
أن القوميني الذين يتب ّنون نظرة أيديولوجية للتاريخ العريب لم يستعملوا تعبري "العرص الجاهيل".
مثل ،نرى ّ
تاريخيا للحضارة اإلسالمية .ثم نتحدث عن العرص
تمهيدا
وعدت تلك الفرتة الجاهلية امتدا ًدا أو
ً
واس ُتعمل "عرص ما قبل اإلسالم"ُّ .
ً

سمى التعبريات األيديولوجية بعصور االنحطاط أو العصور املظلمة ،ثم "عرص
الوسيط الذي يبدأ مع ما بعد سقوط بغداد ،والذي ٌي ّ

تنب كما هو .بل جرت إعادة مفصلة التاريخ
النهضة" الذي يبدأ كما قال الدكتور أحمد مع النهضة العربية الحديثة .بمعنى أ ّنه لم ُي ّ

أن النهضة العربية بدأت
أن هناك محاولة تأكيد ّ
نوع من املركزية .بمعنى ّ
اإلسالمي وفقًا لهذا .ولكن حتى داخل الثقافة العربية هناك ٌ

يف مرص .هنالك محاولة لفرض مركزية التاريخ املرصي عىل ّ
كل البلدان العربية .وهذا غري صحيح .بدأت النهضة العربية يف مرص والعراق

ألن النهضة الجديدة بدأت يف العراق مع قيام الدولة الحديثة ،ولم
وسورية وبالد الشام وبالد املغرب العريب .ولم تكن يف مرص فقط .ربما ّ
تبدأ مع بداية القرن الثامن عرش.

ألن الزمن واحد .وهو زمن برشي أو
محمد املصباحي :سؤايل األول ،ملاذا ال نمارس التاريخ من دون تحقيب وانتهى األمر؟ ّ

طبيعي ،وينبغي أن ننخرط فيه لنستمر يف تأريخ األمور .هناك ،حتى إذا احتجنا إىل تحقيب ،أتساءل ملاذا غابت املعايري األيديولوجية؛
برهانيا
تطور العقل؟ عند اليونان كان العقل
الديانة ،ونوع السياسة ،ونوع الحكم ،إلخ ،عن عملية التحقيب؟ أو ملاذا ال نعتمد عىل معيار ّ
ً
تفسرييا ،أي تفسري األعمال اليونانية أو غري اليونانية.
صوفيا أو
تأويليا سواء كان تأويل الكالم أو
بصفة عامة ،يف الحقبة اإلسالمية كان
ً
ً
ً

ً
ساذجا بالنسبة إىل اإلنسان الذي ال
سؤال
ملاذا ال نهتم بالخروج من األمور التي ك ّنا نحتكم فيها إىل هذه املعايري؟ ثم ملاذا (أنا أتساءل
ً

ألن القاعدة العلمية والفلسفية وحتى
كثريا) ال ّ
نعد الحضارة العربية اإلسالمية امتدا ًدا للحضارة اليونانية وانتهى األمر؟ ّ
يعرف التاريخ ً
القانونية هي قاعدة يونانية إال يف املسألة التي ذكرت وهي التأويل والتفسري .أعود إىل السؤال األصيل ،وهو :ملاذا ال نعتمد عىل تحقيب

ألن التاريخ يرسي ويتحول ّ
كل يوم أمامنا ،ونحن نريد أن نضبطه
كوين وننهي هذا النقاش؟ ربما الذي لن نتوصل من خالله إىل نتيجة؛ ّ
(أن نضبط الزمن).

عبد األحد السبتيً :
أول ،يف نظري ينبغي ،يف موضوع التحقيب ،أن نتجنب اإلطالة يف الجانب الدفاعي يف قضية إسقاط الغرب

أن املسألة
ألن هذه مسألة قيلت طيلة نصف قرن عىل األقل ،ونتج ّنب املقاربة املعيارية ً
أيضا .هكذا ينبغي أن نحقّب .أظن ّ
وما إىل ذلك؛ ّ

املهمة هي أن نتلمس عىل األقل تاريخ الزمن للتحقيب يف إطار ثقافة الزمن يف املجتمعات أو يف إطار املقاربات املوجودة ،أل ّنه ال يوجد

التاريخ العام فقط؛ فهناك التحقيب االقتصادي ،وهناك التحقيب الفكري الذي ذكره األستاذ املصباحي إىل آخره .هذا بالنسبة إىل
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النقطة األوىلّ .أما بالنسبة إىل النقطة الثانية ،فهي املسألة التي أثارها األستاذ عبد الحميد ،وهي تحقيب الفاعلني .وهنا يوجد بعض

ألن تحقيب الفاعلني بمعنى الكتابة التاريخية العربية أو األفريقية .وهناك التمييز الرضوري بني تحقيب باحثني وتحقيب
االلتباس ّ
الثقافة الشائعة .الثقافة التاريخية الشائعة ً
مثل زمن السلف الصالح التحقيب ليس بتحقيب باحثني .هذا التمييز رضوري .املسألة

ألن التحقيب ً
فعل فيه مواجهة وفيه تجاوز قضية املواجهة والوجود داخل
التي أثارها املنصوري مهمة ً
جدا ،وهي املتعلقة باملتوسطّ .
جدا ،وهي االلتباس القائم بني تحقيب التاريخ العريب اإلسالمي وتحقيب التاريخ
فضاء واحد .وهو ما تحيلنا إليه مسألة أخرى مهمة ً

يتم االلتباس
اإلسالمي .وهذه مسألة تحيل إىل قضية املتوسطّ ،
ألن هذا االلتباس ورد من املتوسط .أل ّننا عندما نؤكد عىل املتوسط ّ

نحس برضورة التمييز .ثم املسألة األخرية وهي قضية "حملة بونابارت"ً .
فعل ،من ناحية املقاربة فهي
بسهولة وملّا نبتعد إىل آسيا ،إىل الهند
ّ

فعل املنعطفات رضورية؛ أعطي ً
كل تحقيب مبني عىل منعطفاتً ،
ألن ّ
أخريا
مقاربة مهمة عرب منعطفاتّ .
مثال سأشري إليه يف تدخّ يل وهو ً
ّ
ألن هناك تأثري
تحقيب التاسع عرش .وهو آخر تحقيب للقرن التاسع عرش ،والذي صدر يف كتاب جماعي يف املغرب ،منذ ّ 1830 - 1790
يتم االنتباه إليها يف تاريخ املغرب .ومسألة أخرية مرتبطة بحملة بونابارت ،هي تاريخ تحقيب املعرفة الكولونيالية.
حملة بونابرت التي لم ّ

أن هذا التمييز هو
هي قضية  .Expedition D'Egyptواألبحاث األركيولوجية وغريها واملنهج نفسه ا ُتبع يف الجزائر بعد االحتالل .ويبدو ّ
الذي ا ُّتبع يف الجزائر ،وهو الذي أ ّدى إىل صوغ مفهوم املدينة اإلسالمية يف البحث االسترشاقي.

ألن
عبد الرحيم بنحادة :بالنسبة إىل قضية التحقيب ،أنا أسري مع عبد األحد يف االتجاه نفسه ومع األستاذ الطاهر املنصوري؛ ّ

التحقيب يختلف بحسب املجال الذي ندرسه واملوضوع الذي نعالجه .فإذا ما ك ّنا نشتغل يف التاريخ املايل ،فهناك تحقيب ينضبط إىل
منعطفات ليست بالرضورة هي املنعطفات املرتبطة بالتاريخ السيايس أو العسكري .فالتاريخ السيايس ينضبط إىل منعطفات أو أحداث

أي يشء
سياسية .يف حني ّ
أن التاريخ املايل ينضبط إىل منعطفات مالية؛ ّإما أزمة مالية ،أو مجاعة أو وباء يؤ ّدي إىل كارثة ديموغرافية ،أو ّ
معي.
له تأثري مبارش يف الحياة املالية أو املجال املايل أو مجال ّ

لدي تعقيبان فقط عىل الورقتني املهمتني .بالنسبة إىل األستاذ يوسف الشويري عن مالحظات الطهطاوي
محمد عفيفي:
شكراّ ،
ً

إن التاريخ الحديث يبدأ باإلسالم ،تاريخ مرص الحديث والتاريخ الحديث بصورة عامة بحسب قصده.
إن التاريخ اإلسالمي أو ّ
وقوله ّ
ً
فمثل يف جامعة األزهر مع
أن تاريخ اإلسالم ممتد وهذا سيظهر يف التحقيب،
ألن ثقافة الطهطاوي أزهرية باألساس وهو كان يرى ّ
ّ
دخول علم التاريخ الحديث سيصبح التاريخ اإلسالمي هو التاريخ اإلسالمي الحديث وفيه امتداد .وهذا لم يتغري إال يف السنوات األخرية

يسمونه يف أقسام التاريخ يف األزهر ،التاريخ اإلسالمي الحديث .بالنسبة إىل الطهطاوي ،علينا أن ننتظر قليال حتى عيل
فقط ،فكانوا ّ
إن تاريخ مرص الحديث يبدأ مع محمد عيل .ويحدد هذا والتغريات
كثريا يف كتبه .ومع الخطط التوفيقية يقول ّ
مبارك .وهذا لم يبتعد عنه ً

الكبرية التي حصلت .وهنا يوجد اختالف .والنقطة الثانية التي وردت عند األستاذ املنصوري بالنسبة إىل العصور الوسطى واإلسالمية،

ً
جدا ،وبصفة خاصة مع تأسيس األكاديمية يف مرص ،وتأسيس قسم التاريخ يف جامعة القاهرة .فقد بدأ الفصل بني
تطرح
إشكالية كبري ًة ً

أن التاريخ
فتم التمييز بني عرص املماليك والعصور الوسطى؛ بمعنى ّ
التاريخ اإلسالمي وتاريخ العصور الوسطى .وتاريخ العصور الوسطىّ .
أن املطرودين أو الخارجني أو شباب قسم
ضج ًة كبري ًة ً
جدا إىل درجة ّ
اململويك ال يندرج ضمن العصور الوسطى .وقد أثار هذا الفصل ّ

تماما ،وأصبح
التاريخ يف جامعة القاهرة الذين هاجروا أو هجروا إىل الجامعة الحديثة ،وهي جامعة "عني شمس" ،قلبوا هذه املوازين ً

املمتد الذي يشمل تاريخ األيوبيني واملماليك ،وتاريخ القرون الوسطى هو مصطلح أورويب ومقصود به التاريخ
هناك التاريخ اإلسالمي
ّ
األورويب .ومازالت هناك إشكالية كبرية يف الجامعة املرصية بخصوص هذا األمر .واألقسام الجديدة بعضها تابع لجامعة القاهرة والبعض

اآلخر لعني شمس.
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عبد الرحيم بنحادة :الكلمة ليارس سليمان.
مختصا بالتاريخ  -أ ّنك ال تستطيع أن تعمل يف التاريخ دون التحقيب ،وال تستطيع
يارس سليمان :حقيقة ،من الواضح  -لست
ً

أن تعمل يف كثري من األحيان ّإل بالتحقيب .فعلماء اللغة يقومون بعمليات التصنيف .وهذه العمليات ترادف التحقيب عند املؤرخني.

فالسؤال هو هل هناك يشء يتعلق بطبيعة العقل اإلنساين أو العقل األكاديمي؟ أل ّنه ال بد أن يضع املادة التي يدرسها يف ما يشبه صندوق

الربيد (أ ،وب ،وج) .حتى يف الطب ،هناك تصنيف .األساس هو الترشيح ،فالجسم هو وحدة كاملة لكن ال بد أن يرشح الطبيب هذا

ً
حبذا لو كانت
ويفصله
الجسم
تفصيل ،ليقول بعد ذلك هذا يختلف عن هذا مع ّ
ّ
أن ذاك مرتبط بذاك ،بعدما قلت هذا ...سؤايل هو كما ييل ّ
محاولة من نوع آخر لدراسة قضية التحقيب ،وهو أن نأيت بموضوع املادة التاريخية ،ونقول هذه هي املادة التاريخية فيقوم املؤرخون
بدراستها بتحقيبات مختلفة .واآلن بالنسبة إ ّ
يل أرى كيف تتبدى هذه املادة التاريخية عندما تحقّبها هكذا وتحقّبها هكذا .هل هناك

خالف كبري أم صغري؟ هل هناك منطق واحد أم أكرث؟ إذا كانت مثل هذه املؤتمرات تقام ّ
كل سنة نبدأ بيشء جديد .نأخذ مادة تاريخية
وندرسها بتحقيبات ظواهرية أو حداثية أو وسيطة أو من دون تحقيب ،ونرى كيف تبدو .وهل للتحقيب تأثري فيها؟ وما هو هذا التأثري؟

فأعتقد هنا يبدأ يف الحقيقة االبتعاد عن التنظري والبحث يف املادة التاريخية (كيف تبدو؟ كيف تتأىت لنا؟) .ونقارن التحقيب يف التاريخ
ٍ
تاريخيا بامتياز .فهذا يف الحقيقة
موضوعا
لعلوم أخرى؛ يف الجيولوجيا ،هناك تحقيبات .ال نجعل املوضوع
بالتصنيف وبتحقيبات أخرى
ً
ً

بناء عىل ما قيل هنا .وإال سندور يف حلقة مفرغة ونعيد إنتاج الحديث نفسه مر ًة بعد أخرى.
هو اقرتاحي ً

عبد الرحيم بنحادة :يف الحقيقة الجلسة املوالية سيكون عنوانها تجارب يف التحقيب .وسنتطرق إىل مواضيع ُحقّبت أو
ملجاالت حقّبت.
ً
مشكل .هو مشكل يؤرقني؛ هل الحقبة واقع أنطولوجي أم أ ّنها مواضعة منهجية؟ يف بعض
محمد بلبول :أريد فقط أن أطرح

فإن التحقيب هنا هو إفراز
العلوم مثل الجيولوجيا ،التحقيب أنطولوجي؛ ذلك أننا حني نتحدث عن الحقبة الكلسية أو الحقبة الجرييةّ .

لتحليل وليس ً
منهجيا .هذا هو املشكل األول .املشكل الثاين أ ّننا نتحدث عن التحقيب ،ولكن وراء فكرة التحقيب هناك فكرة
معطى
ً
نمر
القطيعة؛ أي ّ
أن هناك التحقيب يف إطار تصور التاريخ بوصفه استمرارية أو التحقيب يف تصور التاريخ بوصفه قطائع .وما يجعلنا ّ
من حقبة إىل حقبة هو االتفاق عىل القطيعة .وهذه القطيعة ليست منهجية ،هي تحليل .إذن ال يمكن أن نحقّب من دون أن نأخذ يف
وشكرا.
الحسبان مفهوم القطيعة .وتظهر هذه القطيعة يف مجال تاريخ األفكار ،وربما هي موجودة يف مجال تأريخ الحوادث اإلنسانية.
ً

أن هذا املوضوع الذي طرحه بلبول يستحق نقاشً ا معمقًا؛ فإذا كان عندكم ردود فعل بخصوص هذه
أظن ّ
عبد الرحيم بنحادةّ :

املسألة ،فلتتفضلوا.

معني باملراحل "العتبية" التي هي يف العادة
شخصيا
شكرا .مواصلة ملا قاله األستاذ محمد بلبول اآلن أو تذكري به .أنا
عصام نصار:
ً
ً
ّ

جدا .لكن تختفي يف إطار التحقيب "املقصوص بالسكني"؛ ما قبل الحرب العاملية األوىل وما بعدها أو العصور
مراحل قد تكون مهمة ً
تحول؛ فكما لو كنت واقفًا
دائما مراحل تضيع .وهي مراحل مهمة ً
جدا نرى من خاللها عمليات ّ
الوسطى أو العصور الحديثة ،فهناك ً

عىل عتبة الغرفةِ ،ر ٌ
جدا ،وهي املرحلة االنتقالية ،هذه إحدى
جل داخل الغرفة واألخرى خارجها ،فأنت يف هذه الحالة وهي حالة مهمة ً

ضحايا التحقيب ،والتي تتطلب م ّنا إعادة التفكري يف أساسية التحقيب .وال يمكن أن نتعامل بالتاريخ دون التعامل بالزمن التاريخي
جدا؛ فعىل سبيل املثال كيف يمكن أن
الذي هو جزء أسايس .وهذه املرحلة العتبية هي الضحية التي أرشنا إليها يكون لها دور أسايس ً

نتجاهل األحداث التي سبقت الحرب العاملية األوىل يف بالد الشام مع الدولة العثمانية؟ وكيف ننطلق اآلن ،ونقول اآلن بدأ االستعمار
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ألن الناس ال يقفون هكذا ويقولون لقد انتهينا من
الفرنيس أو االنتداب اإلنكليزي .يجب ّأل نتجاهل هذه املسائل ،هناك استمراريةّ ،
اسما غري العتبية  -هل
مراحل سابقة ،وسنعيش يف عالم جديد .هي عملية برشية تطورية؛ فعملية االنتقال يف ّ
حد ذاتها  -لم أجد لها ً

وبناء عىل هذا الكالم ،من األفضل دراسة مراحل ما بني التحقيب ال دراسة الحقب كأ ّنها متجانسة،
هي حقبة مستقلة بذاتها؟ برأييً ،
ودراسة االستمرارية والتغيري يف هذه املراحل ال دراسة املراحل ،مثل عرص الحداثة وعرص التصنيع ،وهكذا.

عبد الحميد هنية :طرح حيدر سعيد سؤال ما التحقيب الذي يجب أن نسري عليه؟ سؤال كبري ،أجابه محمد املصباحي ملاذا ال

(مخاطبا محمد املصباحي)
نمارس التاريخ من دون تحقيب؟ وأنا أشاطر هذا السؤال واإلجابة عنه بنعم .مع األسف ،مع أ ّنك طالبت
ً

ً
ّ
أنماطا من التحقيب .ربما سأصدم بعضكم .قلت يف مداخلتي ،التحقيب هو تصنيف .وعندما
قدمت لنا
برضورة
التخل عن التحقيبّ ،

أي كان ،فهو بالرضورة سيتقمص دور الفاعل .يف تقديري ،يجب ّأل
نقول تصنيف ،فهو بالرضورة تصنيف فاعلني؛ إذا حقّب مؤرخ أو ّ

باملرة .ويجب أن نتعامل معه عىل أ ّنه ذايت .ومهمتنا بوصفنا دارسني ال فاعلني ،أن نسائل هذا التحقيب
نعطي التصنيف صبغة موضوعية ّ
ِل َم جرى التحقيب بهذا الشكل .وإذا أردنا أن نكون دارسني مؤرخني أو غري مؤرخني ،فيجب ّأل نحقّب .يجب أن نرصد التحقيبات
ونسائلها فن ْنفذ من خاللها ومن داخلها إىل واقع الشخص الذي حقّب ،والذي يريد أن يحقّبه .أقرتح أن يكون هناك دراسات تاريخية

من دون تحقيب مسبق ،إذا أردنا أن نتخلص من التصنيفات التحقيبيةً .
مثل نارص سليمان يف تقديري لم يحقّب ،ولم يقرتح علينا

موضوعا معي ًنا ذكره يارس سليمان ،وحاول أن يفهم لغاية فهم املوضوع وليس للتحقيب .وأرجو
نصدره إىل فرتات أخرى .درس
تحقيبا ّ
ً
ً

ّ
بحسب تقديري ،عندما نكون مؤرخني يجب أن نتعامل مع ّ
ولكل موضوع منعطفاته .وهي طريقة لفهمه أو إلبراز
كل موضوع عىل حدة،
ّ
نتخل عن التحقيب ونسائل التحقيبات التي يبنيها الفاعلون.
تفاهمية أفضل .والخالصة هي أن

يارس سليمان :أقول يف النهاية إ ّنك ال تستطيع أن تخرج خارج قضية التصنيف .العلوم البحتة والعلوم الطبيعية تختلف تصنيفاتها

عن العلوم اإلنسانية واالجتماعية .هناك منهجيات مختلفة وغري ذلك .أقول مجد ًدا ما ييل حتى تقنعوين ،أنا بوصفي إنسا ًنا يحب التاريخ

تأثريا يف صوغ املادة التاريخية .آتوين بموضوع وادرسوه بتحقيبات مختلفة .وقولوا يل بهذا التحقيب
وليس
مختصا بالتاريخّ ،
إن للتحقيب ً
ً

يبدو لك هكذا ،وبهذا التحقيب يبدو لك هكذا .يف النهاية ،سنصل إىل ما قاله الطاهر املنصوري "اإلنشتانية النسبية" من دون هذا

التحقيب ،هذا ما نخرس وهذا ما نربح .ويف النهاية ،سنصل إىل نظرية محمد املنصوريّ .
فكل القضايا هي نسبية وليست قضايا ثابتة

ً
متشكل بأشكال مختلفة أو وجهة النظر مختلفة كما يقول دي
واحدا .سيبدو املضمون
املعنى أو ثابتة املضمون .حتى املضمون ليس
ً

سوسري ."The point of view creates the object" :Ferdinand de Saussure

محمد بلبول :لكن دي سوسري جرى انتقاده بشدة بخصوص هذه القولة ،أل ّنهم اتهموه بالذهنية؛ إذ كان عنده موقف اصطالحي

موضوعيا ،وهذا هو الذي يجعل املعرفة واحدة واملناهج واحدة .يف نظري
من املعرفة .ذلك أ ّننا نخلق املعرفة باملصطلحات وليست شي ًئا
ً
هذا مشكل آخر.

أن فكرة الخروج من فكرة التحقيب للتاريخ أو لألحداث التاريخية ،هي فكرة ممكنة وواردة ُ
وطرحت يف
معز الدريدي :أعتقد ّ

إن الحقب ال تطرح بل تطرح األفكار وتطرح
مدارس غربية وبخاصة مدرسة الحوليات يف فرنسا ،حني اقرتحت هذا املقرتح وقالت ّ
وتمس ّ
املواضيع التي لها عالقة بالفكر الفلسفي اليوناين ،ويمكن أن تصل إىل ّ
كل األطر الزمنية .إ ًذا طرحت مشكلة
كل املجاالت
ّ

الحقب واالبتعاد عنها منذ ما يقارب القرن .و ُق ّدمت ً
بدل منها مشكلة طرح األفكار .وبالنسبة إىل مسألة القطيعة والتحقيب التي تناولها
ٍ
جليا يف تاريخ العلم .يتحدث غاستون باشالر Gaston Bachelard
الزميل ،نعم ،التحقيب ال يرتبط ببعد زمني واضح بخاصة ال نرى ذلك ً
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التحقيب يف التاريخ العريب اإلسالمي

عن تاريخ العلم ،ويرى العلم هو تاريخ أخطاء العلم يعني العلم يعود إىل ما قبل إنتاج العلم ،يعني ليس له بعد زمني تحقيبي .إ ًذا ،يف نهاية

املطاف ،التحقيب وهذا املنهج الزمني الواضح ال بد من تجاوزه والخضوع إىل مدرسة بنيوية للقضايا .كما قلتم الجسد ُيتناول يف مجمله

لكن ال تفصل األعضاء بعضها عن بعض ،وعضو الرأس يمكن أن يكون التاريخ القديم واألعضاء األخرى هي التاريخ الحديث .إ ًذا،

ال بد اليوم أن نخرج من فكرة التحقيبالكرونولوجي  Chronologyبكرونولوجيا واضحة ،والخضوع ملشكلة أفكار والدخول يف قضايا

فكرية أكرث منها زمنية.

ٍ
مادة ما
إسماعيل ناشف :يدور يف ذهني سؤال :ماذا نريد أن نفهم؟ فالتحقيب فعل عنيف .يعني أ ّنك تفرض التصنيف عىل

أهم ،هل املص ِّنف أم املص َّنف؟ يف رأيي ،علينا أن نتواضع .يعني أ ّنه عىل اإلنسان أن يتواضع ويعطي فسحة ّ
ويفكر
والسؤال هو من هو ّ

مبني
أهم منه ،عوض أن يمارس العنف تجاهها .والسؤال املمكن أن يسأل هو ّ
أ ّنه يجوز للمادة التي يص ّنفها أن تكون ّ
أن التحقيب ّ
يمسه بصلة .والقضية
عىل السؤال ،والذي يريد أن يسأل ما هذا اليشء .والسؤال ما هذا اليشء يتعلق باملُص ّنف وال يرتبط باملص َنف وال ّ
األساسية هي ماذا يدفع اإلنسان ملمارسة التصنيف عىل الواقعّ .
كل هذه األساطري األوروبية للقرن التاسع عرش حول مركز اإلنسان،

عدد كبري من املداخالت املتعلقة بعوض أن يكون اإلنسان مركز الكون ،فمن
نحينا اإلنسان؟ وهناك ٌ
والسؤال هو ماذا سيحصل إذا ّ
املمكن أن تكون أشياء أخرى هي مركز الكون مثل الحيوانات ،والنباتات ،واألحداث ،وليس أل ّنه اقرتح هذه يجب أن تكون .ولكن

يجب أن يكون التمرين؛ التمرين التحلييل ،سؤال ما هذا اليشء الذي حرصنا فيه وجعلنا نستعمل وسائل عنيفة تجاه العالم الذي نعيش

فيهّ .
لب هذا اإلشكال .ولذلك
فكل هذا اإلرث األورويب النهضوي الحدايث فيه نقطة أساسية ،استخدام العنف التصنيفي تجاه العالم هو ّ

نحن نعرف أ ّننا يف ورطة أو مصيدة .ونحن لم نقل إ ّننا يف فرتة زمنية وأصبحنا نطرح األسئلة نفسها .ما هذا اليشء؟ وهل هناك إمكانيات

للخروج من سطوة التصنيف؟ والتصنيف هنا ليس شي ًئا خارج التاريخ .التصنيف هو بناء تاريخي  Constructيجب البحث عن وسائل

وتحديدا ملّا نتحدث عن االختالف.
للخروج منه،
ً

خصوصا عندما يكون هناك حدث عظيم ،أو كما يقول ابن
أن التصنيف يف بعض الحاالت يفرض نفسه،
محمد املصباحي :أعتقد ّ
ً

ٍ
لتحقيب
خلدون حدثان .وأستغرب من اإلخوان التونسيني ،أ ّنهم جاؤوا من بالد الحدثان الذي هو الربيع العريب ولم يجعلوه انطالقة

أن تلك النقطة لها القدرة عىل التفسري؛ عىل تفسري ما
معينة .معناه ّ
جديد لتاريخ العالم العريب؛ فمعنى التحقيب هو االنطالقة من نقطة ّ
جديدا .والتفسري يتطلب م ّنا
تفسريا
أن الربيع العريب له هذه القدرة؛ قدرة تفسري التاريخ العريب الحديث
ً
سيأيت فيما بعد .وبالفعل ،أعتقد ّ
ً
مغامرة للخروج من املظالت النظرية التي استظللنا بها يف املايض ،وأن نخوض مغامرة جديدة.

عبد الرحيم بنحادة :يحرض معنا اليوم يف هذه الجلسة طلبة من معهد الدوحة للدراسات العليا يف حقول الفلسفة والتاريخ

واللسانيات .أعطي بعضهم الكلمة.

أن العودة؛
تجاوبا مع ما سمعناه ونحن مع
عبد الله الغلبزوري:
تخصصنا مع األستاذ املصباحي يف شعبة الفلسفة .ولكن الحظنا ّ
ً
ّ

يعني النظرة إىل الزمن من دون تحقيبات هي نوع من الرسد ،أل ّنه كيف يمكن أن نعود إىل هذا الزمنّ ،
نوعا ما
وكل عودة إىل الزمن ً
مقوالت .إذا استحرضنا ً
أي
مثل العرص الوسيط ،استحرضنا ما هو ديني ويعني الكنيسة .يعني ّ
أن هناك مقوالت يجب استحضارها يف ّ
تقسيما يفرض نفسه
منهجيا أو
معي .فحينما نحقّب ،فإ ّننا بالرضورة نضع هذه املقوالت يف أذهاننا .وهذا التقسيم سواء كان
زمن ،زمن ّ
ً
ً

أن هذه املرحلة تتميز بكذا ويمكن قراءتها هكذا .وهذه هي أهمية التصنيف كما رأيت .وعليه ،فاملسألة هي
يف جميع الحاالت .يعني ّ

كما رآها طوماس كون  Thomas Edward Coneمسألة نموذج إرشادية يعني أن نعود إىل األشياء من دون نظرة أو بناء نظري ،فأنت
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تنظر إليها بوصفها أشياء فقط .لكن أن تعود إليها وفقًا لفكرة مسبقة ونظرية معينة ،فأنت تعود إىل تلك األحداث وفقًا لهذا النموذج.

أن إشكالية
عربا أو مسلمني ال بد لنا من تحقيب ً
أيضا؛ يعني ّ
واملشكل اآلن ّ
أن هناك نزعة خصوصية بخاصة اآلن ،هي أ ّننا بصفتنا ً
أيضا يف التاريخ .وهذا ما أريد أن أستوضحه أكرث.
الكونية والخصوصية كما يف الفلسفة ،كما يف األدب ربما مطروحة ً

ياسني اليحياوي (طالب برنامج التاريخ) :هناك سؤال قديم أعدت التفكري فيه بعد مداخلة الدكتور يارس ،وهو عن التحقيب

أن ّ
سيتم؟ والسؤال اآلخر هو
خاصا؟ وإذا كان كذلك ،كيف
لكل حقبة تاريخية
وعالقته باملنهج .والسؤال هل التحقيب يتطلب ّ
ً
منهجا ً
ّ
مسألة التحقيب يأيت عنها أو يتفرع منها مسألة الجماعة :جماعة املؤرخني أو جماعة املتخصصني .وعليه ،فالتاريخ القديم له جماعة
من املتخصصني يف التاريخ الوسيط كذلك .والسؤال هو :هل املتخصص يف التاريخ القديم يمكنه أن يعالج قضايا يف التاريخ الوسيط؟
واملتخصص يف التاريخ الوسيط كذلك هل بإمكانه أن يعالج قضايا يف التاريخ الحديث؟ ويعني هذا العالقة بني الحقب التاريخية.

كثريا الحلقة النقاشية الرائعة .وأريد من مجال تخصيص
عبد الرزاق املسعودي(طالب اللسانيات واملعجمية العربية) :أعجبتني ً

تحدث عن :ملاذا ال
كثريا هو النقطة التي أثارها األستاذ املصباحي حني ّ
الذي هو اللسانيات ،أن أربطه بمجال التاريخ ّ
ألن ما أثارين ً

يمكن تجاوز التحقيب؟ فهو نظر إىل املسألة من زاوية فلسفية ما بعد حداثية ،أل ّنه كما قال األستاذ يارس كانت هناك تحقيبات ّ
وكل
مجال يخضع لتحقيبات .ولكن من بعد الحداثة جرى إلغاء التحقيبات والتصنيفات .إذا ذهبنا إىل حقل اللسانيات وبالخصوص اللسانيات
نعدها تصنيفات،
التطبيقية فنؤمن أ ّنه كان هناك وجود للتصنيفات عندما يتحدثون عن طرق التدريس .فكانت طرق التدريس التي ّ

فتم إقصاء ّ
كل أنواع التصنيفات .لكن هذا اإلقصاء لم
لكن جاءت ما بعد طرق التدريس مع رائدها الهندي ّ Komara Vadivulu

يتم بصورة عشوائية ،بل وفقًا لرشوط أساسية ال يمكن االستغناء عنها وهي مفهوم  Particularityأي خصوصية املوضوع املدروس
ّ
أيضا
تاريخيا .هناك ً
أيضا رشط اإلمكان  Possibilityوهو يتع ّلق بإمكانية دراسة املوضوع التاريخي ،باالستغناء عن التحقيبات .وهناك ً
ً

عمليا .وليك أختم ،أقول إ ّنه يمكن االستفادة بصورة كبرية
 Practicalityأي العملية .أي مدى إمكانية أن يكون هذا البحث التاريخي
ً
ألن ّ
كل املجاالت اإلنسانية استفادت من مجال اللسانيات .وعليه ،ملاذا ال يكون مجال التاريخ مثلها؟
يف موضوع التاريخ من اللسانيات ّ
عبد املنعم أحمتي (طالب برنامج التاريخ) :انطال ًقا من مفهوم التحقيب ،وهو تقسيم التاريخ لفرتات متميزة ،وانطال ًقا من

الهدف األسايس وهو يعني التموقع يف الزمان ليك يعرف املنطلق واملكان الذي سننطلق منه ،نحن متموقعون يف الزمن .إذا ا ّتبعنا التحقيب

األورويب ،فنحن متموقعون يف الزمن نفسه والهدف هو محقق .إذا نظرنا إىل املسألة من جهة أخرى يف مسألة الهوية والخصوصية

والتخلص من اإلثنو أوروبية ،فهنا سنتحدث عن نقطة أخرى يعني هل نحن امتداد ،كما يقول عبد الله العروي يف كتابه مفهوم التاريخ،

نعد أنفسنا خصوصية ولها
نعد أنفسنا امتدا ًدا له ،فسيكون التحقيب األورويب مسألة محسومة .وإذا ك ّنا ّ
لذلك التاريخ األورويب؟ إذا ك ّنا ّ
تمت إليه اإلشارة يف املداخلة السابقة.
هوية إسالمية أو ما إىل ذلك فيعني أ ّنه يجب التفكري هنا
ً
مما ّ
أساسا يف مسألة التحقيب ،انطال ًقا ّ

إن باستطاعتنا أن ندرس التاريخ من دون تحقيب .وهذا األمر يعني
محمد الطاهر املنصوري :بصفتي مؤرخً ا ،ال يمكنني أن أقول ّ

أن التحقيب يشري
أ ّنه نوع من املجازفة الفكرية التي ال تستند إىل أرضية تاريخية حقيقية .هذا األمر هو نقطة أوىل .النقطة الثانية هي ّ

أن هناك قطيعة بني ٍ
عرص انتهى وعرص
ألن اختيار التاريخ يف س ّلم الزمن هو دليل عىل ّ
إىل مسألة التواصل والقطيعة التي ذكرها بلبولّ ،
ألن هناك ظواهر اجتماعية
بدأ .هذا الكالم من الناحية النظرية أو من الناحية االصطالحية ممكن .من الناحية العلمية غري ممكنّ ،
واقتصادية وثقافية وذهنية َتعرب الزمن .ومن هنا ،فاملؤرخ يجب أن يأخذ يف الحسبان أمرين :أمر نقاط القطيعة املتفق عليها .ولكن عندما

يدرس الظاهرة يدرسها منذ انطالقها إىل انتهائها.
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بحد ذاتها.
أن التحقيب نفسه له تاريخ .وعليه ،ال يجوز استخدام التحقيب وكأ ّنه نظرية ّ
أحب أن أشري فقط إىل ّ
يوسف الشويريّ :
ٍ
أن ّ
أن ما ُل ّمح إليه وما ُر ّكز
معي للتحقيب .ومن هنا ،ال وجود
لتحقيب يف املطلق .أشري إىل ّ
يعني ّ
معي وله مفهوم ّ
كل عرص له تحقيب ّ
أن ّ
معينة لها
فيه هو نظرية الحديث عن التحقيب .انطلق ما بعد ،أظن كتاب ميشيل فوكو  Michel Foucaultبمعنى ّ
كل فرتة تاريخية ّ

أن الناس يف العرص الكالسييك كانوا يدرسون شكل النبتة
مجموعة من املفاهيم والقواعد واألسس التي منها تفهم األشياء .فمعنى ّ
أو شكل الحيوان .ويف القرن التاسع عرش بدأنا ندرس وظيفة اليشء .فإذا أردنا أن نتحدث عن الترشيح ليس عن شكل اليد لكن عن

وظيفة اليد .فكيف تختلف وظيفة اليد عن وظيفة العني ووظيفة القدم .وعليه ،وظيفة الحدث هي التي ندرسها اآلن .وأعتقد أ ّنه ال
أن جميل الكالم عن املفاهيم العربية وعن الغربية
عربا ومسلمني إذا شئتم أن نرفض شي ًئا قبل أن نحصل عليه .ومعنى ّ
يجوز لنا بوصفنا ً

واالسترشاق وأن نلتزم نحن ما يفرضه علينا اآلخرون .ولكن إذا لم نحصل عىل هذا اليشء فكيف نستطيع أن نرفضه؟ يجب أن نستحوذ
عليه ونتقنه ،ثم نرفضه إذا شئنا .لكن ال نفعل ذلك قبل أن نحصل عليه.

ٍ
حيدر سعيدً :
تحقيب واحد؛ ّ
أيضا أتحفّظ عىل َق ْص
فكل موضوع يفرض
أول ،ال نستطيع أن نتحدث عن
خاصا .لكن أنا ً
تحقيبا ً
ً
أن التحقيب هو عمل
التحقيب عىل حقل التاريخ .ك ّلنا ،نحن املشتغلني يف العلوم االجتماعية ،نمارس هذا التحقيب .ال أعتقد كذلك ّ

أكاديمي مختربي .التحقيب مرتبط بالسياسة ومرتبط حتى باملخيال االجتماعي .النقطة األساسية التي أريد أن أقولها .نعم هناك ربما
أخريا مرتبط
أن التحقيب مرتبط بتحوالت يف البنية .واآلن وصلنا إىل ميشيل فوكو فهو
فرض لنوع من التحقيبات لكن أعتقد ً
أيضا ّ
ً
ْ

أن االلتباس هو يف تداخل البنى.
باملصطلح الذي استعمل باألبستمولوجيا وتاريخ األفكار بالقطيعة البنيوية .لكن ماذا يحدث؟ أعتقد ّ
عندما نقول "ما قبل الدولة العراقية الحديثة" و"ما بعد الدولة العراقية الحديثة" ،نحن نتحدث عن قطع سيايس .عن قطيعة يف املستوى

أن هذه القطيعة السياسية ترافقها
أمرا
ً
مفروضا من الخارج .لكن ما يحدث هو بداخل البنى .فهناك من يتصور ّ
السيايس .هذا ليس ً

التحول السيايس .القطيعة السياسية فرضت تحوالت يف البنية االجتماعية
أن هذا يعني
أي دليل عىل ّ
قطيعة اجتماعية وثقافية من دون ّ
ّ
ويف البنية السياسية.
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الجلسة الثانية
تحقيب املجاالت :تجارب ومقاربات
(رئيس الجلسة :عبد الحميد هنية)

القسم األول :املداخالت
عبد الحميد هنية :نبدأ اآلن ،إ ًذا ،الجلسة الثانية "تحقيب املجاالت :تجارب ومقاربات" ،ونبدأ مع عبد األحد السبتي من خالل

"نظرات حديثة يف تحقيب تاريخ املغرب" .عبد األحد السبتي أستاذ التاريخ بجامعة محمد الخامس ،الرباط  -املغرب ،وله يف مجال

التحقيب كتابات عديدة .ونُعطي الكلمة إذن لألستاذ عبد األحد السبتي.

عبد األحد السبتي

نظرات حديثة يف تحقيب تاريخ املغرب
أن األهم هو وصف الوقائع انطال ًقا من املصادر،
املؤرخ أحيا ًنا أن ينشغل بالتنظري أو باإلبستيمولوجيا التاريخية ،بدعوى ّ
يرفض ّ

املؤرخ التحقيب
ويف اآلن نفسه فهو يستعمل بالرضورة ،عن قصد أو عن غري قصد ،مفاهيم صاغها آخرون .وبالطريقة نفسها ،قد يرى ّ

معي ًنا للدراسة.
تر ًفا ال فائدة فيه ،بينما تشتغل هذه املسألة بصفة ضمنية يف عدد من االختيارات التي يتب ّناها الباحث عندما يختار
ً
موضوعا ّ

الذهنية التي تقيم عالقة بني
معينة ،إىل غري ذلك من العمليات
ويحرض التحقيب يف اختيار س ّلم زمني ّ
ّ
معينة ،ومنعطفات ّ
معي ،وحقبة ّ

املؤرخ يشتغل حول الزمن كيفما كانت نوعية اهتماماته.
شكل التحقيب ومحتواه .والسبب يف كل هذا ّ
أن ّ

أن البحث التاريخي الحديث يف املغرب وحول املغرب ،اعتمد توفيقًا بني تحقيب ينبني عىل معيار
ننطلق من فرضية أولية ،وهي ّ

أن
يميز بني التاريخ القديم والوسيط والحديث واملعارص .عىل ّ
السالالت الحاكمة ،وتحقيب يقوم عىل النموذج الرباعي الفرنيس الذي ّ

أن
النموذج األنجلوسكسوين يطلق عىل الحقبتني األخريتني صفتي ما قبل الحديث والحديث .وقد أصبح من قبيل تحصيل الحاصل ّ

تستقر عىل تحقيب بديل .وإضافة
أن ورش البحث يف تاريخ املغرب لم
خطاطة التحقيب الفرنيس تحمل بصمات املركزية األوروبية ،غري ّ
ّ

يتم أحيا ًنا اعتماد القرن ،وهو ما حصل مع القرنني الخامس عرش والتاسع عرش .فاألول انتقال من العرص الوسيط إىل العرص
إىل ذلكّ ،

ويسجل االنتقال من الضغط األورويب التمهيدي إىل حقبة الحماية الفرنسية اإلسبانية.
الحديث ،والثاين ينتمي إىل الحقبة املعارصة
ّ
وسوف نتأمل املضامني التي تعطى لهاتني املرحلتني االنتقاليتني.
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أول ،القرن الخامس عرش
ً
تم إبراز هذا القرن بصورة منهجية يف كتاب تاريخ املغرب :تحيني وتركيب((( .يبدأ القرن الخامس عرش مع االحتالل الربتغايل
لقد ّ

ملدينة سبتة عام  ،1415وينتهي مع أول بيعة تلقّاها األمري السعدي يف منطقة سوس بالجنوب عام  .1510وتتم ّثل السمتان األساسيتان

ثم
يف اختالل التوازن مع أوروبا ،واالنتقال من الكيانات اإلمرباطورية إىل الدولة الرتابية ،ومن دولة العصبية إىل دولة الرشفاء السعديني ّ
مكونات أخرى مثل:
العلويني .وهناك ّ
ӵӵتفكك الدولة املركزية والتنظيمات القبلية الكربى.
ӵӵتراجع النشاط التجاري والحياة الحرضية.

ӵӵاالحتالل الربتغايل لعرش مدن تقع عىل امتداد الساحل األطليس.

ӵӵالدور املركزي الذي أ ّدته الحركة الصوفية بصفتها دينامية ّ
أطرت مقاومة االحتالل اإليبريي وساندت قيام حكم السعديني.

عدة مالحظات عىل مستوى الرتابط الزمني .ويف عالقة هذه الحقبة بما سبقها .فالكتاب
إن تحديد مالمح القرن الخامس عرش يثري ّ
ّ

أن عنارص األزمة االقتصادية والسياسية بدأت يف منتصف القرن الرابع عرش مع الطاعون الكبري ( ،)1348واغتيال السلطان أيب
يخربنا ّ

املوحدين عام  ،1212ومن
عنان ( .)1358واختالل التوازن مع أوروبا يعود من الناحية العسكرية إىل هزيمة العقاب التي منيت بها دولة ّ
الناحية االقتصادية إىل القرن الثاين عرش الذي أنجزت خالله أوروبا أول ثورة فالحية.

التطور الخاص باملغرب ،وتحقيبات أشمل مثل تحقيب مارشال هودجسون
ويف مستوى آخر ،سوف يكون من املفيد أن نربط بني
ّ

ثم كيف يمكن الحديث عن انتهاء دولة العصبية يف املغرب بينما تقول بعض التنظريات (إرنيست
واملقاربات الحديثة للتاريخ العامليّ .
غلنري) باستمرار االختالف بني استمرار انتماء املغرب إىل النموذج الخلدوين وقيام النموذج العثماين الذي يرتبط ببناء جهاز بريوقراطي؟
فإن الكتاب الرتكيبي لدنيال ريفيه تاريخ املغرب :من إدريس األول إىل محمد السادس((( حاول العودة إىل التحقيب
ويف اإلطار نفسهّ ،

ليتبي استمرار مسلسل بناء تقاليد الدولة املخزنية ،عىل الرغم من القطيعة املفرتضة التي يم ّثلها القرن الخامس عرش .وهكذا
الساليلّ ،

يمكن االنتقال بمصطلح الدولة من املفهوم الدائري (دولة السلطان والساللة) إىل مفهوم املؤسسة (من دولة العصبية أو الرشفاء إىل
الدولة املخزنية).

ثان ًيا :القرن التاسع عرش
يمتد هذا القرن من  1800إىل  ،1900بل هناك إجماع عىل نقطة االنتهاء ( ،)1912واختالف يف نقطة البداية ( 1830احتالل
ّ

الجزائر) أو  ،1790إذ ينطلق "القرن التاسع عرش املمتد" يف  ،1790حيث يتزامن عهد السلطان سليمان (سليم الثالث؟) مع حدث
احتالل بونابارت مرص ،وبداية التهديد األورويب(((.

1

مجموعة مؤلفني ،تاريخ املغرب :تحيني وتركيب ،محمد القبيل (مرشف ومقدم) (الرباط :املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب)2011 ،

3

مجموعة مؤلفني.

Daniel Rivet, Histoire du Maroc: de Moulay Idrîs à Mohammed VI (Paris: Fayard, 2012).
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تمت دراسته وفق منظورين باألساس :من جهة أوىل التدخل الكولونيايل ،ومحاوالت إصالح
يحمل هذا القرن دالالت مركبة .فقد ّ

إن هذا القرن هو يف اآلن نفسه مرحلة ما
الدولة ،ومن جهة ثانية مونوغرافيات التاريخ املحيل الذي ُيعنى
بتطور القبائل واملناطق .ثم ّ
ّ

قبل االستعمار ،ومرحلة التدخل االستعماري الذي ال ينقصه سوى جانب السيادة السياسية الصورية ( ،)Hypocolonisationعىل

شاكلة تجربة إيران والصني .وقد أثّرت هذه االزدواجية يف إنتاج املصادر (الحوليات التقليدية ،وأدبيات االستكشاف األورويب ،واألرشيف
املؤرخ أمام زخم استثنايئ يساعده عىل التقاط زوايا جديدة من التاريخ االجتماعي والثقايف .وقد أتيح يل
املخزين واألورويب) ،وهو ما يضع ّ

أن أساهم يف هذا االتجاه ببحثني اثنني يسائالن ثنائيتني سائدتني.

ّ
املحل والدخيل .وإذا بموضوع التاريخ الثقايف ملرشوب الشاي يضعنا أمام صورة
يعد القرن التاسع عرش قرن االصطدام بني
ّ

(((
إن أوروبا
مطولة مكتوبة باألمازيغية ،نظمها عام  ،1895شاعر مغمور من جنوب غرب املغربّ .
مغايرة  .كان املنطلق هو اكتشاف قصيدة ّ

تسعى إىل استعمارنا بواسطة الشاي والسكر ،ويف اآلن نفسه يرسم الشاعر صورة لصينية الشاي بصفتها استعارة للمصىل وفضاء يستقبل

فيه السلطان وفود السكان (املشور) ،ويدعو الشاعر عامة الناس إىل تج ّنب الشاي أل ّنه ترف خاص بعلية القوم.

إنها إ ًذا مفارقة بناء التقليد يف زمن التحديث .يبتكر املجتمع "مرشوبه الوطني" انطال ًقا من مادة فرضتها عملية الغزو االقتصادي

تمدها بالسكر اآليت من معامل
تمد السوق املغربية بالشاي الصيني وفرنسا التي ّ
األورويب ،إذ حصل تكامل بني بريطانيا العظمى التي ّ

وتتبع مسلسل انتقال الشاي من مستوى الرتف إىل
التكرير بمرسيليا .ويتيح لنا املوضوع أن نربط القرن التاسع عرش بالقرن العرشينّ ،

ثم مرشوب عائيل.
ثم مرشوب ذكوريّ ،
مستوى الغذاء التعوييض يف األوساط الشعبية ،ومن مرشوب القرص السلطاين إىل مرشوب النخبةّ ،
نوعا من التشابه مع النمط اإلنكليزي يف محاكاة املجتمع للمركز السلطاين .كما أنه يف مجال ثقافة األرشبة ،هناك توا ٍز
وهكذا نكتشف ً
عموميا.
وفضاء
مرشوبا
بني اختالف بريطانيا عن أوروبا القارية ،واختالف املغرب عن املجال العثماين الذي عرف انتشار القهوة بصفتها
ً
ً
ً

املؤرخني تم ّثل القرن التاسع عرش بصفته حقبة أ ّدى خاللها التدخل األورويب إىل تأزيم العالقة بني
ومن جهة أخرى ،يسود عند ّ

ثم فدراسة أشكال التو ّتر تقوم هي األخرى عىل ثنائية التوازن السابق والخلل الطارئ .وقد أتيح يل أن أسائل
الدولة واملجتمع ،ومن ّ

هذه الثنائية من خالل دراسة ظاهرة تأمني الطرق بمقابل مادي من قوى مح ّلية قبلية أو دينية (رشفاء ورؤساء زوايا صوفية) ،أي
"الزطاطة" التي تم ّثل تنويعة مح ّلية لظاهرة الخفارة املعروفة يف املجتمعات العربية منذ ما قبل اإلسالم((( .هل قطع الطريق ظاهرة

حدتها ،مثلما وقع يف القرن الخامس عرش كما ورد يف الكتاب
ربما عمل السياق الجديد عىل الزيادة يف ّ
جديدة يف القرن التاسع عرش؟ ّ

تدل عىل قدم الزطاطة ،وإضفاء الرشعية الفقهية عىل عرف أداء ُجعل ملن ّ
مؤشات ّ
يتول "تزطيط"
أن هناك ّ
الجماعي السابق الذكر .غري ّ

أن الفقهاء ناقشوا العالقة بني ثمن الزطاطة واإلرشاء وثمن النفوذ.
املسافرين يف الطرق املخوفة ،منذ القرن السابع عرش عىل األقل .كما ّ

منهجيا أن ننطلق من القرن التاسع عرش لتحديد مالمح الزطاطة ،بصفتها ظاهرة اجتماعية ك ّلية (بحسب
ثم بدا يل من الجائز
ومن ّ
ًّ

مصطلح مارسيل موس) ،أل ّنها تؤثّر يف هيكلة جوانب تاريخية متعددة ،تنتمي إىل االقتصاد والسلطة السياسية والقانون وح ّتى املخيال.
تمتد ح ّتى مرحلة تأسيس الدولة املركزية يف "العرص الوسيط" ،وارتباط
وبعد ذلك تناولت قضية أمن الطرق بطريقة اسرتجاعية
ّ

هذه الدولة بمراقبة محاور تجارة العبور ،وذلك من خالل نمذجة خطابات أدبيات االستكشاف ،والحوليات السلطانية ،ومناقب األولياء،

 4عبد األحد السبتي وعبد الرحمان لخصايص ،من الشاي إىل األتاي .العادة والتاريخ ،ط ( 1الرباط /الدار البيضاء ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  /سلسلة
بحوث ودراسات رقم  ،25مطبعة النجاح الجديدة)1999 ،

5

عبد األحد السبتي ،بني الزطاط وقاطع الطريق .أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعمار (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش)2009 ،
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والنصوص القانونية التي تشمل األعراف القبلية واألدبيات الفقهية .ويف ّ
كل هذه الخطابات تتقاطع عمليات الوصف والرسد وتحديد
األنماط املعيارية .ويف الختام ،أو ّد أن أديل بخالصتني:

واملتحول.
ӵӵيوجد خلف هذا التو ّتر بني أشكال التحقيب تو ّتر آخر بني الحدث والبنية ،أي بني الثابت
ّ

ӵӵتتأثّر عمليات تجديد التحقيب بأدوات األنرثوبولوجيا ،وما يطرأ من إعادات النظر يف دراسة التاريخ العاملي.

ثم ،إىل نظرة
عبد الحميد هنية:
ً
شكرا لعبد األحد السبتي ،فهو يف نهاية األمر "يقفز" بنا إىل عالم آخر؛ القطيعة والعتبة .ومن ّ

محددة .الكلمة اآلن لعصام نصار ليك يحدثنا
أخرى إىل تقسيم ما (ال أريد أن أستعمل كلمة "تحقيب")،
ولكن ذلك يف إطار مواضيع ّ
ّ
عن التحقيب التاريخي يف السياق الفلسطيني.

عصام نصار

حول الزمن التاريخي يف كتابة تاريخ فلسطني والفلسطينيني
(((
لكن الزمن التاريخي ،وعىل الرغم من
املؤرخ األملاين راينهارت كوسيليك ّ .Koselleck
الزمن هو ً
دوما موضوع التاريخ ،كما أشار ّ

دورانه يف سياق الزمن الطبيعي ،فإ ّنه من غري املقترص عليه ،فهو ،أي الزمن التاريخي ،يرتبط بالبنية الرسدية ،والتي هي من نتاج عمل

أن الزمن التاريخي ال يمكن اختزاله يف الزمن الطبيعي هي فكرة حديثة النشأة ،كما يشري بندكت اندرسون Benedict
املؤرخ .وفكرة ّ
ّ

ّ
ّ
محل التزمني
ليحل
حد تعبريه عرب مرتجمه للعربية((( .وجاء التزمني التاريخي الحديث
 ،Andersoوترتبط بنشأة العلوم العلمانية عىل ّ

ً
ً
نهاية للتاريخ.
بداية والخالص
السابق املعتمد عىل السالالت والزمن الديني ،وهو ما يصفه اندرسون "بالزمن العمودي" املرتبط بالخلق
الزمن التاريخي ،كما يفهم اليوم بعد نشأة العلوم اإلنسانية العلمانية الحديثة ،يجب أن يفهم كونه "الزمن املتجانس الفارغ" ،بحسب

وصف والرت بنيامني واستخدام اندرسون لذاك الوصف .إنه الزمن األفقي الشامل لفكرة "يف الوقت ذاته" ،واملتفق عليه عرب التوافق املوقت،

حد ذاته عبارة عن تشكيل تاريخي أكرث من كونه اإلطار
والذي يقاس بالساعة والرزنامة((( .وهو الزمن الرسدي الروايئ ،والذي هو يف ّ

ّ
ّ
تتشكل وتسري عربه
وأن التاريخ هو زمنه .إنه الزمن الذي
العام الذي
فإن الزمن هذا هو زمن له تاريخّ ،
يتشكل من خالله التاريخ .ولهذا ّ
األمة .أي إ ّنه الزمن القومي .فلنئ كانت قضية الزمن التاريخي والتزمني إشكالية جوهرية يف التأريخ
الجماعة السياسية
املتخيلة التي هي ّ
ّ

(األسطغرافيا) ،بما هي خاضعة لرؤى فلسفية مختلفة باختالف املدارس التاريخية ،فهي يف سياق التاريخ القومي اإلشكالية األساسية.

ٍ
حدث ما بداية تاريخها ويف حدث آخر اكتمال
تكون تاريخي ،والذي يرى يف
فتاريخ الجماعات
األمة ،بما هي ّ
املتخيلة يستند إىل زمن ّ
ّ

ّ
األمة بذاتها .واختالف مثل هذا
تشكلها .ويف هذا السياق ّ
األمة التاريخي وتراتبيته جزء أسايس من كيفية تخيل الجماعة ّ /
فإن شكل زمن ّ
1

االقتباس من مراجعة كتاب كوسيليك املنشور باألملانية:

John Zammito, "Koselleck's Philosophy of Historical Time(S) and the Practice of History," History and Theory, vol. 43 (February 2004), p. 124.

 2بندكت اندرسون ،الجماعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها ،ثائر ديب (مرتجم) عزمي بشارة (مقدم) (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2014ص .85
3

املرجع نفسه.
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أن تاريخ تركيا يبدأ من مصطفى كمال والحرب الرتكية اليونانية
الزمن القومي هو جزء أسايس من اختالف تواريخ األمم املختلفة ،فإن رأينا ّ
عما إذا اعتمدنا تاريخ الدولة العثمانية بداية لتاريخ تركيا.
عىل سبيل املثالّ ،
فإن رؤيتنا لطبيعة التاريخ القومي الرتيك مختفلة ً
تماما ّ

فإن معالجة التزمني يف موضوع
نظرا لضيق املساحة لهذه العجالةّ ،
ومن دون االستفاضة يف النقاش النظري حول الزمن التاريخيً ،

لتخيل فلسطني والفلسطينيني من حيث الطبيعة واملايض واملستقبل .وهذا ما أرغب يف النظر إليه يف مساهمتي
تاريخ فلسطني هي أساسية ّ

أن هناك ً
فصل حا ًدا يف كتابة تاريخ فلسطني ،من حيث هي
هذه .لكن قبل البدء يف املعالجة ،أرغب يف أن أشري ،متفقًا مع بشارة دوماينّ ،

متخيلة ،يف عملية البحث التاريخي األورويب ً
مكان ،عن كتابة تاريخ الفلسطينيني من حيث هم جماعة سياسية
أول ،والصهيوين الحقًا(((.
ّ

املؤرخني بتاريخ هذا البلد يف عالقته باألديانّ ،
إن الدراسة األوروبية،
قل ظهور سكان البلد يف التاريخّ .
فكلما ازدادت معرفة ّ

وبخاصة تلك التي سادت يف القرن التاسع عرش ،عنيت بفلسطني بصفتها أرض التوراة واإلنجيل وموقع القصص الواردة يف هذه الكتب
املقدسة ،وليس بمن عاش فيهاّ ،
ميزتها عن غريها من البلدان.
وشكل ب ًنى اجتماعية واقتصادية وثقافية ّ

وجاء الخطاب التاريخي الصهيوين ليستمر يف هذا النمط من إنتاج املعرفة التاريخية بصفة انتقائية ،يربط البالد ليس بمن يعيش

فيها ،بل بمن يرغب يف السيطرة عليها واستعمارها عرب انتقائية ترى يف الحوادث التاريخية ،سواء حوادث وقعت أم أساطري دينية،
معتمدا فكرة
مرجعيته الوحيدة .وعليه فالتزمني السائد يف الخطاب الصهيوين التاريخي هو تزمني مرتبط بمسألة الهيكل اليهودي،
ً
يقسم إىل مرحلة الهيكل األول (هيكل سليمان) .وهي املرحلة التي يرى أنها بدأت ببناء الهيكل يف حواىل 960
ّ
أن الزمن التاريخي ّ

قبل امليالد وحتى تدمري الهيكل يف حواىل  586ق .م .تليها مرحلة الهيكل الثاين (هيكل هريودوس) من حواىل  530ق .م .حتى 70م.
واملرحلة الثالثة تبدأ بقفزة زمنية كبرية مبتدئة يف القرن التاسع عرش وغري منتهية إىل يومنا هذا ،وهي مرحلة عودة اليهود إىل فلسطني أو
فإن تزمني
بداية الزمن الصهيوين .فإذا كان تزمني تاريخ فلسطني لدى مسترشقي أوروبا والواليات املتحدة قد ارتبط بالزمن اإلنجييلّ ،

املؤرخني الصهاينة يستند إىل زمن اليهود فيها.
تاريخها لدى ّ

لكن السؤال امللح يف رأيي هنا ،يرتبط بكيفية تزمني تاريخ فلسطني يف إطار الكتابة التاريخية العربية والفلسطينية .ويف هذا السياق
ّ

مؤرخي فلسطني غري الصهاينة املعارصين .األول يجعل الفتح اإلسالمي لفلسطني
أو ّد أن أشري إىل ثالثة أنماط من التزمني نجدها لدى ّ
بداية تاريخ العرب يف فلسطني .ويجعل الثاين الهجرة الصهيونية بداية لتاريخ الشعب الفلسطينيّ .أما النمط الثالث ،وهو األحدث لدى

ّ
لتشكل الهوية الفلسطينية لسكان فلسطني.
املؤرخني ،فيبدأ من منتصف العهد العثماين بداية
ّ

أن جذور ّ
وتحديدا إىل الفرتة
تشكل الهوية الفلسطينية يعود إىل العصور القديمة،
ً
إىل جانب هذه األنماط ،نجد البعض يذهب إىل ّ

زمنيا البدايات التي يأخذها التأريخ الصهيوين لتاريخ ّ
تشكل الهوية اليهودية يف فلسطني .نجد هذا نمط من
الكنعانية .وهي تسبق ًّ

الجدي .مع أ ّنه توجد
مما هو يف سياق البحث التاريخي
ّ
التزمني منترشًا وواسع االنتشار يف سياق الخطاب السيايس الفلسطيني ،أكرث ّ

شيوعا ّ
بعض الدراسات التاريخية القليلة التي تدعم هذه املقاربة .وهو بذلك ّ
وأقل سلطوية يف سياق التزمينات السائدة لدى عموم
أقل
ً
املؤرخني ،ولهذا فلن نلتفت إليه يف سياق هذه الورقة(((.
ّ

4 Beshara B. Doumani, "Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History," Journal of Palestine Studies, vol. 21, no. 2
(winter 1992), pp. 5 - 28.

 5نجد هذا النمط من التزمني إىل حد ما لدى الباحث الياس شوفاين يف كتابه :املوجز يف تاريخ فلسطني السيايس منذ فجر التاريخ وحتى سنة ( 1949بريوت :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية )1996 ،وأكرث حداثة يف كتاب باسم رعد باإلنكليزية:

Bassem L. Ra'ad, Hidden Histories: Palestine and the Eastern Mediterranean (London: Pluto Press, 2010).
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الزمن اإلسالمي الفلسطيني
املؤرخون اإلسالميون ،وبدرجة ّ
أن بداية تاريخ شعب فلسطني تعود إىل الفتح اإلسالمي يف القرن
أقل القوميون العرب ،إىل ّ
يذهب ّ

السابع امليالدي ،حني بدأت عملية تعريب السكان وانتشار اإلسالم يف مجتمعهم(((.

وتجد هذه الرؤية يف فكرة التسامح اإلسالمي تجاه املسيحيني نقطة انطالقتها ،مستندة إىل ما يعرف "بالعهدة العمرية" ،إشارة

إىل الوثيقة التي منحها الخليفة عمر بن الخطاب ملسيحيي القدس ضام ًنا لهم فيها حرية العبادة .ويرتبط الزمن الثاين يف هذا النمط من

التزمني ،باالحتالل الصليبي لفلسطني يف العام 1099م ،بصفته أول محاولة أوروبية الحتالل فلسطني وتهجري سكانها ،منطلقًا إىل

الزمن الثالث وهو زمن تحرير القدس من الصليبيني قرب نهاية القرن الثاين عرش امليالدي عىل يد صالح الدين األيويبّ .أما الزمن الرابع

يف هذا الخطاب ،فريتبط ببدايات النشاط األورويب االستعماري الحديث وسقوط الدولة العثمانية بصفتها دولة خالفة ،وبروز املرشوع
وتحديدا مدينة القدس عام .1967
الصهيوين واحتالل فلسطني،
ً

الزمن الوطني الفلسطيني
املؤرخون القوميون الفلسطينيون بداية تاريخ فلسطني الحديث إىل بداية الهجرة االستيطانية اليهودية إىل فلسطني يف
يرجع ّ

القرن التاسع عرش ،منطلقني منها إىل مراحل تطور املرشوع الصهيوين وبدايات النضال الفلسطيني ضد هذا املرشوع.

واملراحل األساسية يف هذا التزمني هي حوادث جسام ،أو قرارات دولية محددة أثّرت يف قضية فلسطني مثل الحرب العظمى،

ثم قرار تقسيم فلسطني والنكبة الفلسطينية ،منطلقني
ووعد بلفور ،وحوادث الرباق  /املبىك عام  ،1929وثورة فلسطني عام  ،1936ومن ّ

لتأسيس منظمة التحرير وبروز حركة املقاومة الفلسطينية يف ستينيات القرن العرشين ،واملراحل املختلفة يف تاريخها السيايس والعسكري
ً
وصول إىل املرحلة الراهنة(((.

الزمن العثامين الفلسطيني
املؤرخني يف العقود املاضية القريبة من كتابة تاريخ الفلسطينيني مبتدئني من املرحلة العثمانية يف تاريخ فلسطني (1517
بدأ بعض ّ

حتى  ،)1918وبالتحديد منذ نهاية القرن السابع عرش وبداية القرن الثامن عرش .وقد استندوا يف ذلك إىل الوثائق العثمانية ،مثل سجالت
املحاكم الرشعية املتوافرة يف محاكم فلسطني واألرشيف العثماين .تشري هذه الوثائق ،بالتزامن مع الوثائق الشخصية والسري الذاتية

والتواريخ املحلية ،إىل االستمرارية يف تاريخ العوائل والقرى واملدن .وتوثّق الخالفات حول األمالك أو قضايا مرياث أو غريها.

ّ
املحل ،مثل فرتات
وعموما فهم يستخدمون التزمني السيايس
ويجد أصحاب هذا التزمني استمرارية موثقة لحياة الفلسطينيني.
ً

حكم باشوات ،أو التزمني السيايس العثماين ،والذي يرى يف القرن الثامن عرش مرحلة أوىل تليها مرحلة الحكم املرصي يف العقد الثالث
تحو ًل يف طبيعة
من القرن التاسع عرش ،يليها زمن التنظيمات العثمانية بما فيها التغريات املتعلقة بإصدار قانون األرايض ،والذي كان ّ

كتابا للمنظر اإلسالموي محمد عمارة ،إسالمية الرصاع حول القدس وفلسطني (القاهرة:
 6هناك العديد من األمثلة عىل نمط التأريخ اإلسالموي هذا ،أذكر منها هنا ً
دار نهضة مرص للطباعة والنرش.)1998 ،
7

ربما أهم ممثل لهذا االتجاه يف التزمني هو عبد الوهاب الكيايل يف كتابه تاريخ فلسطني الحديث (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1990 ،
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وتوسعا يف ملكيات العائالت املتنفذة ،وبروز دور هذه العائالت يف سياق ما يعرف باألعيان ،والذين برز دورهم أكرث بعد تشكيل
امللكيات،
ً
مجلس املبعوثان العثماين وتأسيس مجالس بلدية يف املدن الكربى يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش((( .الزمن الالحق بالعادة هو

فرتة حكم السلطان عبد الحميد الثاين ،والتي بدأت عام  1876وانتهت عام  ،1909لتليها مرحلة حكم جمعية تركيا الفتاة عىل إثر ثورة
أن املرحلة العثمانية لم ِ
تنته
 ،1908والتي استمرت حتى نهاية الحرب العظمى وبداية االحتالل الربيطاين .ويف هذا السياق يرى البعض ّ
بنهاية حكم العثمانيني ،بل استمرت
عمليا خالل فرتة الحكم العسكري الربيطاين ،وإن كانت يف صورة مرحلة عتبية(((.
ًّ

شيوعاّ .
ربما هناك أنماط أخرى ّ
كل من
أقل
ّ
ً
مؤرخي فلسطني املعارصين ،وإن كانت ّ
إن أنماط التزمني الثالثة هي الغالبة لدى ّ

حد ما .وكل من هذه التواريخ املتنافسة
قوميا
هذه األنماط يحاول بصورة ما أن ينتج
ً
خاصا به ورسدية زمنية محكمة إىل ّ
وتحقيبا ًّ
ً
تاريخا ًّ
تاريخيا مختلفًا استنا ًدا إىل نمط التزمني املتبع .فالتيار املستند إىل التزمني اإلسالمي لفلسطني ينتج جماعة فلسطينية
خطابا
نوعا ما ،تنتج
ً
ً
ًّ

املتخيلة ،والتي تعود
إسالمية باألساس ،تعود جذورها إىل الفتح اإلسالمي لفلسطنيّ .أما التيار الوطني الفلسطيني فينتج جماعته
ّ
بداياتها إىل بدايات املرشوع الصهيوين ،وتمتاز ببعدها النضايل ضد هذا املرشوعّ .أما التيار الثالث واملستند إىل التزمني العثماين ،فهو ينتج

مميز
جماعته
املتخيلة عىل أ ّنها استمرار لعملية تطور اقتصادي سيايس ثقايف خاص بسكان فلسطني ،حتى قبل أن يكون هناك إطار ّ
ّ
يمكن تسميته بفلسطني.

وألن رسدية ّ
فإن مخيلتها التاريخية تنتج
تيار من هذه االتجاهات الثالثة يف الكتابة التاريخية تستند إىل تزمني مختلفّ ،
ّ
كل ّ

أن هناك
ً
أي من هذه التيارات ،فال مجال لفرضية ّ
تماما عن االتجاهات األخرى .وال يمكننا الجزم بالطبع بصحة ّ
قوميا مختلفًا ً
تاريخا ًّ
إن ما يقبل النقاش حول صحة التواريخ أو عدم صحتها ،يكمن يف تفاصيل
حقيقيا وآخر
تاريخا
ً
متخي ًل يف سياق اخرتاع تاريخ األممّ .
ً
ّ

بحاثة مهتمني بالتاريخ يكمن يف كشف نمط الرسد
عامةّ .
لكن دورنا بصفتنا ّ
الحوادث الدقيقة ،وليس يف سياق الخطاب التاريخي بصفة ّ
والزمن التاريخي املتبع ،للبحث عن فرضيات قومية تتعلق باأليديولوجيا أكرث منها بالحقيقة التاريخية.

شكرا .التاريخ بال زمن ،والزمن بال تاريخ .فهذه هي خصوصية السياق الفلسطيني ،اآلن أعطي الكلمة للدكتور
عبد الحميد هنيةً :

عبد الرحيم بنحادة.

عبد الرحيم بنحادة

مناذج يف تحقيب التاريخ العثامين
عمرت الدولة العثمانية كما يعلم الجميع مدة ستة قرون من التأسيس يف سنة  ،1299إىل نهايتها بإلغاء الخالفة وإعالن الجمهورية

الرتكية سنة  .1924طول املدة الزمنية جعل من الرضوري تحقيبها .وقد اختلف تحقيب تاريخ الدولة العثمانية من مجال إىل آخر ،وخضع

لتطور النظرة إىل التاريخ العثماين وفق األزمنة التاريخية .كما اختلف التحقيب بحسب نوعية املواضيع التي تم طرقها .ويمكن أن نميز
يف هذا الباب بني ثالثة أنواع من التحقيب غريب وعريب وتريك.

 8أفضل ممثل لهذا التزمني الجديد هو بشارة دوماين يف كتابه :إعادة اكتشاف فلسطني :أهايل جبل نابلس ( 1900 - 1700بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)1998 ،
Salim Tamari, Mountain against the Sea: Essays on Palestinian Society and Culture (Berkeley: University of California Press, 2009).
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أول :التحقيب الغريب
ً
املؤرخون الغربيون بتاريخ الدولة العثمانية منذ األزمنة الغابرة ،ووضعوا كتابات رصدت التطورات التاريخية للمجال العثماين،
اهتم ّ

وعرضت ملختلف املواضيع .وقد تأثرت نظرتهم إىل هذا التاريخ بحسب الظرفيات التاريخية التي أنجزوا فيها كتاباتهم .ويمكن أن نقف
هنا عند ثالثة نماذج:

يف النصف األول من القرن التاسع عرش قام جوزيف فان هامر  ، Joseph von Hammerوهو من أعالم االسترشاق األملاين

البارزين ،بوضع كتاب بعنوان "تاريخ اإلمرباطورية العثماين من البدايات إىل أيامنا"((( ،وينضاف بذلك إىل مجموعة من األعمال التي

أنجزها هذا العلم البارز عن تاريخ األدب العريب و"أصول الروس" و"القسطنطينية والبوسفور" .ويمثل هذا الكتاب طفرة نوعية يف تاريخ
بعدا عميقًا
الكتابة األوروبية عن الدولة العثمانية ،فبعدما كانت أعمالهم تتميز بالسطحية والنظرة األحادية ،أعطى هامر بكتابه هذا ً
للتاريخ العثماين من خالل اعتماده عىل املصادر والنصوص العثمانية.

اشتغل هامر ملدة طويلة يف املجال الديبلومايس ،فقد أوفد للعمل بالسفارة النمساوية يف القسطنطينية .وهناك عكف عىل دراسة

اللغات الرشقية (الرتكية ،والفارسية ،والعربية) .وهذه املعرفة العميقة باللغات هي التي جعلته ينفذ إىل أعماق البريوقراطية العثمانية ،إذ

نجده يشارك بصفة مرتجم ضمن الوفد الذي رافق السفري العثماين أبا بكر راتب أفندي إىل فيينا .كما مكنته هذه املعارف من االطالع
الواسع عىل النصوص اإلسالمية املتعلقة بالتاريخ العثماين ،وترجمة بعضها إىل اللغة األملانية أو اإلنكليزية.

ويظل كتابه عن الدولة العثمانية أهم ما كتب .وعىل الرغم من املالحظات التي يمكن أن نسجلها عىل الكتاب خاصة من حيث

توجهه إىل الوصف أكرث من التحليل ،فإ ّنه ّ
املؤرخني األوربيني يف معرفة التاريخ العثماين .ولم يستطع أي من
ظل ملدة طويلة عماد ّ
املؤرخني الذين جاءوا بعده بلوغ املستوى الذي وصله هامر ،من حيث الدقة يف وصف الحوادث وتعليلها.
ّ

ً
بسيطا ال يستند إىل تعاقب
تحقيبا
مجلدا .يعتمد هامر
يتكون "تاريخ اإلمرباطورية العثماين من البدايات إىل أيامنا" من 18
ً
ً

تم العمل به إىل ذلك الحني يف الكتابات التاريخية األوروبية املتعلقة بالدولة العثمانية ،بل عىل تجزيء هذا
السالطني عىل غرار ما ّ
التاريخ إىل حقب صغرية ،وترتبط عالماتها البارزة بحرب أو اتفاقية سالم مع أوروبا .لنأخذ األجزاء الستة األخرية من الكتاب لنبني ذلك:
الحقبة املتناولة

الجزء

العارش

1640 - 1623

الحادي عرش

1676 - 1640

الثالث عرش

1718 - 1699

الخامس عرش

1774 - 1739

الثاين عرش

1699 - 1676

الرابع عرش

1739 - 1718

املؤرخ األملاين ،وهو ما ينسجم مع طبيعة النظرة التي كونها األوربيون عن
لقد حرضت أوروبا بكل ثقلها يف التحقيب الذي وضعه ّ

تاريخ العالم آنذاك ،فأوروبا هي مركز العالم واملجاالت األخرى ال ع ّلة لوجودها سوى االرتباط بالعالم القديم.

Joseph von Hammer-Purgstall, Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à nos jours (Paris : Impr. de Béthune et Plon, 1844).
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كتابا بعنوان "تاريخ اإلمرباطورية العثمانية وتركيا الحديثة"((( ،وقد غطى الكتاب املرحلة
ستانفورد شاو  Stanford Shawوضع ً

املمتدة ما بني قيام الدولة العثمانية يف نهاية القرن الثالث عرش وسنة  .1975ويميز شاو بني حقبتني كبريتني :األوىل وتمتد من بداية الدولة

إىل سنة  1808والثانية من سنة  1808إىل سنة  .1975وتم ّثل سنة  1808يف نظره سنة تحول بامتياز يف تاريخ الدولة العثمانية ،إذ تمثل

أن تاريخ القرن التاسع
سنة تجاوز النظام العثماين القديم والدخول يف عالم التحديث .ولعل ما يستخلص من املقرتح التحقيبي لشاو هو ّ
عرش العثماين يندرج ضمن مرحلة ممتدة ،ال تقيم فر ًقا بني تاريخ الدولة العثمانية والجمهورية الرتكية .وينسجم إىل حد كبري مع ما تروم

إليه األبحاث الالحقة من التمييز يف تاريخ تركيا والدولة العثمانية بني ثالث حقب هي:
ӵӵاملرحلة السابقة عن سنة .1453

ӵӵاملرحلة املمتدة ما بني  1453و.1839
ӵӵاملرحلة الحديثة  1839إىل .1924

املؤرخني الفرنسيني بإرشاف الراحل روبري منرتان عىل إعداد تاريخ تركيبي للدولة
روبري مانرتان  Robert Mantranعكف جماعة من ّ

العثمانية((( .وقد عمل الباحثون تحت إرشاف روبري مانرتان عىل إعادة النظر يف تاريخ الدولة العثمانية من منطلقني اثنني ،أولهما يتعلق

تم اكتشافه من وثائق جديدة بعد فتح األرشيف العثماينّ ،أما الثاين فيتعلق باستبعاد الخلفيات األيديولوجية التي تحكمت لفرتة
بما ّ
طويلة يف صوغ هذا التاريخ.

أن األمر ال يتوقف عند ذلك ،إذ سعى الباحثون إىل مراجعة التحقيب الذي اعتمد يف الكتابات السابقة ،إذ يقرتح الك ّتاب
غري ّ

جديدا لتاريخ الدولة العثمانية .لقد مرت الدولة العثمانية حسب هؤالء الباحثني من املراحل التالية:
تحقيبا
ً
ً

ӵӵمرحلة التأسيس والنشأة وتمتد من قيام اإلمارة إىل سنة  ،1512أي مرحلة السالطني الثمانية األوائل.
ӵӵمرحلة الذهبية ما بني  1512و .1606
ӵӵمرحلة األزمة ما بني  1606و .1790
ӵӵمرحلة اإلصالح والتنظيمات.

أن التحقيب املقرتح هو تحقيب توفيقي ،يمزج بني التحقيب الساليل والسلطاين
نتأمل هذه الحقب املختلفة ،يبدو ّ
عندما ّ
والتحقيب الخاضع العتبارات مؤسسية وقوة الدولة أو ضعفها .فهو يضع الدولة قاعدة أساسية ملختلف املراحل التاريخية.
تلتف يف الحقيقة عىل وقائع وأحداث مفصلية يف تاريخ الدولة العثمانية .ومن ذلك ً
مثل أنها تتجاوز عن هزيمة
إن مرحلة التأسيس ّ

ً
يتم التغايض عن الدخول
األتراك يف معركة أنقرة ،وهي هزيمة كان يمكن أن تكون
فيصل ومنعطفًا يف تاريخ الدولة العثمانية .كما ّ

أيضا يف تاريخ البحر
العثماين للقسطنطينية ،والذي ال شك يف أنه يكتيس أهمية كبرية ليس يف تاريخ الدولة العثمانية فحسب ،ولكن ً
األبيض املتوسط وعالم ذلك الزمان.

تم االلتفاف عىل منعطفات أخرى يف زمن مرحلة النشأة والتأسيس ،كان التجاوز عن حوادث مفصلية ومنها ً
مثل معركة
ومثلما ّ

املؤرخني العثمانيني
ليبانتو  Battle of Lepantoسنة  .1571وفضل مانرتان أن يجعل من سنة  1606نهاية مرحلة األوج ،والحال ّ
أن ّ
Stanford J. Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. 2 (Cambridge: Cambridge University,1977).
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Mantran, Robert. Histoire de l'Empire ottoman (Paris: Fayard, 1989).
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أن أزمة الدولة تعود بجذورها إىل ما بعد السلطان سليمان القانوين ،بل منهم من يربطها بالسنوات األخرية لحكم سليمان
أنفسهم يرون ّ

القانوين .وكانت من تجلياتها األزمة املالية التي عرفتها الدولة العثمانية ،والتي كانت ثورة الجاللني يف األناضول واحدة من تمظهراتها.

ثان ًيا :التحقيب الرتيك
املؤرخون العثمانيون يف كتابة تواريخ عامة للدولة العثمانية يف النصف األول من القرن العرشين ،كان التحقيب
عندما رشع ّ

سلطانيا يقوم عىل أساس اعتماد الزمن الذي حكم فيه السلطان حقبة من دون االلتفات إىل ما كان يعتمل داخل
تحقيبا
املعتمد
ً
ً

تم االستناد إىل عصور الصدور العظام
املؤرخني القدامى .غري ّ
املجتمع .وقد سار هؤالء عىل نهج ّ
أن بعضهم تجاوز هذا التحقيب ،فقد ّ

وتم الحديث يف هذا الباب
وليس السالطني ،كما يبدو ذلك يف كتاب أحمد صوريا الذي ّأرخ للصدور العظام يف تاريخ الدولة العثمانيةّ .
تم الحديث عن عرص الزنبق ،وهو عرص مرتبط
عن حقبة الصدر األعظم القوي صوقليل باشا الذي حكم زمن ثالثة من السالطني .كما ّ

بزمن أحد الصدور العظام األقوياء يف القرن السابع عرش.

عندما انهارت دولة الخالفة العثمانية سنة  ،1924وانتقلت السلطة إىل يد مصطفي كمال ،توجه إىل إحداث قطيعة مع اإلرث

تم إحداث مؤسسة التاريخ الرتيك  Türk Tarih Kurumuالتي عهد إليها بالبحث يف تاريخ تركيا.
العثماين .ففي نسيان  /أبريل ّ ،1931
وقد عملت هذه املؤسسة عىل تشجيع البحث يف تاريخ األتراك يف املراحل السابقة عن الدولة العثمانية ،بل عملت هذه املؤسسة عىل

تشجيع البحث األركيولوجي ،وأحدثت لهذه الغايات مؤسسات تعنى بالبحث األثري .وقد عملت هذه املؤسسات عىل االشتغال بالتعاون
مع مؤسسات أجنبية (معهد الدراسات األناضولية ،واملعهد األملاين للبحوث األثرية ،واملعهد الهولندي) وشجعت عىل القيام بحفريات يف

تاريخ األناضول.

وقد أثّرت هذه السياسة يف منجزات البحث التاريخي ،فقطع األتراك الصلة بالتاريخ العثماين ،وعكفوا عىل االهتمام باملراحل

السابقة ،وباتوا يبحثون عن هوية مفقودة .وقد زاد من تفاقم الوضع االنتقال بالرتكية من الحرف العريب إىل الحرف الالتيني ،إذ انفصم
األتراك عن ماضيهم القريب ،وبات من الصعوبة بمكان االطالع عىل الوثائق واملصادر الرتكية القديمة العثمانية التي كانت بمنزلة
طالسم يصعب ّ
فك ألغازها.

وتم تحقيب التاريخ الرتيك عىل أساس
وقد وضعت مؤسسة التاريخ الرتيك والساهرون عليها تاريخ الدولة العثمانية بني قوسنيّ .

تم
ثاليث :ما قبل الدولة العثمانية ،ومرحلة الدولة العثمانية ،ومرحلة الجمهورية .لم تتوجه العناية إىل دراسة تاريخ الدولة العثمانية ،بل ّ
تأسيس مؤسسات لالهتمام بتاريخ األتراك قبيل الدولة العثمانية ،وجرى الربط بني املرحلة القديمة من التاريخ الرتيك والعهد الجمهوري.

عد "التاريخ العثماين" الذي وضعه أوزون جارشىل(((  İsmail Hakkı Uzunçarşılıأهم كتاب يتناول تاريخ الدولة العثمانية
وي ّ
ُ

يعد الكاتب من بني األوائل من األتراك الذين فتحوا باب البحث يف تاريخ الدولة العثمانية من خالل وثائقها .وقبل أن
بالتفصيل ،كما ّ
كتابا عن املؤسسات العلمية وآخر عن املؤسسات البحرية،
ينجز هذا الكتاب ،اهتم أوزون جارشىل بتاريخ املؤسسات العثمانية فوضع ً
تحقيبا متمي ًزا للدولة العثمانية.
قبل أن يرصف اهتمامه إىل التاريخ الرتكيبي العام للدولة العثمانية .وتنبع أهمية هذا الكتاب يف وضعه
ً

قسم زمن الدولة العثمانية من التأسيس إىل نهاية القرن الثامن عرش إىل أربع حقب:

Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983).
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ӵӵاألوىل منها تغطي ما بني قيام دولة السالجقة إىل فتح إسطنبول.

ّ ӵӵأما الثانية فتغطي ما بني فتح إسطنبول إىل وفاة السلطان سليمان القانوين.

ّ ӵӵأما الثالثة فتتعلق باملرحلة من تويل سليم الثاين العرش إىل معاهدة كارلو فيتس .Karlowitz
ّ ӵӵأما الرابعة فمن معاهدة كارلوفيتس إىل نهاية القرن الثامن عرش.

أن التحقيب املعتمد أخذ يف الحسبان التوجهات التي وضعتها مؤسسة التاريخ الرتيك ،فهو لم يكتف بتحقيب الدولة
املالحظ ّ

العثمانية منذ السنوات األخرية من القرن الثالث عرش ،عىل غرار ما هو معمول به يف كل الكتابات ،بل ربط بني التاريخ الرتيك والسلجوقي،

وجعل التاريخ العثماين امتدا ًدا للتاريخ السلجوقي .وهو ما يتساوق والنظرة التي أرادها الجمهوريون للتاريخ العثماين .كما أنه اعتمد
محددات ال تنضبط إىل بداية عهد سلطان أو نهايته ،بل أدخل بعض األحداث املفصلية التي رآها عالمات بارزة يف تاريخ الدولة

أن هذه املعاهدة م ّثلت عالمة محددة يف تاريخ الدولة العثمانية ،ليس
العثمانية ،كمعاهدة كارلوفجه  Karlowitzسنة  .1699والواقع ّ
وأيضا يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي للمجال العثماين.
فقط عىل مستوى العالقات الدولية للدولة العثمانية فحسب ،بل ً

هذا التحقيب هو الذي سارت عليه كل الدراسات الرتكيبية للدولة العثمانية عند األتراك ،وأضيفت إليه حقبة التنظيمات التي

امتدت عىل طول القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،بما يف ذلك العمل الذي أنجزه خليل إنالجيك.

وقبل سنوات ،وبمناسبة الذكرى السبعمئة لقيام الدولة العثمانية ،أرشف أكمل الدين إحسان أوغىل عىل كتاب جماعي هو بمنزلة

جديدا لتاريخ الدولة العثمانية يميز
تحقيبا
مراجعات للتاريخ السيايس واالقتصادي واالجتماعي والثقايف للدولة العثمانية .يضع الكتاب
ً
ً

ً
فيصل
أن هذه السنة هي التي تم ّثل
بني حقبتني ،األوىل من سنة  1299إىل  ،1774والثانية من  1774إىل  .1924ويرى أصحاب الكتاب ّ

يف تاريخ الدولة العثمانية.

ما يمكن أن نسجله عن هذا التحقيب:
ً ӵӵ
أول إعادة النظر يف نقطة البداية ،فهو ال يربط الدولة العثمانية بالدولة السلجوقية ،بل يؤرخ لها منذ أن كانت إمارة حدودية.
أساسيا
ثانيا اعماد املؤلفني املشاركني يف هذا الكتاب تاريخ توقيع معاهدة كوجك قينارجه بني الدولة العثمانية وروسيا منعطفًا
ً
ً ӵӵ
يف التاريخ العثماين.

واضحا ،مع بعض التحقيبات األوروبية التي أكدت أن معاهدة كوجك قينارجه تشكل منعطفًا
أنه تحقيب يتقاطع ،كما يبدو ذلك
ً

أيضا مع طبيعة الكتاب الذي
ويعد هذا التقاطع ّ
مؤشًا إلعادة النظر الرتكية يف تحقيب التاريخ ،وينسجم ً
أساسيا يف تاريخ الدولة العثمانيةّ .
ًّ
تركيبا للدراسات السابقة غربية كانت أو تركية حول تاريخ الدولة العثمانية.
أراده مؤلفوه
ً

ثالثًا :التحقيب العريب
لم تتخلص معظم الدراسات التاريخية العربية من التحقيب السلطاين الذي طغى عىل األدبيات التاريخية األوروبية يف بداية القرن

نادرا .ويظهر هذا التوجه يف الكتابات
العرشين ،حتى عندما تعلق األمر بمواضيع غري سياسية ،أو ال ّ
تمت للتاريخ السيايس بصلة ّإل ً

التاريخية العربية األوىل عن الدولة العثمانية كالكتاب الذي أنجزه فريد بك املحامي بعنوان تاريخ الدولة العلية العثمانية((( .واستمر
5

محمد فريد بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثمانية (بريوت :دار السبيل.)1977 ،
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هذا التوجه يف الكتابات العامة التي تناولت تاريخ الدولة العثمانية .ويم ّثل كتاب العثمانيون :املؤسسات واالقتصاد والثقافة((( تمي ًزا
مؤسسا عىل االستفادة من مختلف التحقيبات تركية أكانت أم غربية.
تحقيبا
يف هذا الباب من حيث اقرتاحه
ً
ً

فإن التحقيب العريب
جانبا هذا النوع من الكتابات التي سعت إىل تقديم صورة شاملة أو تركيبية للتاريخ العثماينّ ،
وإذا ما تركنا ً

املؤرخ له .ويمكن أن نورد يف هذا الباب نموذجني:
وتم تطويعه ليأخذ تلوين املجال ّ
للدولة العثمانية اختلف بني مجال وآخرّ ،

ӵӵالنموذج املرصي الذي يميز يف التاريخ العثماين بني حقبتني بارزتني ،األوىل تمتد من الدخول العثماين ملرص سنة  1517وتمتد إىل غاية

الحملة الفرنسية عىل مرص سنة  ،1798والثانية هي ما بعد الحملة الفرنسية عىل مرص .وال تهتم الكتابات التي اعتمدت هذا التحقيب

أن تاريخ الدولة العثمانية لم يبدأ ّإل مع الدخول العثماين إىل مرص والبالد
بما سبق تاريخ الدخول إىل مرص إىل درجة
يتصور معها املرء ّ
ّ

جزءا من تاريخ مرص ،وهو ما تدافع عنه نيليل حنا بقوة.
العربيةّ .
إن هذا التحقيب يجعل الدولة العثمانية ً

املؤرخون الجزائريون بالخصوص عىل التمييز بني حقبتني؛ تبدأ األوىل مع الدخول العثماين إىل الجزائر
ӵӵالنموذج الجزائري وفيه درج ّ
سنة  1517وتنتهي بانتهاء عرص الباشاوات ،وتبدأ الثانية مع عرص الدايات وتنتهي باالحتالل الفرنيس للجزائر سنة .1830

نوعا من "املركزية الذاتية" يف التعامل مع التاريخ العثماين .ولم
ويظهر من خالل هذين النموذجني ّ
املؤرخني العرب مارسوا ً
أن ّ

تام عن عالقة بلدانهم بهذا التاريخ .فالتاريخ العثماين هو جزء من تاريخ البلدان التي ّأرخوا لها.
ينظروا إىل هذا التاريخ باستقالل ّ

يحدد لنا مالحظات عن التجربة املرصية يف
عبد الحميد هنية:
شكرا لألستاذ بنحادة .الكلمة اآلن للدكتور محمد عفيفي الذي ّ
ً

التحقيب التاريخي.

محمد عفيفي

مالحظات متعلّقة بالتجربة املرصية حول التحقيب
يف التاريخ الحديث واملعارص
تحول الجامعة
عرفت الجامعة األهلية منذ نشأتها عام 1908
اهتماما بالدراسات التاريخيةّ ،
ً
لكن التطور الكبري سيحدث مع ّ

إىل جامعة حكومية تحت اسم الجامعة املرصية عام  .1925وسيظهر إىل الوجود قسم التاريخ يف رحاب ك ّلية اآلداب ،وسيأخذ القسم

بالتقسيم التقليدي للتاريخ كما هي الحال يف أوروبا آنذاك ،والتقسيم الثاليث ،والقديم والوسيط والحديث .ولكن ستطرأ بعض املتغريات

ثم بعد فرتة سيظهر التاريخ املعارص وسيلحق بالتاريخ الحديث،
عىل هذا التقسيم بإضافة التاريخ اإلسالمي وفصله عن التاريخ الوسيطّ .

ليصبح
املسمى "التاريخ الحديث واملعارص" .وسنقترص يف هذه الورقة عىل ذكر الصعوبات واألطاريح التي صاحبت عملية التحقيب
ّ

بالنسبة إىل ّ
كل من التاريخ واملعارص ،ومدى سيادة األيديولوجيا يف هذا االتجاه ،وعدم الوصول إىل شبه اتفاق يف بداية ما لكليهما.

ً
أن
بالنسبة إىل التاريخ الحديث ُطرحت الحملة الفرنسية عىل مرص عام 1798
بداية للتاريخ الحديث؛ إذ رأى أصحاب هذا االتجاه ّ
ً
فاصل بني عرصين أولهما العرص العثماين الذي ينتمي بحسب رأيهم إىل حقبة العصور الوسطى .كما ُوصم العرص
حدا
هذه الحملة كانت ً
6

عبد الرحيم بنحادة ،العثمانيون (الدار البيضاء :املؤسسات واالقتصاد والثقافة.)2006 ،
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حظيت به يف عرص سالطني املماليك ،فقد كانت القاهرة هي عاصمة
العثماين بأنه عرص االنحطاط؛ إذ فقدت مرص استقاللها الذي
َ
ً
وألح
الدولة ،وحارضة العالم وإيوان اإلسالم كما وصفها ابن خلدون ،لتصبح عىل أيدي سليم العثماين
والية تابعة إلسطنبول فحسبّ .

أصحاب هذا االتجاه عىل سياسة العزلة التي فرضها العثمانيون عىل مرص ،والتي حالت دون اتصال مرص بأوروبا إىل أن جاءت الحملة

الفرنسية فكرست هذه العزلة ،وأعادت مرص من جديد إىل عالم البحر املتوسط.

ّ
ويركز أصحاب هذا االتجاه عىل دور الحملة يف بدايات التحديث يف مرص ،ويشريون إىل املجمع العلمي الفرنيس يف القاهرة ،وعلماء

ً
ارتباطا وثيقًا
أن مرص بعد الحملة الفرنسية سريتبط تاريخها
وي ِّلحون عىل ّ
أول مرة إىل مرصُ ،
الحملة ،وكتاب وصف مرص ،ودخول املطبعة ّ

ً
بداية للتاريخ الحديث ،وال يرى يف الحملة الفرنسية إال
ولكن يرفض بعضهم األخذ بهذه األطروحة
ثم بمسرية التحديث.
ْ
بأوروبا ،ومن ّ
ً
ً
ً
واحتالل مبارشًا ملرص .فما الذي نبدأ به تاريخنا الحديث "الوطني"؟
استعمارية،
حملة

تستمر إال نحو ثالث سنواتً ،
فضل عن االختالف
مدتها؛ فهي لم
إن دور الحملة يف تحديث مرصُ ،يرفض ً
أيضا ،استنا ًدا إىل ِقرص ّ
ّ
ّ

ويرى أنه بمنزلة الذراع العلمية لالستعمار.
الديني واللغوي الذي لم يسمح بالتقارب .كما ُيرفض الدور الثقايف والعلمي املصاحب للحملة ُ

تبق يف مرص ،بل كان عليها االنتظار حتى
أيضا باملدفع واملطبعة ً
فإذا كانت الحملة أتت باملدفع واملطبعة ،فإنها رحلت ً
أيضا .فاملطبعة لم َ
إنشاء املطبعة األمريية يف عرص محمد عيل.

أن مجيء العثمانيني إىل مرص عام  1517هو بداية للتاريخ الحديث؛ إذ ارتبط مصري مرص باملنطقة
بناء عىل ذلك ،ذهب بعضهم إىل ّ
ً

غريبا عن
ك ّلها ،وربما حتى الحرب العاملية األوىل عام  1914وإعالن الحماية الربيطانية عىل مرص ،وإىل ّ
أن حكم الدولة العثمانية ليس ً
حد كبري
أن هذا التاريخ يوافق إىل ّ
املنطقة وعن تاريخها .فهو امتداد طبيعي لطبيعة الحكم واإلدارة يف املنطقة منذ فجر اإلسالم .كما ّ

ً
لحظة عابر ًة رسعان ما عادت مرص بعدها إىل الوجود العثماين ،بل
إن الحملة الفرنسية لم تكن إال
ثم ّ
بدايات التاريخ الحديث يف أوروباّ ،
عثمانيا .هذا ً
أن الدولة العثمانية  -من وجهة أصحاب هذا الرأي  -آخر خالفة إسالمية،
واليا
فضل عن ّ
ّ
ً
إن محمد عيل نفسه لم يكن إال ً

ضجة كبرية يف العالم اإلسالمي ،وال سيما يف مرص التي طمح امللك فؤاد آنذاك إىل إحياء
وأنه قد تر ّتبت عىل إلغاء الخالفة عام ّ 1924
الخالفة فيها.

ً
احتالل باسم الدين ،ويطرح ً
أن بداية
ويرفض بعضهم اآلخر هذا االتجاه وال يرى يف الوجود العثماين إال
رؤية أخرى مفادها ّ

ً
فضل عن
التاريخ الحديث يف مرص تعود إىل عام  ،1805عام وصول محمد عيل إىل الحكم ،فهو مؤسس الدولة الحديثة يف مرص،

أن محمد عيل قد أعاد إىل مرص استقاللها
أهم املؤسسات يف مرص منذ ذلك الوقتُ .يضاف إىل ذلك ّ
الجيش الحديث الذي أصبح من ّ
بوصفها ً
دولة ،وكانت قد فقدته مع الغزو العثماين لها عام .1517

ً
لكن هذا املظهر العلمي
إىل هذا املدى ،تبدو األطاريح
علمية ،عىل الرغم من التباين الشديد يف طرح بدايات التاريخ الحديثّ ،

أن أنصار التغريب سيعتمدون فكرة بداية التاريخ الحديث مع مجيء الحملة،
ُيخفي وراءه ،إىل ّ
تجس ًدا لأليديولوجيا؛ ذلك ّ
حد بعيدُّ ،

بشدة
وأن هذا االتجاه سيميل إليه ً
أن التيار اإلسالمي سيميل ّ
أيضا أصحاب نزعة البحر املتوسطية .يف حني ّ
وارتباط تاريخ مرص بأوروباّ ،

أن بداية التاريخ الحديث كانت مع "الفتح العثماين" ،وآخر خالفة إسالمية .ويف هذا السياق ،يمكن استحضار كتاب الزعيم محمد
إىل ّ
فريد تاريخ الدولة العلية العثمانية الذي يشتمل عىل الدعوة إىل عودة مرص مر ًة أخرى إىل الدولة العثمانية وجالء االحتالل الربيطاين
عن مرص.
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ً
بداية ملرص املستقلة،
ومن ناحية أخرى ،سيميل معظم التيار الوطني املرصي إىل اختيار عام  1805ووصول محمد عيل إىل الحكم

أن الدولة املرصية يف إطار رصاعها مع التيار اإلسالمي ستحتفل عام  2005بمرور مائتي ٍ
عام عىل تأسيس الدولة
مرص الحديثة ،حتى ّ
الحديثة يف مرص ،مع انتشار للفاعليات يف طول البالد وعرضها.

ً
بداية للتاريخ
إن تحديد بداية التاريخ املعارص تحرض فيه األيديولوجيا .فقد رأى بعضهم باألخذ بالحرب العاملية األوىل 1914
ّ

أن مرص نفسها
أن عالم ما بعد الحرب ،ليس هو ما قبلها ،كما ّ
نظرا إىل أهمية هذه الحرب وتداعياتها عىل العالم بأكمله ،وإىل ّ
املعارصً ،

أن الوجود العثماين الرسمي ينتهي بها عام  ،1914مع إعالن الحماية الربيطانية ،وتنصيب السلطان حسني كامل
تأثرت بالحرب؛ ذلك ّ

وطني .فكيف نبدأ تاريخنا املعارص بحرب استعمارية عانت مرص
لكن بعضهم يرفض هذه البداية من منظور
سلطا ًنا عىل مرص آنذاكّ .
ّ

كثريا من ويالتها؟
ً

أن ثورة  1919هي بداية طبيعية ووطنية للتاريخ املعارص ،فهذه هي الثورة الشعبية الحقيقية يف تاريخ
من أجل ذلك يرى بعضهم ّ

أن هذه الثورة قد أ ّدت إىل إعالن ظهور
مرص التي حدثت ّ
ضد اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس ،بريطانيا العظمى ،عالو ًة عىل ّ

اململكة املرصية عام  ،1922ودستور  1923الذي ّ
نظم التجربة الليربالية يف مرص.

وأن االحتالل الربيطاين استمر يف مرص إىل أن جاءت ثورة 23
أن ثورة  1919قد أخفقت يف تحقيق املطالب الوطنيةّ ،
ويرى بعضهم ّ

وأن ثورة  1919لم تنجح
ثم طرد االستعمار ك ّله مع حرب السويس عام ّ ،1956
يوليو  1952ونجحت يف إبرام اتفاقية الجالء عام ّ ،1954
ً
نتيجة لسيطرة كبار املُالك عىل الحياة السياسية ،ولذلك قامت ثورة  23يوليو باإلصالح الزراعي الذي
يف معالجة املسألة االجتماعية،

ثم ُ
وقدم ً
قىض عىل كبار ّ
تكون ثورة يوليو هي البداية الطبيعية للتاريخ املعارص يف مرص.
امللكّ ،
حلول للمسألة االجتماعية يف مرص ،ومن ّ
أيضا تتدخل األيديولوجيا بشدة ،ويجرى استخدام سيوف التاريخ يف التطاحن بني القوى السياسية
يف هذا السياق ً

ً
فضل عن أنصار حزب الوفد الذي ما يزال يف الساحة السياسية عىل الرغم من ضعفه الشديد،
الحالية؛ إذ يميل التيار الليربايل،

ً
بداية للتاريخ املعارص ،وإىل التعظيم من شأن التجربة الليربالية التي عاشتها مرص بعد هذه الثورة.
إىل تمجيد ثورة  1919بوصفها
ً
وأن ثورة  23يوليو هي
ويرفض أغلب التيار اليساري -
أن ثورة  1919قد أخفقتّ ،
فضل عن التيار النارصي  -هذا األمر ويرى ّ

ً
ً
إضافة إىل التوجه
نتيجة لذلك،
نظرا إىل انحيازها االجتماعي الواضح ،والتحوالت التي عرفها املجتمع املرصي
البداية الحقيقية ً
العرويب للثورة.

هكذا ،رأينا مدى اتساع مساحة األيديولوجيا يف مسألة التحقيب للتاريخ الحديث واملعارص ،وتوظيف ذلك يف الرصاعات السياسية

ثم مدى انعكاس ذلك عىل الكتب املدرسية ومناهج التاريخ ،واألجيال الشابة .ولهذا األمر حديث آخر.
بني التيارات املختلفةّ ،

بي لنا تحقيبات وساءلها وأبرز متغرياتها ،وكذلك إسرتاتيجية "تجنيد" الفاعلني ،وهو
عبد الحميد هنية:
شكرا للدكتور عفيفيّ ،
ً

جدا .وصلنا إىل نهاية الدفعة الثانية من العروضّ .أما اآلن ،فنفتح باب النقاش.
أمر ٌ
مفيد ًّ
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القسم الثاين :مناقشات
ثم يف صوغ
إن ما الحظته هو أننا اآلن نكتب ّ
يارس سليمانّ :
أن تحقيب التاريخ هو يف مفهوم الدولة أو غياب الدولة يف فلسطنيّ ،
مثال عىل ذلكً .
تبعا للسياقات السياسية التي تعيشها هذه الدول ،ومرص كانت ً
تقطيعا
أن التحقيب ليس
أول ،هل ّ
ً
هوية هذه الدولة ً
واضحا؟
للزمن عىل املفاصل ،وهو األمر الذي يبدو
ً

ثم،
أن التحقيب أصبح اآلن
أداتيا ،فهو لتحقيق أشياء ما بعد التحقيب؛ ما يعني ّ
ثانيا ،يبدو ّ
أن التحقيب هو توظيف أدايت .ومن ّ
ً
ًّ

أيضا .وهذه العشوائية تخدم وجهة نظر املحقِّب بقدر ما
أن التحقيب
عموما به انتقائية واختيارية ،وعشوائية ً
فإن هذا يسلط الضوء عىل ّ
ّ
ً

أيضا الهدف من إرساء دعائم وثيقة وآمنة يمكن االعتداد بها للتاريخ كعلم من العلوم .فأنا اآلن أنطلق إىل فضاء آخر هو :ما هي
تحكم ً
ً
إضافة إىل ذلك ،هل هي وظيفة توصيفية؟ أم هل هي وظيفة تفسريية؟ وهل هو يقوم بالتفسري؟ هنا نتحدث عن بعد
وظيفة التحقيب؟
آخر هو املفهوم األدايت للتحقيب ،يعني هو تفسريي واستعمايل ،وأقول إنه أدايت.

لدي ثالثة أسئلة لعبد الرحيم بنحادة ،السؤال األول هو مفارقة توظيف التحقيب .فإذا كانت وظيفة التحقيب
محمد املصباحيّ :

التاريخي متم ّث ً
فإن سؤايل بشأن التاريخ العثماين الذي هو كل تركيا يف الحقيقة ،كيف يمكن للمؤرخ أن
لة بوضع التاريخ بني قوسنيّ ،
يفلت من تسخريه يف مآرب الدولة؟ هل املؤرخ يف تحقيبه هو رجل ٍ
مسخر لجهة أو أخرى لوضع التاريخ بني قوسني،
علم؟ أم هل أ ّنه
َّ

ً
ً
ً
ً
أيضا ،هو :ما
سؤال آخر
"بسيطا" ،هو :ما الفرق بني التاريخ السلجوقي والتاريخ العثماين؟ وأطرح
سؤال
وهذا أمر خطري .وأطرح
بسيطا ً
أن
الفرق بني التاريخ السلجوقي والتاريخ العثماين؟ ّأما السؤال التايل ،فهو متع ّلق بـ "التاريخ العثماين" و"التاريخ اإلسالمي"؛ يعني هل ّ
أن هناك
استعمال التحقيب الكالسييك للتاريخ هو الذي أنشأ هذا التيار السيايس الذي صار
طاغيا عىل الفعل السيايس يف تركيا؟ أم هل ّ
ً
أسبابا أخرى لم تتبني بعد؟
ً

يوسف الشويري :أو ّد ،فقط ،أن أعقّب عىل املقاربة ّ
أن هناك ،من خالل كالم عبد الرحيم
لكل الكلمات التي ُألقيت ،بمعنى ّ
ً
مقترصا عىل العالم
فإن هذا الشأن ليس
وكالم نصار وكالم عفيفي وعبد األحد،
ثم ّ
ً
ارتباطا بني كتابة التاريخ والسلطة السياسية .ومن ّ

العريب ،بل إنه يوجد يف ّ
فإن التاريخ له وظيفة سياسية .وهذه الوظيفة تقوم بمعنى الرتبية الوطنية ،أو خدمة الكنيسة،
كل الدول .لذاّ ،
معي ،أو ّ
أو خدمة ّ
محايدا؛ إذ كانت هناك
ثم ،ق ّلما كان التاريخ (بمعنى كتابة التاريخ) شأ ًنا
ً
خط ديني ّ
خط قومي ،أو اشرتايك ..إلخ .ومن ّ
أن التاريخ هو السياسة تميش عىل قدميها ،بمعنى أنه عىل
معي .وهذا يعني ّ
دائما مدارس تكتب التاريخ من أجل تحقيق هدف سيايس ّ
ً
ً
نوعية باالنتقال من استخدام األمثال التاريخية  -االستفادة منها  -إىل الكتابة التاريخية
إن اإلنسانية حقّقت قفز ًة
الرغم من أ ّنه ُيقال ّ

تحديدا
فإن الهدف السيايس ال يزال كام ًنا وراء معظم الكتابات التاريخية ،واملشكلة يف الوطن العريب
ً
املوضوعية القائمة عىل الوثائقّ ،
كل من عمل يف جامعة أو أراد أن ينرش ً
فإن ّ
عمل معي ًنا ،ينبغي أن يأخذ يف الحسبان
ثمّ ،
أنه ال توجد حرية باملعنى الذي نفهمه .ومن ّ

ترصف السلطة السياسية إذا ما قرأت هذا التحليل أو ذاك.
أشياء أخرى؛ من قبيل كيفية ّ

وحتى لو لم تتدخل السلطة السياسية ،فهناك مراقبة ذاتية .واملواطن العريب استبطن هذه املراقبة وأصبح من شبه املستحيل أن

مهم،
ثمّ ،
فإن أرى ّ
أن التحقيب من هذه الناحية هو ّ
نجد من يكتب بحرية أو باستقالل .وإذا كتب ربما ال تكون النتيجة كما يريد .ومن ّ

أن مرص
يتم بها .وإذا عدنا إىل مرص ،عىل الرغم من احتجاج بعض اإلخوان من جهة ّ
ولكن التحقيب ً
دائما يرتبط باللحظة السياسية التي ّ
ال ّ
أن التحقيب يتبع هذه اللحظة
تجسد تطورات تجري يف دول عربية أخرى ،وجدنا ّ
تشكل الدولة املركزية يف العالم العريب ،أرى أنها ّ

فإن اللحظة السياسية
ثمّ ،
السياسية .وأرى أ ّننا إذا درسنا املغرب ،ودرسنا لبنان ،وسورية ،والعراق ،وجدنا نماذج توحي بما نقول به .ومن ّ
ً
تاما.
والتحقيب مرتبطان ببعضهما
ارتباطا ّ
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عبد األحد السبتي :مالحظة أوىل ،هذا االنطباع املتم ّثل بقضية السلطة وتاريخ الدولة التي هي مسائل بديهية تأيت من مسألة
العام) .إذن ملّا نكتب التاريخُ ،تطرح مسألة "التحقيبات الكربى"
العام (املؤرخون ال يشتغلون ك ّلهم بالتاريخ
هي أنه تحقيب التاريخ
ّ
ّ

خاص ًة ،بالرضورة ،بالكتب املدرسية ،أو الكتب الجماعية التي تم ّثل الدولة ،وتتأثر كذلك بالرهانات السياسية ،ومن غري
وهي تتأثر ّ
اقتصاديا،
تاريخا
فإن التاريخ السيايس من الناحية الرتبوية واملنهجية الديداكتيكية هو "تاريخ إطار" .فحتى ملّا نكتب ما كان
ً
ذلكّ ،
ًّ
ً
أداتية ،وهذه
ثم ،فإ ّننا نحيل عىل مرحلة ما .فتصبح املسألة
نُحيل عىل مرحلة ما؛ نقول االقتصاد أو اإلنتاج الزراعي يف عرص كذا ،ومن ّ
هي النقطة األوىل.

أن فائدة ّ
حد ذاتها ،وهي ما تسمى يف التاريخ "املقاربة
كل ما نناقشه اليوم معرفة يف ّ
ّأما النقطة الثانية ،يف إيجاز ،فهي ّ
تم تحقيب تاريخ كذا؟ يعني إىل جانب التاريخ السيايس واالقتصادي واالجتماعي
اإليستوغرافية"؛ بمعنى :كيف كتب تاريخ كذا؟ كيف َّ
يوجد ما يسمى اإليستوغرافيا  ،Historiographyوهي تاريخ التاريخ أو هي تاريخ الكتابة التاريخية ،وأشري يف هذا السياق إىل أم ٍر ّ
ذكرين
سميته .Les usages politiques du passé
به عرض عفيفي وكذلك األستاذ بنحادة .فقد ساهمت يف ندوة بفرنسا نُرشت من خالل ما ّ

فهذه الظواهر موجودة يف جميع الفضاءات واملجاالت الثقافية .وعىل سبيل املثال ،بعد سقوط جدار برلني ،توقفت دول أوروبا الرشقية
وأي تاريخ سيحيك ،وقد سقطت ٌ
دول،
عن تدريس تاريخ املدارس؛ ألنه ليس هناك كتاب مدريس سيحيك التاريخ املدريس وفق الراهنّ .
ٌ
أنظمة .واألمر نفسه بالنسبة إىل قضية مرتبطة بالرصاعات؛ مثل الرصاع بني الصني واليابان .ما أريد قوله هو أ ّننا ملّا نشتغل  -وقد
وتغريت
ذكرت يف مداخلتي ً
العام ّ
العام ،ولكن ال يضطر إىل
ونركز يف موضوع ّ
معي يتقاطع مع التاريخ ّ
مثال يف هذا الشأن  -ونبتعد عن التاريخ ّ
محاورته ،آنذاك يمكن أن نشحذ أدوات أخرى يف مجال التحقيب.

أسجل مالحظتني .األوىل :من الرضوري أن ننظر إىل تاريخ التاريخ كمؤسسة؛ بمعنى أنه توجد مرحلتان ،أو
عصام نصار :أو ّد أن ّ
ابتداء من أملانيا
تحول التاريخ إىل علم أكاديمي وصارت له قواعد وأصول
ّ
ً
عدة مراحل ،أو تأكيد مرحلة نوعية جديدة يف القرن  .19وملّا ّ

ومناطق أخرى ،وما قبل ذلك من املمكن أن نسميه "تدوين" ً
مثل .النقطة الرئيسة يف هذا التاريخ األكاديمي الحديث الذي هو يف إطار

ثم ،من الرضوري أن ننظر يف التاريخ الحديث ليس من جهة ارتباطه بالرضورة
الجامعة نشأ يف الدولة القومية ،يف الزمن القومي .ومن ّ

بالسلطة السياسية بقدر ما هو ارتباط بالتاريخ القومي الذي يخرتع ذاته ،والذي هو يف حاجة إىل هذا اإلطار التاريخي حتى يثبت ذاته.

أحب أن أشري إىل تحقيب التاريخ العثماين الرتيك الواصف
املالحظة الثانية :بالنسبة إىل القضية التي طرحها الزميل عبد الرحيمّ ،

كتابا قرأته
لها ،لك ّنني الحظت
مؤخرا ،وكما هو معلوم أنه يوجد نوع من املدارس "املراجعية"  Revisionistيربز برتكيا ،وإين أستحرض ً
ً
لكن
حدي ًثا لطلعت تشيتشك Talat Çiçekالذي ينظر إىل الجمهورية الرتكية بوصفها امتدا ًدا  -وهذا الكتاب هو عن حياة جمال باشا ّ -
ً
صحة
تقريبا
ثم ،فإ ّنه يضع
بداية للفكر الجمهوري (برصف النظر عن ّ
أتاتورك بالنسبة إليه هو االمتداد الفعيل ألفكار جمال باشا .ومن ّ
ً
صحته ،فهذه وجهة نظره) تعيده إىل تركيا الفتاة ،وبالتحديد إىل شخصية جمال باشا .فهناك ،إذن ،نظريات جديدة.
هذا األمر أو عدم ّ

إسماعيل ناشف :الحقيقة أنني أريد أن أطرح فكرةً ،فأغلب املالحظات تنطلق من وجود الدولة ،وأنا أرى أنه يف كثري من حاالت

مبني عىل
التاريخ ال توجد دولة .والسؤال من ّ
أي مرجع ننطلق؟ أنا أوافق الدكتور عصام يف ما قال بالنسبة إىل الزمن القومي الذي هو ّ
فكرة الدولة .نأخذ الحالة الفلسطينية ً
مثلّ :
كل مؤرخ ينطلق ،بالرضورة ،من لحظة .فهو ابن الرشط التاريخي الذي أفرزه ،ويف اللحظة

وطبعا ال أحد
بناء عىل موقعي يف التناقضات،
التي أنطلق فيها أنا من سياق تاريخي ّ
معي ،وأنظر إىل الوراء ،أو أنظر إىل اللحظة ،فأنا أنظر ً
ً

غطاء لألشياء .من أجل ذلك،
جميعا ،يمكن أن تكون
ليس لديه موقف ،وحتى الحيادية املدعاة يف املؤسسة األكاديمية ،مثلما نعرف
ً
ً
ال توجد حيادية ،فالحيادية هي مثل "فستان" أو "قناع" نلبسه.
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إن القضية ،يف السياق الفلسطيني ً
إن تاريخ فلسطني ّ
عدة روايات ،وتوجد الرواية كذا والرواية كذا،
مركب من ّ
مثل ،أنني حني أقول ّ
ّ

محايدا ،أعمل مساوا ًة بني جميع الروايات .أنطلق من الدولة ،لكن لنفرتض أنني أريد أن أنطلق ،مثل
فأنا يف هذه الحالة التي أبدو فيها
ً

حال فلسطني ،كجزء من مرشوع تحرري ،وأريد أن أكتب تاريخ املرشوع التحرري وهو بصدد التحقّق ،عكس النموذج الذي طرحه األستاذ

محمد عفيفي بالنسبة إىل مرص حيث توجد دولة والدولة ّ
فأي نوع للتاريخ يف اللحظة التي
كل مر ّة تنتقل أو تصري فيها تحوالت يف إطار الدولةّ .
ال توجد مؤسسة دولة ،وإنما توجد أشياء أخرى من إدارة الجماعة القومية أو الجماعة الدينية؟ أول يشء يف مالحظة عابرة أننا ،يف وضعية

"ما بعد الحداثة" أو "ما بعد القومية"ً ،
علما؛ ألنه ليس للعلم أهمية يف هذه الوضعية أو تلك .لكن
مثل ،نضحك عندما نرى
ً
شخصا ،يحمل ً

نوعا مص ّن ًما مبثوثًا يف أنحاء العالم ،واألمر كذلك يقال بالنسبة إىل كتابة التاريخ يف الحالة
بالنسبة إىل شخص ليس له علمّ ،
فإن العلم يصري ً

الفلسطينية؛ أي الفلسطيني الذي يؤمن بتحرير فلسطني بشكل قومي ،أو بشكل سيايس ،أو بشكل آخر .السؤال األسايس ،إذن ،متع ّلق

ً
منطلقة من األكاديمية وال من مؤسسات دولة القومية.
بكيفية كتابة التاريخ التي بدأت يف يوم لم تكن فيه

أن النقاط التحقيبية التي تظهر يف مجتمع ما وورثتها األجيال بمنزلة نوع من التقليد الورايث ،ويبقى األمر
نارص سليمان :يظهر يل ّ

ً
مغايرا ،أو ثور ًة عليها ،فكأنك
تحقيبا
رشعية وتبقى كأنها "مسلمات" ،وحني تجد لها
يف خوف من املساس بها ،وبمرور الوقت تكتسب
ً
ً

نفكر فيها .والتقليد واملحاكاة املستمرة يف االستناد إىل منعطفات يبقيان ً
العام .فهي ،إذن ،مسألة نريد أن ّ
حال
أتيت بيشء يخالف الرأي ّ
ً
حقيقيا.
وهمية مثل الحملة الفرنسية التي ِنصفها وهمي يف الحقيقة ،أكرث منه منعطفًا
ًّ
كل األسئلة التي ُو ّجهت إ ّ
عبد الرحيم بنحادة :ال أريد أن أجيب عن ّ
يل ،أريد فقط أن أتدخل بشأن مسألة تسخري املؤرخ لخدمة

ً
مؤسسة هي مؤسسة التاريخ
أن الدولة أنشأت
أغراض الدولة ،وقد أرشت يف البداية ،عندما كنت أتحدث عن بداية الجمهورية ،إىل ّ

مؤطرة ً
كل الدراسات ّ
ألن ّ
أول يف مؤسسة التاريخ الرتيك.
تم وضع الحقبة العثمانية"بني قوسني" يف إطار هذه املؤسسة؛ ّ
الرتيك ،وإىل أنه َّ

ويف ما يتعلق بالتاريخ العثماين واإلسالميني ،هناك صور تتداولها وسائل اإلعالم عن البالط الذي أنشأه أردوغان؛ أي البالط الذي

يصطف بها الجنود التي هي بمنزلة التاريخ العسكري للدولة العثمانية .فهناك محاولة السرتجاع
ك ّلف ماليني الدوالرات ،والطريقة التي
ّ

ً
تاريخ الدولة العثمانية أو استعادة الدولة العثمانية بوصفها ً
إسالمية.
دولة

دائما وخاضع للمراجعة ،وليس ذلك ضمن
أن التاريخ
ّ
أظن ّ
شيق ،وأنا ّ
متجدد ً
ّأما بشأن املراجعات التي أثارها عصام ،فهذا حديث ّ

أيضا انطال ًقا من األسئلة الجديدة التي نطرحها ،وهي أسئلة يف كثري من األحيان آنية ترتبط،
ما
نتوصل إليه من وثائق جديدة ،بل ً
ّ

حد بعيد ،بقضايا وهواجس ،الزمن الذي يعيشه املؤرخ .وأريد أن أرضب ً
مثل لذلك بمسألة اللغة الرتكية و"ألتنتها"؛ أي انتقالها من
إىل ّ

إن تاريخ الجمهورية هو استمرارية ملا بدأه العثمانيون يف نهاية
الحرف العريب إىل الحرف الالتيني ،ألبرز أنني أتفق مع الرأي الذي يقول ّ
القرن  .19إن قضية "ألتنة" حرف اللغة العثمانية جاء ضمن سريورة بدأت منذ نهاية القرن  .19فقد كان تفكري املجلس اللغوي العثماين

منذ نهاية هذا القرن يف االنتقال بسبب صعوبات صوتية .ولكن كانت ملصطفى كمال الشجاعة الكاملة لينتقل بهذا الحرف من الحرف
العريب إىل الحرف الالتيني ،وكذلك األمر يف مجموعة من امليادين األخرى.

وخصوصا ما كان ُينرش عىل صفحات الجرائد يف نهاية القرن  ،19وما كانت
تتب ٌع التاريخ الثقايف للدولة العثمانية،
ً
لهذا أرى أن ّ

ً
متداولة؛ إذ كانوا يناقشون مسائل حقوق اإلنسان وكانت األمور
تتداوله أقالم نامق كمال وضياء ُكوك من أفكار "غربية" كانت

املستجدة يف العالم العريب يف ذلك الوقت ُتناقش يف ّ
كل صفحات الجرائد .وقد عمل الجمهوريون عىل استثمار هذا الجهد الذي بذله
ّ
مثقّفو الدولة العثمانية يف نهاية القرن .19
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الجلسة الثالثة :التحقيب يف العلوم
اإلنسانية واالجتامعية
رئيس الجلسة :عبد األحد السبتي

القسم األول :املداخالت
شكرا .ننتقل مبارش ًة إىل الجلسة الثالثة وهي مخصصة لفتح نافذة عىل التحقيب يف مجال اآلداب
األستاذ عبد األحد السبتي:
ً

يحدثنا عن موضوع بعنوان تحقيب مفهوم الخيال.
والعلوم اإلنسانية .نبدأ مع األستاذ محمد املصباحي الذي ّ

محمد املصباحي

تحقيب مفهوم الخيال
مقدمة
ال ّ
أن الكالم عن حقب مختلفة ومتعارضة ملفهوم الخيال هو اعرتاف رصيح بتطور هذا املفهوم عرب الزمان ،ويف الوقت
شك يف ّ

أن الكالم عن حقب مختلفة ملفهوم الخيال دليل عىل اختالف
ذاته اعرتاف بمروره بأزمات داللية تضطره إىل تغيري مجراه ووظائفه ،كما ّ
ً ِ
ذم الخيال بسبب صلته بالكذب
موقع التقدير أو التحقري الذي ننظر منه إليه.
فمثل ،من الفالسفة القدماء واإلسالميني َمن دأبوا يف ّ
يعده "أوسع الكائنات وأكمل املوجودات"
والضالل والسفسطة وعلم الكالم ،ومنهم َمن اعتادوا الثناء عليه ،كابن عريب الذي كان ّ

(((

وأن "العالم ك َّله يف صور ُمثل منصوبة .فالحرضة الوجودية
ّ
وأن "العالم ما ظهر إال يف خيال ،فهو متخيل لنفسه ،فهو هو ،وما هو هو"((( ّ
إنما هي حرضة الخيال"((( ،وأنه "ما خرج يشء من املوجودات عن التشبيه"(((.

الحق هو الذي يخلق
أن "التفكري
ّ
وسار عىل النهج نفسه يف األزمنة الحديثة بعض الفالسفة من بينهم نيتشه الذي رأى ّ
(((
البي بنفسه
وأن "بناء االستعارات هي الغريزة األساسية يف اإلنسان"((( ،يف حني ّ
الخياالت"(((ّ ،
مزور"  .ومن ّ
أن العقل بمنزلة "جهاز ِّ
1

2

3

4

محيي الدين ابن عريب ،الفتوحات املكية ،ج ( 2بريوت :دار الكتاب ،د.ت) ،ص .311
املرجع نفسه ،ص .313

املرجع نفسه ،ج  ،3ص .525
املرجع نفسه ،ص .290

Hans Vaihinger, "La voluntad de ilusión en Nietzsche," in Sobre verdad y mentira, 4th edn. (Madrid: tecnos, 2004), p. 81.

5

Ibid., p. 51.

6

Ibid., p. 75.

7
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أن اختالف مواقع النظر إليه (كاملوقع األرسطي ،واملوقع األفالطوين املحدث ،واملوقع الصويف ،واملوقع الحدايث ،واملوقع ما بعد الحدايث،
ّ
حتما.
واملوقع التأوييل ،واملوقع الفينومينولوجي ..إلخ) يؤثّر يف حكمنا فيه ً

عدة تصنيفات ،من بينها التصنيف الذي يقوم
تعدد أسماء الخيال ووظائفه وأفعاله من بني العوامل التي تسمح لنا بتصنيفه ّ
وإن ّ
ّ

الفعال ،عن لحظة
عىل تطور طبيعته ووظائفه وأفعاله؛ إذ يمكن أن نتحدث عن لحظة الخيال املنعكس واملنفعل ،ولحظة الخيال ّ

املتعددة بالنظر إليه من زوايا مختلفة؛ كعالقته بالكذب
الخيال املتصل ولحظة الخيال املنفصل ،كما تسمح لنا عالقات الخيال
ّ

والحقيقة ،وعالقته باألخالق والسياسة والعقيدة ،وصلته باآلداب والفنون ومجاالت اإلبداع املختلفة ..إلخ .وتتيح لنا هذه التصنيفات
إن الخيال السحري األسطوري الصويف هو
معينة ،فننسب هذا التصنيف إىل الحقبة العربية (كأن نقول ّ
ربطها بحقب زمنية وتاريخية ّ
الذي ساد يف العالم اإلسالمي بعد القرن 12م) ،وذاك التصنيف إىل الحقبة الحديثة ،والتصنيف املقابل إىل حقبة ما بعد الحداثية.

تحوالت دالالته عرب الحقب املختلفة ،فهل معنى ذلك
لكن ،إذا كان املغزى من التحقيب الزمني ملفهوم الخيال هو الوقوف عىل ّ

أن افرتاض الحقب التاريخية ال يعدو أن
أن هناك حواجز إبستيمولوجية تحول دون اختالط آفاق الخيال والتخييل
ّ
املتعددة؟ أم هل ّ
ّ

يكون مؤرشًا يفيد يف تتبع تطور مفهوم الخيال من دون أن يمنع وجود الخيال ما بعد الحدايث يف عمق الحقبة الوسيطة ،أو القديمة،
أو الحديثة؟

إن الخيال يف وظيفته األساسية هو إحضار صورة اليشء يف غيابه ،أو بلغة ابن سينا هو قدرته عىل "التشبيح والتمثيل"((( ،وهو ما
ّ

أن الصور الخيالية تجمع بني الوجود والعدم ،و"هذه التخاييل هي أشياء ما موجودة ،إذ كان وجودها يف الذهن ،لكن ما ُي َتصور
يعني ّ

منها يف الوهم غري موجود خارج الذهن"(((.

وإذا رصفنا النظر عن الوظيفة األساسية للخيال التي هي اإلحضار أثناء الغياب عن طريق التشبيح والتمثيل ،وسعينا وراء التدقيق

قوى تصل عند بعض الفالسفة املسلمني ،كابن سينا ،إىل خمس حواس
يف أنواع هذا اإلحضار والتشبيح ،فإننا سنجدها تتوزع عىل عدة ً

داخليةّ ،
حد التعارض.
وأن هذا االختالف يصل أحيا ًنا إىل ّ
لكل منها وظيفة أو فعل خاص مختلف عن أفعال الحواس الداخلية األخرىّ ،
وهذه الحواس هي:

أن "الحس املشرتك قابل
مهمة هذه الحاسة بالقبول ،أي إدراك الصور الحسية؛ ذلك ّ
ӵӵالبنطازيا أو الحس املشرتك ،وتتم ّثل ّ

أن الروح التي فيها الحس املشرتك إنما تثبت فيها الصورة
للصورة ،ال حافظ .والقوة الخيالية حافظة ملا قبلت تلك ،والسبب يف ذلك ّ

َ
ً
قريبة العهد .فإذا غاب املبرص انمحت الصورة عنها،
محفوظة أو
املأخوذة من خارج منطبعة ،ما دامت النسبة املذكورة بينها وبني املبرص
يعتد به"(.((1
ولم َت ُثبت زما ًنا ّ

8

9

10

أبو عيل الحسني بن سينا ،الشفاء-الطبيعيات  6النفس ،جورج قنوايت وسعيد زايد (مرتجمان)( ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1975 ،ص .153
أبو الوليد بن رشد ،تفسري ما بعد الطبيعة ،موريس بويج (محقّق) ،ط ( 2بريوت :دار املرشق ،)1973 ،ص .687
املرجع نفسه ،ص .132
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وأما الروح
ӵӵاملصورة أو الخيال ،ومهمة هذه الحاسة هي حفظ الصور الحسية وإدراكها ،و"القوة الخيالية حافظة ملا قبلت تلك (ّ )...

فإن الصورة تثبت فيها ولو بعد حني كثري"( .((1و"عند سكون القوى العقلية ،أو غفول الوهم ،وعند اشتغال النفس
التي فيها الخيالّ ،

ً
الخاصة حتى تتمثّل ما تورده من الصور
تقوى املصورة واملتخيلة عىل أفعالها
محسوسة"(.((1
النطقية عن مراعاة الخيال والوهم (َ )...
ّ

يعدها "أرشف القوى العقلية" و"أحقّها
ӵӵاملتخيلة أو املفكرة ،ووظيفتها الفصل والتمييز ،غري أننا نجد ابن سينا يف رسالة تأويل الرؤيا ّ
تسمى ً
عقل"(.((1
بأن ّ

ӵӵالوهمية ،ووظيفتها أن "تدرك املعاين غري املحسوسة املوجود يف املحسوسات الجزئية"(.((1

أن تلك الصورة هي ليشء سبق إدراكه يف املايض ،وهي تختص بـ "حفظ ما تدركه
ӵӵالحفظ (أو الذاكرة) ،ومهمة هذه الحاسة إدراك ّ
القوة الوهمية من املعاين غري املحسوسة يف املحسوسات الجزئية"(.((1

التعدد يف األسماء (الخيال ،والتخيل ،والتخييل ،والوهم ،والتفكري ،والحفظ ..إلخ) والوظائف واألفعال (إحضار الصور،
هذا
ّ

وتعدد أنحاء
وحفظها ،وتمييزها ،وتركيبها يف اليقظة والنوم ،والرؤيا واإلعالم بالغيوب) يدل عىل شمولية تأثري الخيال واتساع مداهّ ،
وجوده .فهو يمارس تأثريه يف املعرفة والعمل ،والعلم والعقيدة ،والفعل واالنفعال ،والعقل والجسم ،والفرد واملجتمع ،واألخالق

والسياسة ،والثقافة واآلداب ،والفنون واألساطري ،بل حتى يف العلوم ،كما يمارس تأثريه يف العقالء والحمقى ،والعباقرة واملجاذيب.

وال يمكن ر ّد الرصاع بني مؤسستي العقل والخيال ،أو بني تياري العقالنية والتخييلية ،إىل رصاع بني نظامني معرفيني متقابلني فقط؛
للحرية واإلبداع ،واآلخر
مصدرا
أحدهما ِعلمي واقعي ،واآلخر عرفاين صويف ،أحدهما يكون
مصدرا للقمع والتقليد .فقد يكون العقل
ّ
ً
ً
ً
أيضا؛ أي أن يكون العقل ،أو
والعقالنية
منبعا للخصب الفكري واإلبداع الفني ،والعكس صحيح ً
مطية للتقليد ،كما قد تكون التخييلية ً

للحرية واإلبداع واملغامرة ،والتخييل والتوهيم ً
منفذا مبارشًا للشعوذة والسحر والطلسمات واألصوليات الظالمية .واآلن
العقالنية ،أدا ًة
ّ

ً
رسيعة وغري متوازنة عىل معاين الخيال كما تج ّلت يف الحقب التاريخية األربع املتعارف عليها يف العلوم التاريخية.
ل ُنلق نظر ًة

الخيال يف الحقبة اليونانية
ً
وأن التاريخ من بعده لم يعمل سوى إضافة
إن النسق الفلسفي لقوى الخيال وأفعاله ظهر
مكتمل لدى أرسطوّ ،
نستطيع أن نقول ّ

جانبا عىل حساب الجوانب األخرى .وقد ّ
نظر أرسطو لهذا املفهوم يف ثالثة أعمال رئيسة ،هي :كتاب النفس وكتاب
"رتوش" ُت ّ
ضخم ً

ً
ً
معرفية .والكتاب الثاين ،نظر إليه بوصفه ً
أداة
إدراكية
قو ًة
الحس واملحسوس وكتاب الشعر .الكتاب األول فحص الخيال بوصفه َّ

وأما الكتاب الثالث ،فنظر إليه بوصفه أداة املجازات واالستعارات التي هي
لخلق األحالم والرؤى واإللهامات والنبوءات وتفسريهاّ .

عامة.
منجم الخلق الشعري والفني بصفة ّ
11

12

13
14

15

املرجع نفسه.

املرجع نفسه ،ص .153

انظر رسالة تأويل الرؤيا ،محمد عبد املعيد خان (محقق) ،يف:

Avicenna Commemoration Volume (Calcutta: India, 1956), p. 277.

ابن سينا ،الشفاء-النفس ،ص .37 - 36
املرجع نفسه.
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تقدم املادة املعرفية الواقعية
يف الكتاب األول ،كتاب النفسُ ،ع ّدت الصورة الخيالية
مرشوعا للفكرة وللمفهوم .فهي التي ّ
ً

ً
نهائية إال عندما تتحول إىل فكرة
أن الصورة الخيالية تتميز بعدم االستقرار والالنهائية ،وال تصبح
التي يستند إليها املفهوم
املجرد .غري ّ
ّ
مفهوما بالقوة ،فإنه ال معرفة وال مفهوم من
والتغي .وإذا كانت الصورة الخيالية فكر ًة أو
وللتعدد
أو إىل مفهوم مجرد غري خاضع للزمن
ّ
ّ
ً
دون خيال.

والنبوة .واألطروحة
تتطرق مقالتان من مقاالته إىل مسألتي الحلم والرؤية
ويف الكتاب الثاين ،كتاب الحس واملحسوس،
ّ
ّ

فع ً
ً
الة تستطيع تركيب
األساسية التي تدافع عنهما املقالتان هي أنه ك ّلما تحرر الخيال من رقابة العقل والواقع ،استطاع أن يكتسب
طاقة ّ
صور جديدة وتحويلها إىل وقائع ،بل تستطيع استباق الزمن والتنبؤ بما سيحصل يف املستقبل.

ّأما يف الكتاب الثالث ،وكتاب الشعر ،فيعرض لنظرية املحاكاة وما يتصل بها من تشبيه ومجاز واستعارة .هنا ،يصبح الخيال أدا ًة

لتنويع دالالت األسماء واألشياء ،واالنتقال من الداللة الحقيقية إىل الداللة املجازية .ومن هذه الجهة يكون للخيال مدخل يف الخطابة
والسياسة والعقيدة ،فتصبح له قدرة عىل التعبئة وحشد الجماهري حول فكرة أو عقيدة أو أيديولوجية.

الخيال يف الحقبة العربية اإلسالمية
ً
جامعة ملختلف املكونات
تنوعت املدارس الفلسفية اإلسالمية من حيث النظر إىل ملكة الخيال "الغريبة والعجيبة" .وحتى نقدم نظر ًة

املذهبية لنظرية الخيال اإلسالمية ،اخرتنا أحد أواخر كبار الفالسفة املسلمني ،هو صدر الدين الشريازي الذي تداخلت يف تركيب نظريته

يف الخيال عنارص من النظرية األرسطية بأبعادها الثالثة املذكورة سابقًا ،وعنارص من فلسفة السهروردي اإلرشاقية ،وعنارص صوفية من

مما ييل:
عرفان الشيخ األكرب محي الدين بن عريب .بعبارة أخرى ،تجمع نظريته يف الخيال
ً
مزيجا متناقض األطراف ُم َّ
كون ّ

فعال؛ أي أداة تخييل املحسوسات
ّ
ثانيا :خيال ّ
أوال :خيال ما قبل الحداثة ذي الطبيعة االنعكاسية ،خيال الصور املنعكسة يف املرآةً .

انعكاسا للخيال ،وقد تشعر الذات املتخيلة يف هذه العملية السحرية بأنها مالكة
حد يصبح الواقع فيها
وجعلها قابلة للرؤية والسمع إىل ّ
ً
يقسم الخيال إىل قسمني.
لزمام الواقع ال مطيعة لضوابطه الحتمية .ثال ًثا :بتأثري من ابن عريب ،سنجد الشريازي ّ

بتعدد األفراد ،ويتم ّثل بمجموع الوظائف
األول هو "الخيال امل ّتصل"؛ وهو الخيال الفردي السيكولوجي املعريف
املتعدد ّ
ّ
فالقسم ّ

تمثيليا يف غيابهّ ،إما لحفظ الصور أو تركيبها أو خلقها وتهيئها ليك تتحول إىل
إحضارا
التي يقوم بها اإلنسان إلحضار صورة اليشء
ً
ًّ
الحث عىل األفعال أو االبتعاد عنها.
مفاهيم مجردة الستعمالها من العقل يف استدالالته املعرفية ،أو الستخدامها يف
ّ

وأما القسم اآلخر ،فهو "الخيال املنفصل" ،أو عا َلم املثال ،أو الربزخ؛ وهو الخيال املوضوعي الواحد الذي استلهمه من النصوص
ّ

الدينية ومن األدبيات الغنوصية ،وهو بمنزلة حرضة أو عا َلم ميتافيزيقي قائم بذاته ،عالم منفصل عن اإلنسان وعن الوجود الطبيعي

تقوم به أمثال وأعيان ثابتة هي عبارة عن صور األشياء الطبيعية أو حقائقها .وهذا الخيال املنفصل هو الذي ّ
يطل إليه جميع األفراد

يتعدد .وأداة هذه اإلطاللة أو املطالعة هو "الخيال املتصل" املوجود فينا.
من دون أن يكون ألحد منهم ّ
حق امتالكه؛ إذ هو واحد وال ّ
وتتكون األعيان الثابتة املوجودة يف عالم املثال من مادة خاصة ال هي جسمية وال روحيةّ .
وكل هذه الخصال تجعل "الخيال املنفصل"
ّ

يقربه يف الوقت نفسه من خيال الحداثة ومن خيال ما بعد الحداثة.
يحظى باالستقالل عن العالم الواقعي وعن العالم العقيل؛ ما ّ
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ً
عقلية؛
قو ًة
ويف غمار اجتهاداته "الخيالية" ،اقتفى الشريازي آثار ابن سينا يف توحيده بني الوهم والعقل ،أو ّ
عده عىل األقل َّ

أن مدركاته هي املعاين
أن "القوة العقلية املتع ّلقة بالخيال هو الوهم ،كما ّ
فـ "الوهم كأنه عقل ساقط عن مرتبته"( ،((1بل إنه يذهب إىل ّ

وأن التوهم "ليس له ذات مغايرة للعقل ،بل هو عبارة عن إضافة الذات العقلية
الك ّلية املضافة إىل صور الشخصيات الخيالية"(ّ ،((1

إىل شخص جزيئ وتعلقها به وتدبريها له"( .((1وهذا ما جعله يحرص أنواع اإلدراكات يف ثالثة أنواع ،هي :الحس والخيال والعقل؛ حتى
توازي أنواع العوالم الثالثة :عالم الكون والفساد ،وعالم املثال الخيايل ،وعالم العقل النوري(.((1

ً
جوهرية
"قو ًة
وأفضت به هذه التعديالت الوظيفية وامليتافيزيقية ملفهوم الخيال ،إىل إضفاء وضع أنطولوجي عليهّ ،
فعده الشريازي َّ

ً
طبيعيا،
جوهرا
باطنية"( .((2وكانت غايته من وصف للخيال بـ "الجوهرية" هي إثبات "عالم ما بعد طبيعي خيايل" ،وهذا العالم ليس
ً
ًّ

عقليا ،وإنما هو جوهر خيايل بالقوة .وقد أجرى الشريازي هذه التغيريات الجذرية عىل طبيعة الخيال ووظائفه وعالقاته ،من
وال
ً
جوهرا ًّ

أجل ربطه بعالم
أن الدافع إلنشائه
خاص به ،هو عالم "أحوال القرب وثوابه وعذابه ،وأحوال الربزخ وبعث األجساد"(((2؛ ما يعني ّ
ّ
لعالم املثاالت هو تفسري "حياة" ما بعد القرب ،و"حياة" النشأة الثانية يف يوم الحساب؛ أي رؤية َمشَ اهد عالم "ما بعد الدنيا" بعني

حيا باللغة البرشية كأنه يراها أمامه .وهكذا صار الخيال الذي كان عىل التخوم ،ويف مجال اإلمكان والظن
الخيال ،ووصفها وصفًا ًّ

والرأي والضالل والكذب يف الفلسفات املشائية ،يف منطقة املاهية والرضورة والعلية ،عندما أفرده بعامله املثايل الخاص به.

أن القول بـ "عالم ميتافيزيقي خيايل"؛ أي بنظام للخياالت ،من شأنه أن يزاحم نفوذ العالم امليتافيزيقي العقيل
وال ريب يف ّ

"صقعا آخر،
الذي يم ّثله نظام العقول املفارقة الضامن للوحدة والنظام والرتتيب التي يكون بها وجود املوجودات .بعبارة أخرى ،بإثباته
ً

ً
عاما له بمقوالته
وهو عالم املثال املسمى بـ 'الخيال املنفصل'"( ،((2يكون الشريازي قد أقام أنطولوجيا
مستقلة للخيال؛ أي ً
علما ّ

ّ
مستقل عنهما من دون أن
ومقوماته وأعراضه وعرفانه الرؤيوي الصوري .ولهذا "الصقع املثايل" وضع برزخي بني عا َل َمي العقل واملادة؛

معا يف تكوينه وكائناته التي توجد فيه .فعالم املثال هو العالم الذي تسكن فيه الصور الخيالية واألرواح
يمنعه استقالله من أن يتأثّر بهما ً

إضافة إىل أنه هو املكان "الطبيعي" ّ
ً
لكل الصور الخيالية.
غري املرئية،

ظل للواقع فحسب .أي إ ّنه صار ً
انعكاسا أو ًّ
مبدأ وجود ًّيا وليس
وهكذا يصبح الخيال نفسه ضامنًا لوجود العالم الواقعي ،وليس
ً

ً
شامل ّ
ً
ً
لكل ما نحياه وما
يعمم الحلم ،ليصبح
وظيفة
معرفية فقط .وبهذا النحو يكون الشريازي قد تابع القول املأثور عن الصوفية الذي ّ

ٍ
فكل يشء هو حلم يف ٍ
ال نحياهّ .
خيال ،األمر الذي يجعل الشريازي قاب قوسني أو أدىن من حساسية رواد ما بعد الحداثة.
حلم ،وخيال يف
16

17

صدر الدين الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج ( 3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،)1999 ،ص .362
املرجع نفسه ،ج  ،8ص .217 - 216

18

املرجع نفسه ،ص .218 - 215

20

يقول الشريازي" :والعمدة إثبات أنها قوة جوهرية باطنية غري العقل ،وغري الحس الظاهر" ،املرجع نفسه ،ج  ،8ص .213

22

املرجع نفسه ،ج  ،1ص .302

أن الله خلق الوجود ثالثة عوالم :دنيا وبرزخً ا وأخرى ()...
أن هناك نظر ًة أخرى للعوالم الثالثة؛ وذلك من خالل القول" :اعلم ّ
 19املرجع نفسه ،ج  ،3ص  .362ونشري إىل ّ
الحق تعاىل نقل النفس والروح إىل دار الربزخ أمات الجسم بواسطة ملك املوت وأعوانه،
فخلق الله الجسم عن الدنيا ،والنفس عن الربزخ ،والروح عن اآلخرة ( )...فإذا شاء
ّ
ثم ينشأ النفس يف الربزخ النشأة النفسانية الثانوية وتكون يف عاملها الربزخي ،وكانت هي املشهور بحواسها ومشاعرها" ،صدر الدين الشريازي ،تفسري القرآن الكريم ،ج 7
(قم :بيدار ،د.ت) ،ص .344 - 343
21

املرجع نفسه ،ج  ،8ص .214
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الخيال الحدايث
ّ
ظل التصور األرسطي لنسق القوى الخيالية ووظائفها حارضًا يف الفلسفات إىل حدود القرن  .17وبعد ذلك ،بدأت النظرة القدحية

ً
شاحبا للمايض ،بل صارت صور ًة يف
انعكاسا
إحساسا ضعيفًا ،أو
"إدراكا أو
يف الخيال تختفي شي ًئا فشي ًئا .فلم تعد الصورة الخيالية
ً
ً
ً

طريقها إىل التجريد والتعميم ،أي يف طريقها إىل املفهوم" .وقد ساهم يف هذا التطور عدد كثري من الفالسفة ،وبخاصة إيمانويل كانط

 Immanuel Kantيف كتابه نقد العقل الخالص .كما ساهم برغسون يف هذا التطور؛ إذ دافع عن الفرق بني إدراك الصور وإدراك

إن ّ
كل ما يحيط بنا من أشياء هي عبارة عن صور
كون من خياالت؛ أي ّ
األشياء ،ال يف الطبيعة ،حيث استنتج من ذلك ّ
أن العالم ُم َّ

خيالية .فاليشء خيال ،واملادة مجموعة من الصور الخيالية ،والوعي ال ينشأ عن اليشء.

أن اإلنسان كائن يف العالم،
ونجد ً
صدى لهذا التطور لدى سارتر الذي بعد أن انطلق من الفرضية الفينومينولوجية التي مفادها ّ

تعد املطابقة مع املوضوع الخارجي هي معيار الحقيقة ،بل أصبح املعيار
َع ّد اإلنسان كائ ًنا يتم ّثل العالم ،ويتم ّثل نفسه يف العالم .لذلك لم ُ

تم االبتعاد عن الواقعية الساذجة نحو نوع من الواقعية التمثيلية التي تسمح لنا بأن نتصور
هو التوافق مع التمثّالت الداخلية .وهكذا ّ

ً
المتناهية .وبهذا النحو ،صار الخيال من سياق الواقع ،ال من سياق
يقبل "رتوشً ا"
ّ
أن العالم الواقعي ال يوجد وإنما ُيصنع ،وهذا الصنع َ

الفهم والتأويل ،من سياق الخلق ،ال من سياق التفسري.

الخيال ما بعد الحدايث
ً
ّ
قطيعة مع الخيال الحدايث وما قبل الحدايث .فالخيال ما بعد الحدايث ،هو من جهة مضاد للخيال
شكل خيال "ما بعد الحداثيني"

ما قبل الحدايث ذي الطبيعة االنعكاسية ،خيال املرآة العاكسة ّ
مضاد لخيال الحداثة
لظل الوجود الواقعي .وهو من جهة ثانية
ّ

ّ
ّ
واملستقل عن الواقع ،خيال املصباح الذي ييضء الواقع.
الخلق

إن خيال ما بعد الحداثة ليس ً
تبوء
مرآة وال
ّ
ً
مصباحا ،فهو ال يكتفي بأن يضطلع بدور الوساطة بني الحواس والعقل ،أو يدعي ُّ

أشباحا تعكس
يقدم نفسه بوصفه ذاتًا من دون موضوع ،أو أنه ال يعدو أن يكون
مكان الصدارة يف نظام الكون ،وإنما يكتفي بأن ّ
ً

أشباحا يف أشباح ،عرب سلسلة المتناهية من املرايا .خيال ما بعد الحداثة ،إذن ،هو بمنزلة محاكاة املحاكاة ،وتقليد التقليد من دون
ً

اهتمام باملق َّلد؛ أي بوجود أصل وموضوع ينطلق منه التقليد واملحاكاة أو عدم وجود هذا األصل.

خارجا عن "ذاته"،
معا .فهو ال ُيعنَى بتربير وجوده وصدقيته
ً
غني عن الواقع والعقل ً
باختصار ،الخيال ما بعد الحدايث خيال ّ
ٍ
ً
تعطي األسبقية للحكاية
وإن مثل هذه الرؤية للخيال من شأنها أن
يربر نفسه بنفسه بوصفه
"خيال يف خيال"ّ .
بل إنه مكتف بنفسهّ ،
َ
تقدم القول عىل الوجود ،والتأويل عىل الربهان .وهذا ما سيضفي عىل الرؤية الخيالية للعالم
والراوية عىل الدراية واالستدالل ،وأن ّ

طابع املرونة والسيولة؛ ما يجعلها قادر ًة عىل تجاوز التقابالت التقليدية بني العقل والالعقل ،بني الجسد والروح ،بني العلة واملعلول،
بني الظاهر والباطن ،بني الربهان والتمثيل.

إن طبيعة حضارة ما بعد الحداثة هي حضارة الصورة؛ أي حضارة الخيال .بيد أن وجود
كان روالن بارت  Roland Barthesيقول ّ

خاصا
الصور السينمائية والتلفزية واملعلوماتية (الحاسوبية) ،وصور األدباء والرسامني وأصحاب الرؤى واألحالم الخارقة يقتيض عاملًا ًّ
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بها ،ال هو باملادي وال هو بالعقيل .فالصور الخيالية يف نظر ما بعد الحداثة ال تحيل عىل أصل واقعي أو حقيقي ،بل تشري فقط إىل

محاكاة للمحاكاة ال ّ
ً
أقل وال أكرث.
نفسها يف حلقة دورية؛ أي ليست ّإل

وقد دفع ميشيل فوكو  Michel Foucaultهذا املوقف إىل مداه األقىص ليعلن عن موت الخيال باملعنى التقليدي ،أي باملعنى الذي

إن اإلبداع يف نظره هو عملية استنساخ متكررة لنسخة ال موضوع لها وال أصل .ويقتفي
يكون فيه الخيال هو املصدر الوحيد لإلبداع؛ إذ ّ
جاك دريدا  Jacques Derridaاملعنى نفسه ّ
تقليدا
أن اإلبداع ليس ّإل
إيمائيا  Mimicلاليشء ،إنه تقليد لتقليد التقليد .وبهذا
ً
ليؤكد ّ
ًّ

مصباحا مضي ًئا كما كانت تدعي النزعتان اإلنسية
انعكاسا لنور أصيل يفيض من الشمس ،كما كان يقول أفالطون ،أو
يعد الخيال
ً
ً
النحو لم ُ

ً
وكأن األمر يتعلق بكهف دائري ميلء بمرايا ذات أحجام وأشكال ووظائف مختلفة.
والوجودية ،بل صار بمنزلة انعكاسات
دوراّ ،
متبادلة ً

نحن إذن يف عالم أشباح ال تاريخ لها وال أبعاد ،وليس لها ال ٍ
ماض وال حارض ،ال بداية وال نهاية .ويف هذا املناخ ما بعد الحدايث

فرق بني الصورة الخيالية والصورة الواقعية ،بني الحقيقة والخطأ ،بني الظاهر والباطن ،بني
ثمة ٌ
لم ُ
يعد من املمكن الجزم إن كان ّ
النموذج والنسخة.

خامتة
كان الخيال منذ أن بدأ التنظري له زمن أرسطو يمتاز بالحرية .وبعد مروره بحقب مختلفة ومتقابلةُ ،ك ّرست حريته حتى أنه كاد

ً
مستقل بذاته ،حيث صار يقتات من ذاته ،يقتات من "سوق الصور الخيالية".
يصبح

أن الخيال من طبيعته التوسط ،من هنا جاء التباسه؛ فهو ملتبس حي ًنا بالعقل النظري وحي ًنا بالعقل
أجل ،ال يمكن إنكار ّ

محر ًكا له .عالو ًة عىل وجوده اإلضايف البيني،
العميل ،حي ًنا بالحس واإلرادة وحي ًنا آخر بالغيب والجرب ،تار ًة يكون
ً
موضوعا لغريه ،وأخرى ّ

والفعال ،باختصار بني الوجود
الحس والغيبي ،بني الرؤيوي واإلدرايك ،بني املنفعل
بني الجسمي والعقيل ،بني النظري والعميل ،بني
ّ
ّ

ّ
ألي
أهله ليك يقوم باالنفصال عن الذات وعن العالم،
والعدم ..إلخ ،وهو ما ّ
عام ًة للصور الخيالية ،يمكن ّ
حر ًة ّ
مشك ًل بنفسه سو ًقا ّ

يمد إليها عينيه أو يديه فيتسوق منها ما يشاءّ ،إما لكتابة رواية أو قصيدة ،أو لصوغ مرشوع فكرة علمية ،أو لبناء حلم سيايس،
شخص أن ّ

دائما بعجائب
أو لتشبيح فكرة طائرة يف لوحة أو قطعة موسيقية ،من دون أن تعرف سوق الخياالت ّ
غنية ً
أي نقص طرأ عليها ،فهي ّ
كما وكيفًا ،وال عهد لنا بها.
الخيال وغرائبه من الصور اإلبداعية التي ال حرص لها ًّ

تخول صاحبها القدرة عىل
وبما ّ
أن سوق الخيال ممتلئة بش ّتى ألوان األساطري واالستعارات والتشبيهات والحكايات ،فإنها ّ

املحب للكذب املعسول فحسب ،بل بالنسبة إىل املبدعني من األدباء والفنانني والعلماء
التواصل والتبليغ ،ال بالنسبة إىل الجمهور
ّ
الحق والربهان واالكتفاء فقط بما يشبه
أيضا .وال يمكن تفسري قدرته الخارقة عىل اإلقناع والتعبئة لكونه ينأى بنفسه عن
والسياسيني ً
ّ

أشباح ٍ
مدن فاضلة ُتدغدغ األمل يف
أيضا يوقظ يف اإلنسان طاقة الحلم والرؤيا التي تقفز عن الزمان لرتسم
الحق أو يضاده ،بل لكونه ً
ّ
َ
إخراج الحلم من القوة إىل الفعل.

دائما .فهو عاشق َو ِل ٌه للحرية ،سواء كان ذلك إزاء مقتضيات الزمن أو رضورات
من هنا ،ال نستغرب إن لم يطاوع الخيال حدود التحقيب ً

سحرا عىل سحر.
أن "املا قبل" يتداخل مع "املا بعد" يف صلب الخيال ،مما يغرقه يف املفارقة التي تزيده
يفس ّ
ً
العقل ،أو حتميات الواقع .وهذا ما ّ
عبد األحد السبتي :الكلمة لألستاذ إسماعيل ناشف.
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إسامعيل ناشف

الرتكيب الزمني لظواهر البحث
إن الفكرة األساسية التي أريد أن أطرحها أ َتت من إنجازي لثالث دراسات ،وكنت قد واجهت فيها مبارش ًة قضية
يف الحقيقةّ ،

ً
دراسة لتاريخ املجتمع االعتقايل يف فلسطني ،أو تاريخ االعتقال السيايس يف فلسطني الذي فيه
التحقيب وقضية الزمن .كان بحثي األول

حاولت أن أكتب تاريخ مجموعة املعتقلني الفلسطينية داخل السجون اإلرسائيلية ،وحاولت من خالله االعتماد عىل التاريخ الشفوي،

أساسا ،وبعض األرشيفات .وحاولت أن أكتب التاريخ خالل الفرتة 1993 - 1967؛ من احتالل إرسائيل للضفة وغزة إىل فرتة أوسلو.
ً

ً
بداية من عام  1948إىل الوقت الراهن .وحاولت فيه أن أبحث
ّأما البحث الثاين ،فهو دراسة لتاريخ األشكال األدبية بفلسطني

ً
ارتباطا بالحياة
العالقة بني األنواع األدبية ،وإن كانت هذه األنواع التي تميل إىل األشكال الشعرية ،يف السياق الفلسطيني ،أكرث
االجتماعية من القصة القصرية والرواية ..إلخ ،وحاولت التأريخ لهذه القضايا.

وتحديدا
واألمر اآلخر الذي حاولت أن أعتمد عليه اليوم يف مداخلتي هو دراسة تاريخ األشكال الفنية البرصية عرب تاريخ فلسطني،
ً

حد اآلن .فاعتمادي هو عىل هذه املادة اإلمربيقية التي اشتغلت بها ،ومن األسئلة املبارشة التي واجهتها:
من وسط القرن التاسع عرش إىل ّ

ً
ً
ً
أساسية .واإلشكال األسايس الذي واجهته أننا عندنا عدة أنواع من
تاريخية وهي يف الوقت نفسه تواجه إشكاالت
كتابة
كيف أعمل
ٍ
صباحا ،هناك أشكال مختلفة للزمن وأشكال تعب ٍ
مختلف ّ
لكل زمن والتحقيب هو تصنيف زمني ما .أنا ،عىل
ري
الزمن؛ ومثلما رأينا اليوم
ً
نح ٍو ٍ
ً
نوعا من الزمن الذي
نوعا محد ًدا من الزمن ،ولست أريد أن أتحدث عن كل أنواع الزمن.
وبداية ،أريد أن أختار ً
واع ،أريد أن أختار ً

هو جزء من بداية تشكيل الظاهرة ،بمعنى أ ّنني ال أريد أن أسأل" :ما هذا؟" ً
مثل.

ألن
وللتوضيحّ ،
فإن أقدر أن أسأل عن هذا اليشء الذي بيدي" :ما هذا؟" والجواب سيكون هو "قلم" أو "قلم حرب" .وهذا ال يكفي ّ

معي .والذي ُيفرتض أن نرجع إىل تاريخه ،هو الذي كان عبارة عن حرب سائل ودواة وريشة ،وكان يف عالقة
هذا القلم محسوب عىل تاريخ ّ

الشكل من ناحية وظائفية تناقضات معينة ،أ ّدت إىل تطوره إىل شكل القلم .والقلم يحتوي الدواة ويحتوي السائل ويحتوي الريشة ،ولكن
"قلما" وليس بصفته ً
ً
وريشة .وقد جاءت الفكرة من القرن التاسع عرش من جهة ماركس .فاإلنسان يحتوي
سائل ودوا ًة
يحتويها بصفته ً

أن الزمن هو عبارة ،بالنسبة إىل املنظور
الشكل الذي قبله ،ولكنه يحتويه بتطوير الشكل .فأنا أريد أن أتناول الزمن كمحور تشكيل بمعنى ّ

إن الزمن يأخذ صفة
مجرد فقط ،بل ّ
الذي أريد أن أطرحه ،عن نوع من [ .]Objectified laborيعني أننا ال نستطيع التطلع إىل الزمن بشكل ّ

مجر ًدا ،باملعنى الذي حاول أن يقرتحه
سلسلة من األحداث التي يكون فيها من خالل العمل؛ أي إ ّنه يأخذ شكل الزمن ليس بوصفه شي ًئا ّ

الحداثيون يف القرن التاسع عرش ،بمعنى أن يكون الزمن بمنزلة ٍ
ممتد إىل األمام وكل حدث يوجد فيه.
نفق
ّ

أنا أحاول هنا الرجوع ليك أقوم بطرح السؤال" :كيف يعمل هذا؟" ،أريد أن أنقل السؤال املعريف من االقتصار عىل التحقيب

أن طرح السؤال "كيف يعمل هذا؟" يتط ّلب فحص
"مم /ما هذا؟" ،إىل السؤال" :كيف يعمل هذا؟" ،وأ ّدعي ّ
فحسب ،والسؤالّ :
ً
"عمل" وهو [.]Objectified
سميتها
الشكل بوصفه
ً
تعبريا عن سلسلة من األحداث التي ّ

بتشيؤ الشكل ،فسأذكر ً
مثال :من البحث الذي اشتغلت به يف موضوع املجتمع االعتقايل أو مجتمع املعتقلني
ويف ما يتع ّلق
ّ

السياسيني يف فلسطني .وأحد األمور األساسيةً ،
مثل :كيف يمكن وضع تحقيب مفاده أ ّنه عام  ،1967ملّا بدأ االحتالل للضفة وغزة
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ؤرخ لها عاد ًة يف األدبيات ،كان يف فرتات حصل فيها املجتمع
بدأت حمالت اعتقالية ألعداد كثرية ًّ
جدا من الناس؟ فأحد األشياء التي ُي َّ

معينة؛ من ذلك ً
ؤرخ عىل النحو اآليت :عام  ،1972صار إرضاب
ثم سنفرتض أنه ُي ّ
مثل الزيادة يف كمية األكل ،ومن ّ
االعتقايل عىل حقوق ّ

حبة بندورة بالنسبة إىل ّ
مدون يف الوثائق التابعة
كل أسري ،وهذا ّ
عن الطعام ،ويف عقب اإلرضاب عن الطعام حصل األرسى عىل إضافة ّ

بناء عىل هذه املحطة املتم ّثلة بحصول السجناء عىل حبة بندورة ،أو عىل قلم حرب .ولكن يف
لحركة األرسى .ويمكنني أن أكتب التاريخ ً

تمت بصلة إىل البناء الداخيل لهذا املجتمع.
حالة كتابتي التاريخ عىل هذا النحوّ ،
جزئية ال ُّ
فإن أكون قد كتبته بطريقة ّ

ً
ً
مقارنة بالتاريخ
حد ذاته،
سأسأل
يتم األكل؟" ،وهو سؤال يعني وجود فرق يف النظر إىل فعل األكل يف ّ
سؤال مختلفًا" :كيف كان ّ

املؤسسايت الذي ينبثق من النظر يف الوثيقة التي هي املفاوضات بني القيادة التابعة لألرسى وإدارة السجن والصليب األحمر (كان فضاء
ً
منفصل عنه .والسؤال هو:
لكن فضاء النص ما كان له عالقة بالجسد الجمعي املادي الذي كان
الرصاع
مبنيا عىل فضاء النص)ّ ،
حقوقيا ًّ
ًّ

"ملاذا يقعد األسري داخل السجن ويقوم بتناول حبة البندورة؟"" ،أهذا التاريخ هو جزء من عملية ّ
أن
تشكل جزء من عملية مقاومته أم ّ
ً
منهجيا ،هو:
سؤال
إن السؤال األسايس الذي أريد أن أطرحه بوصفه
ثم ّ
هذا لم ُيكتب يف النص التأريخي؟ فهذه النقطة ،إذن ،أساسيةّ .
ًّ
ً
سؤال عن الزمن ،أو أستخدم مفهوم الزمان الذي هو خارجي
"ما هي أبعاد األحداث التاريخية التي أفقدها يف الحالة التي أسأل فيها
أساسيا من تركيبها الداخيل؟".
جزءا
بالنسبة إىل الظاهرة وليس ً
ًّ

املثال األخري الذي به ُأنهي مداخلتي متع ّلق بـ "املراهقة" .ففي جيل املراهقة ً
مثل ،لدينا يف التجربة الداخلية لإلنسان املراهق

العام بالنسبة إىل الجميع .فللمراهق زمن
خمسة مستويات من الزمن عىل األقل ،وأربعة أنواع أو خمسة من الزمن ذات عالقة بالزمن ّ
بيولوجي داخيل يف جسمه ،وله زمن نفساين داخيل ،وزمن يتبع العائلة التي يعيش فيها ،وزمن يتبع املجتمع أو البيئةّ .
وكل هذه األمور

محدد من الظواهر نقوم بمقاربة أفضل
معينة؛ حتى يصري السؤال" :أال يمكن أن يجعلنا الزمن الداخيل الذي له نوع ّ
ّ
تتجمع يف لحظة ّ
وشكرا.
خارجيا نفرضه عىل الظاهرة بوصفنا باحثني؟"،
زمنيا
ً
ً
ًّ
كثريا  -من الناحية املعرفية  -من التحقيب نفسه الذي اعتدناه تصنيفًا ًّ

املهم هنا االنتقال من املسائل العامة إىل موضوع جزيئ ،وإىل نوع من الظاهراتية أو
شكرا أستاذ إسماعيل،
عبد األحد السبتي:
ً
ّ

الزمن املعيش .عىل العموم ،ستثري األفكار النقاش .أنتقل إىل األستاذ مولدي األحمر.

مولدي األحمر

التحقيب تفاوض غري متكافئ يف متثّل الزمن
كلمة عن عالقتي باملوضوع
ً
سوسيولوجيا إال إذا كان فعل التحقيب
سؤال
عد سؤال "التحقيب" باملفهوم الذي يسنده إليه املؤرخون
يف حقيقة األمر ،ال ُي ّ
ًّ

ً
مصادفة حينما طلب م ّني زمالء يل من املؤرخني التونسيني واملغاربة
ذاته هو موضوع النظر والتحقيق .لقد جئت إىل هذا السؤال

أن أع ّلق  -من وجهة نظر سوسيولوجية  -عىل طريقتهم يف طرح سؤال التحقيب والنظر يف أدوات إجابتهم عليه ،وقد كان ذلك يف تونس

عدة سنوات يف إطار عمل أكاديمي مشرتك.
منذ ّ
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مسألة متثّل الزمن
ً
خاصا بنا نحن التونسيني أو املرصيني أو العرب أو املسلمني
أن سؤال التحقيب ليس
أو ّد أن أشري يف هذا السياق إىل ّ
سؤال ًّ

ولكن الرتكيز فيها يجري يف سياقات
أيضا القضية نفسها،
بحسب مستويات املشاهدة .ففي أفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكيتني يطرحون ً
ّ
داخلية متنوعة ،وأحيا ًنا انطال ًقا من مرجعيات هوياتية مختلفة .ففي أفريقيا وأمريكا الالتينية ً
مثل ،هناك سؤال حول مضمون الحقبة

يتحدد زمنها مر ًة واحد ًة يف حقبة واحدة هي حدث
ما قبل االستعمارية الذي يظهر يف كتابات املستعمر الكالسيكية كحقبة ال تاريخية
ّ
االستعمار .ويف العالم العريب واإلسالمي لدينا مشكالت من نوع آخر ،من بينها ً
ديني لزمن
مثل :هل ّ
يعد "العرص الجاهيل" ،وهو تم ّثل ّ

ً
أن املفهوم نشأ لتم ّثل الزمن األورويب كما
الجزيرة ،سابق للنبوة،
حقبة باملفهوم التاريخي لهذه الكلمة؟ وهل لدينا عرص وسيط والحال ّ
حقّب له املؤرخون األوروبيون؟

دائما وبوضوح جميع املشتغلني بالتأريخ
وشيق بني املؤرخني ،واسمحوا يل بالقول ،إنه ربما ال يعيه ً
هناك يف الواقع حوار عميق ّ

الذين قرأت لهم .وموضوع هذا الحوار هو تم ّثل الزمنّ .أما املدار األول للحوار ،فهو يتم ّثل بالهواجس التالية:

هل الزمن يسري (إن كان يسري ً
فعل) وفق خط تطوري يف شكل سهم؟ يعني هل يمكن االستحمام يف الزمن نفسه مرتني؟ هل

يتحرك الزمن وفق خط دائري؟ هل هوً ،
أن الدهر "حال بحال" كما
مثل ،عود عىل بدء؟ هل يرسي عىل نح ٍو عشوايئ؟ أي هل صحيح ّ
تقول إحدى األغاين التونسية؟ هل هو ّ
خطي  -ديالكتييك  -دائري يف الوقت نفسه بمعنى أنه قائم عىل تصور تركيبي محرتف؟
وأما املدار الثاين للحوار ،فله عالقة بمنهجية التحقيب ذاتها ،وهو يتم ّثل بما ييل:
ّ

أنحقّب وفق الحدث أم وفق خصائص البنى الدفينة املو ّلدة الحتماالت الحدث؟ وكيف يكون التحقيب إن كان وفق الحدث

والخصائص يف ٍ
معا؟ يف الحالتني األخريتني ،أنؤرخ لتعاقب امللوك ً
مثل أم
آن واحد؟ أهو محور الزمن األفراد أم الجماعات أم محورهما ً

لتعاقب أنماط اإلنتاج؟ أنؤرخ لفعل الفرد أو الجماعة بوصفهما صانعني ومفرسين للحدث أم للبنية بوصفها ،عىل العكس من ذلك ،هي

ً
التي تفرس فعل األفراد واملجموعات؟ لقد كان هذا األمر
مشكلة من مشكالت فرناند برودال  Fernand Braudelمؤرخ الزمن الطويل،
جديدا إىل "الكوليج دو فرانس".
عضوا
وقد اختاره ليحارض فيه يوم احتفل بدخوله
ً
ً

كل توغل ٍ
حد ذاتهً .
بطبيعة الحالّ ،
ً
فمثل،
واع يف خيار من هذه الخيارات يو ّلد
حزمة من األسئلة تتعلق بتم ّثل الزمن التاريخي يف ّ

أن الزمن هو زمن الفعل الذي هو وليد ٍ
أن الزمن ال يكون إال
عمل
ٍ
ووعي بالنسبة إىل األفراد واملجموعات بذاتهم وبزمنهم؟ أم هل ّ
هل ّ
نظريا ومن إنتاج التميش املنهجي ملحرتيف كتابة التاريخ؟
ًّ

الزمن الداخيل والزمني الخارجي
حيز
هذا من منظور داخيل للزمن ،إن كان له داخل .واملراد بالزمن الداخيل هو الوعي الذي يتعلق بزمني الحدث والبنية يف إطار ّ

الوعي بالذات ،املتجذر يف زمن تجربة اجتماعية بعينها تجري يف إطار بيئتها الثقافية والجغرافية الخاصة (إمكان الحديثً ،
مثل ،عن زمن

قطري ،أو تونيس ،أو لبناين ،أو عن زمن إقليمي كزمن الجزيرة العربية عىل سبيل املثال ،أو حتى حضاري مثل زمن العرب أو املسلمني).
ّ
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لكن الوعي بالزمن وتحقيبه ال يمكن أن يجري من منظور داخيل فحسب ،وقد انتبه ابن خلدون إىل ذلك ملّا وضع لكتابه عنوان

كتاب العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب .ففي هذا السياق ،يوجد
تقاطع بني الزمن الداخيل ،إن صح التعبري ،والزمن الخارجي.

عب عنهما يف عنوان كتاب ابن خلدون كلمة "عارصهم".
برمتها يف تم ّثل مضمون تقاطعات هذين الزمنني اللذين ُت ّ
تكمن القضية ّ

حاليا ،بما فيه جهد معهد الدوحة الناشئ ،يتم ّثل بأن نعمل عىل النجاح يف معارصة غرينا .ومعنى ذلك أن
وكما هو معلومّ ،
فإن جهدنا ًّ

نتموقع يف زمن يشملنا مع غرينا.

سبل تم ّثل الزمن وتحقيبه ومناهجه .أحدهما داخيل باملعنى
يوجد ،إذن ،نوعان من التحقيب يف داخلهما أنواع أخرى عديدة من ُ

الذي أرشنا إليه ،ومن خالل هذا املعنى يمكن أن نفهم ً
مثل العنوان الذي وضعه عبد الحميد هنية ألحد كتبه وقد سماه "تونس
العثمانية"؛ إذ توجد "قطعة" من الزمن الداخيل لتونس ُمحقَّبة عىل أنها عثمانية .وكذا األمر بالنسبة إىل املغرب العلوي  -الرشيفي،

وبالنسبة إىل ليبيا القرمانلية ،ومرص اململوكية ،وهكذا.

لكن يف داخل ّ
حقبا أخرى تتجاوزها وال تخضع ملنطقها التحقيبي ،وهي تتعلق
ّ
إن مدار هذه الحقب سيايسّ ،
كل واحدة منها ً

ٍ
معان أخرى للوجود وللحياة .فنجد ً
مثل عنوان كتاب من قبيل "مغرب
بأنشطة وأفعال وأحداث فردية و/أو جماعية موضوعها إنتاج

يعد زمن "حدث سيايس" أو زمن "بنية" بحسب املفهوم املاركيس أو حتى األنرثوبولوجي ،بل زمن نمط من
املتصوفة"؛ ذلك ّ
أن الزمن لم ُ
حيز زمني غامض الحدود.
الحياة التعبدية لفئة خاصة من املغاربة يعطي معناه لفضاء أشمل من العالقات والرصاعات التي تجري يف ّ

فإن هذا التحقيب،
أن التحقيب هو،
أساسا ،تم ّثل زمني لنشاط مجموعات برشية تشقّها الرصاعات وتجمعها التوافقات ّ
وبما ّ
ً

ّ
إن
دائما غري
سواء كان من فعل الفاعلني يف ّ
مستقل عن تلك الرصاعات .ولذلك يقول بعضهم ّ
حد ذاتهم أو من فعل املؤرخني ،يبقى ً
التاريخ يكتبه املنترصون سواء تع ّلق األمر بالزمن الداخيل أو بالزمن الخارجي وتقاطعاته.

داخل التحقيب الداخيل ،إذن ،رصاع عىل تم ّثل الزمن .وهذا الرصاع ال يخلو من التفاوض الذي هو فعل تباديل بامتياز .لذلك

أن زمن العثمانيني كان صريورة رصاع وتفاوض (تفاوض عىل
توجد يف زمن "تونس العثمانية" أزمنة أخرى غري عثمانية .لكن بما ّ

ّ
املحل للمجموعات القروية والقبلية عرب إدخالها يف زمن املنظومة اإلدارية للدولة) ،فقد انتهت
الرشعية ،وتفاوض عىل صنع الزمن
ِ
ثم صنع العثمانيون
هذه الصريورة بفرض الدولة العثمانية لنفسها كمحور سيايس  -اجتماعي  -حريب ومعريف ً
أيضا منتج للزمن ،ومن َّ
ً
ً
زمنية تم َّثلها املؤرخون الحقًا  -أداتهم يف ذلك (قبل أن ُتطور مناهج كتابة التاريخ
حقبة
(و"العثمانيون" ،يف الحقيقة ،كلمة غامضة)
ٍ
تحقيب.
الحديثة  )Subalten Studiesأرشيف الدولة  -عىل أنها مساحة زمنية مميزة من الزمن الداخيل التونيس يمكن اعتمادها وحد َة
إن الزمن العثماين يف
ويف مناطق أخرى من املرشق لم يتحول الزمن العثماين الخارجي إىل زمن داخيل .ويف هذا السياق نقول ّ

وفرض عالقة تبادلية غري متكافئة عىل
الجزائر وليبيا وتونس ،عىل سبيل املثال ،قد أسس لذاته ،كتاريخ  -حقبةْ ،
عب خلق الحدث ْ

يبق للمؤرخني ،أحفاد
األزمنة املح ّلية األخرى .فلقد ّأرخ لزمنه عرب إدخال جميع األزمنة املح ّلية يف دينامية زمنه الخاصة املركزية ،ولم َ

ٍ
فصل زمني ملا كان قبلها وما صار بعدها.
هذا الزمن ،سوى تحديد مالمح هذه الحقبة واتخاذها وحد َة

ثم نتساءل :كيف ُيصنع زمن
لكن ،كما ذكرنا سابقًا ،هناك ً
أيضا زمن خارجي  -داخيل ،إن صح التعبري؛ أي زمن معارصة .ومن ّ

املعارصة؟ وما مضمونه؟
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قبل أن نتقدم يف رشح الفكرة ،سأورد بطريقة كاريكاتورية "نكتة" تونسية ذات نفس جاحظي كنت قد رويتها يف السابق للمؤرخني

تحف
أهم القضايا التي
ّ
الذين طلبوا مني التعليق عىل ورقات التحقيب التي أنجزوها ،أظن أنها ستساعدنا عىل تم ّثل قسم من ّ
بعملية التحقيب.
يوما أحد معارفه من الفالحني وذبح له ً
شهيا.
فالحا
ديكا ّ
تقول النكتة يف صيغتها التي سمعتها ّ
أن ً
ماكرا استدعى ً
ً
قدم له به طعاما ّ

لكن الف ّ
زمنيا لعالقته بصاحبه.
خرياّ .
كثريا بهذه الضيافة واستبرش بها ً
ففرح الرجل ً
الح املاكر استغل الحدث ليصنع عىل أساسه تم ّثال ًّ
لكن
فمنذ ذلك اليوم أصبح يقول له ّ
بقية مفيدة للنكتة سأحيكها بعد قليلّ .
إن ذلك الحدث وقع قبل أن ُيذبح الديك أو بعده .وتوجد َّ

أن هذه النكتة تتحدث عن حالة ميكروسكوبية نموذجية للتحقيب وال يجوز نقلها بسهولة إىل
األمر
املهم اآلن هو أنه عىل الرغم من ّ
ّ

فإن فائدتها تكمن يف أنها تثري موضوع العالقة بني الحدث وعملية التحقيب عىل أساس الفعل ومبدأ
املستوى املاكروسوسيولوجيّ ،
التبادل اللذين ّ
يشكالن أساس تم ّثل الزمن.

الضيق وحتى السيايس األرحب ،ويوجد الحدث الذي يندرج يف
يف هذه النكتة يوجد زمن األنا واآلخر بمفهومهما السيكولوجي
ّ

إطار تفاعل األنا مع هذا اآلخر .وتوجد الرابطة االجتماعية التي تنشأ أو تتواصل بني الطرفني ،والتي ّ
يشكل التبادل موضوعها الرئيس،
هوية الطرفني التي تتشكل ،أو ّ
تتأكد ،انطال ًقا من
ويوجد ما يمكن أن يتولد من هذه العالقة من هيمنة مادية و/أو رمزية ،وتوجد ّ

عفوية لتم ّثل زمن هذه العالقة عىل أساس تقسيم تحقيبي لزمن
األسس التي تقوم عليها هذه العالقة ،وتوجد كذلك محاولة غري
ّ

يلف االثنني.
ّ

تقريبا يف وضعية
خاص بهم ،إنما هم
عندما يطرح العرب يف الوقت الراهن موضوع التحقيب محاولني إيجاد تم ّثل زمني لتاريخ
ّ
ً

ً
ً
منهجية فحسب،
عملية
أن عملية التحقيب ليست
الفالح الذي استشعر خطر التحقيب لزمنه عىل أساس حدث وليمة الديك .بمعنى ّ
أساسا ،عملية تم ُّثل لعالقة باآلخر سواء عىل مستوى الداخل أو الخارج .وهذه العالقة قائمة عىل القدرة عىل إنجاز الفعل وتوليد
بل هي،
ً
ويحقّبها.
معناه األخالقي الذي يؤسس زمن تلك العالقة ُ

وخالل الستة أو السبعة قرون األخرية كان التبادل الحضاري الذي يجري بني العرب واآلخر غري متكافئ ،وكان اآلخر ُيدخلهم

حاليا مفهوم الحداثة ،وهو مفهوم تاريخي أورويب ،وحدة ذهنية
يف دينامية زمنه املوسوم بـ "الحداثية"ّ .
وإن أغلب العرب يستخدمون ًّ

إن صاحب الوليمة هو الذي جاء إليهم
تحقيبية ،عىل أ ّنهم لم يذهبوا إىل وليمة الديك كما كانت حال الفالح الضيف يف النكتة .بل ّ

يف عقر دارهم ،وذبح لنفسه ً
فإن حقبة االستعمار إنما هي من عند
ديكا من عندهم ،وصنع بذلك لنفسه زم ًنا موضوعه العرب .ولذلكّ ،

ذهنيا يف زمن اآلخر من موقع املهيمن عليه ،واملؤرخون
أنفسنا ،وقد بدأنا قبلها بمدة نستعمل أسماء األشهر نفسها كعنوان لدخولنا
ًّ
عما يماثلها يف تاريخنا العريب
حاليا يف مجملهم بحقب العرص الوسيط وما قبل الوسيط والحديث ،محاولني البحث ّ
املغاربة يؤرخون ًّ
بقية النكتة:
اإلسالمي .واآلن إليكم َّ

مكتفيا بزمنه منغلقًا عىل حاله ،فهي تقول
يف الحقيقة توجد نهايتان لتلك النكتة .األوىل يتحرر فيها الفالح من زمن جاره ويبقى
ً

ديكا ،ويف نهاية املأدبة و ّدعه ً
مضيفه السابق إىل بيته وذبح له ً
إن الف ّ
قائل له من اآلن "ال بعد الديك وال قبله"ّ .أما
الح الثاين استدرج
ّ
ّ
إن الف ّ
الح الثاين استدرج مضيفه إىل بيته وذبح له خرو ًفا .وبعد املأدبة قال له مو ّد ًعا "منذ اآلن
النهاية الثانية ،فهي أكرث
ً
تعقيدا؛ إذ تقول ّ

أن التم ّثل
ُنع ّد بالخروف" .ومن الناحية األنرثوبولوجية ،تليق هذه النهاية بمارسيل موس .ولكنها من ناحية املوضوع الذي يشغلنا تعني ّ
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عمليا  -عرب التموقع يف الزمن الشامل من موقع املشارك يف صناعة الفعل وزمنه
يؤسس  -يف حال إمكان ذلك
األصيل للزمن الذايت ّ
ًّ

ووحداته التحقيبية .فذلك هو رشط التحرر من وحدات التحقيب التي يفرزها زمن اآلخر املهيمن.

عبد األحد السبتي :كان باإلمكان بناء ّ
لدي تعقيب بسيط بشأن
مميزةّ .
كل هذه املداخلة عىل "النكتة" ،وكانت املسألة ستكون ّ

تعدد األزمنة االجتماعية نحو
"تفجري" مسألة الزمن إىل ما قبل بروديل .فربوديل اعتمد عىل نص جورج كولوفتش ّ George Kolovitz
عرشين زمن .األستاذ مولدي سار عىل النهج نفسه .الكلمة لألستاذ محمد بلبول.

محمد بلبول

اللغة :من الحقبة إىل الحالة
أن العلوم التي تنظر إىل موضوعاتها ضمن إطار الزمن تتوخى التحقيب غاية منهجية .نلحظ هذا يف التاريخ ويف
وقر االعتقاد ّ

األدب ودراسة األفكار والقانون والسياسة ،حيث يصعب تم ّثل الوقائع خارج مواضعة تحديد إطار زمني محدد ،يتيح فهم منطقها
ً
وقائعه
زمنيا يوجه
التسلسيل .بمعنى آخر ،ال نمسك بالظاهرة يف مجاالت كهذه إال كواقع محكوم بمنطق الحقبة التي ُت َح َّدد
َ
مجال ً

مهيمن وبارز َي ُج ُّب ما قبله .هل يرسي هذا عىل اللغة؟ يجوز إىل حد ما أن نحدد خصائص لغة ما ضمن تحقيب تاريخي ،فنتحدث
حدث
ٌ
ٌ
ً
مثل عن عربية ما قبل اإلسالم أو عن العربية الحديثة ،معتمدين يف ذلك عىل مجموعة نصوص ،ومستندين إىل معارف موزعة عىل
ألمة من
مما سيتيح املساهمة يف كتابة التاريخ الشامل ّ
مجاالت تخصصية متنوعة ،مثل املعجمية واألسلوبية والبالغة ،وتاريخ األفكار ّ

تطورها يف القرن
األمم .وغني عن البيان ّ
يسمى بالدراسة الفيلولوجية التي عرفت أوج ّ
أن هذا الرضب من الدراسات يندرج ضمن ما ّ

التاسع عرش ،حني ارتبطت بالنحو التاريخي املقارن وبالدراسة النقدية للنصوص ،الستخراج املعلومات الكفيلة بإضاءة الحقبة التاريخية

التي كتبت فيها ،أو الحقب التي تحيل إليها هذه النصوص.

أي يشء ّ
وكل يشء ،جعل
لكن
ّ
التقدم الذي عرفته اللسانيات ،منذ نهاية القرن التاسع عرش ،إذ لم تعد اللغة مطية للحديث عن ّ
ّ

أمرا يفتقد للدقة املبتغاة ،والتي يصبو
املؤرخنيً ،
الحديث عن الحقبة أو التحقيب ،بوصفه تحيي ًزا يف فضاء الزمن باملعنى املتداول عند ّ
إليها كل خطاب يحمل يف ثناياه مزاعم علماوية مثل الخطاب اللساين.

لتؤش مليالد الدراسة العلمية للغة .وهو
تطورت يف القرن التاسع عرش ّ
مؤرخي الدراسات اللغوية عىل ّ
أن الفيلولوجيا ّ
استقر رأي ّ

زعم صحيح إن نحن أسندنا للفظ علم ومشتقاته الوصفية املعنى نفسه املستفاد من األدبيات الوضعانية التي ُت ْعزى ألوغست كونت،

والتي كانت طالئعية يف توجهاتها اإلبستمولوجية وقتئذ .فأثناء القرن التاسع عرش أصبحت وقائع اللغة خاضعة للبحث املوضوعي
تفس بنية اللغة بمبادئ عقلية مسبقة
الدقيق ومفرسة وفق فرضيات استقرائيةّ .
وتم االعرتاض عىل جميع النزوعات العقالنية التي كانت ّ

ذات صالحية كلية ،مثل تلك سادت مع النحاة املناطقة وأتباعهم يف بور رويال .ومجمل القول إن املناخ الفكري العام ،تحت تأثري
االكتشافات الجغرافية والثقافية ،لم يكن ليقبل بوحدة العقل لتفسري اللغات بل كان متعاطفا مع التفسري التاريخي للظواهر ،بحكم

أنه (التفسري) كان منسجما مع روح العرص الذي رأى يف فهم قوانني التطور والتحول مفتاح فهم املجتمع والطبيعة اللذين ال يستقران
عىل حال.
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أن املؤسسات اإلنسانية والقوانني والعادات واملمارسة
لم تعد الظواهر اللغوية ،إ ًذا ،وحدها مشمولة باملنهج التاريخي؛ فقد لوحظ ّ

ً
وأن التغري من طبيعة األشياء .ولم يعد
الدينية واالقتصاد والطبقات االجتماعية،
تغي دائمّ ،
فضل عن اللغة والكائنات الحية ،يف ّ
تحول وتطور؛
مجردة ،بل وجب التعامل معها بوصفها وليدة سريورة ّ
باإلمكان تفسري حاالتها (املؤسسات والظواهر) عىل أساس مبادئ ّ

أن هذا
وتر ّتب عن هذا ُّ
عد جوهر األشياء والظواهر كام ًنا يف سريورة تحولها الرتقائها أو اضمحاللها ،أي كام ًنا يف تاريخيتها .وغري خاف ّ
االتجاه اس ِ
تعمل يف السجال األيديولوجي لدحض ّ
كل من الطروحات العقالنية والثيولوجية.
ْ
إن الحقبة تشري إىل حلقة يف مسلسل التطور .فالتحليل اللساين التاريخي ربط ً
مثل األملانية
يف ضوء هذه املالحظات ،يمكن القول ّ

نقدم ً
مثال يعطي القارئ فكرة عن
الحديثة بحقبة ما قبل التاريخ ( .)prehistoric periodولتوضيح أسلوب الربط هذا ،يحسن بنا أن ّ

االستدالل التاريخي يف مجال البحث اللغوي .وهو استدالل غايته تفسري ظواهر لغوية بربطها بحقبة لغوية تاريخية .ويتحقق هذا

باستنتاج قانون عام يتنبأ بالتوافقات الصوتية  -الداللية.

أن التقابالت مثل تلك التي نجد بني  dو tيف القوطية
لقد استدل كارل فرينر ( )Karl Vernerيف مقالة له نرشها عام  ،(((1875عىل ّ

والالتينية عىل التوايل (كما يف نحو( fadar :قوطية) = ( paterالتينية)) ُم َّط ِردة وشاهدة عىل القرابة بني اللغتني خال ًفا لقانون يعقوب
ً
عدلنا قانون
تحول
عدها
عد التوافق متنبأ به ،إن نحن ّ
استثنائيا بني لغتني منحدرتني من أصل واحد .ففرينر ّ
غريم ( )Grimmالذي ّ
ً

أن
فإن كارل فرينر يخلص إىل ّ
غريم بجعله يراعي مكانة النرب يف الكلمات السنسكريتية املوافقة .ومن دون الدخول يف التفاصيل(((ّ ،

تحول النرب إىل
اللغة السنسكريتية احتفظت بمكانة نرب  -الكلمة يف الهندوأوروبية األوىلّ ،
تحول  -الصوت يف الجرمانية حدث قبل ّ
وأن ّ
إن ورودات ( dالتي متى وقعت بني صائتني ربما كانت
موقع استهالل الكلمة ( .)word-initial positionتتيح هذه الفرضية القول ّ

احتكاكيا
صو ًتا
يتعي أن تفرس بموجب القانون
مجهورا ( )voiced fricativeينطق مثل  thاإلنكليزية التي نصادف يف لفظ ّ ،)brother
ً
ً

ً
حامل للنربّ ،
وإل فإنها تكون مجهورة
التايل :املهموسات املنفوثة الناتجة عن قانون غريم ( )f, th, hال تتغري إذا كان املقطع السابق

(مثل  b, d, gعىل التوايل كما يف القوطية.)fadar :

تحول تقتيض التحقيب ،بل كيانات عالقية
مهم خاصة حني سيلتفت إىل الظواهر ال بوصفها حصيلة سريورة ّ
سيحدث ّ
تطور ّ

تنتمي إىل منظومات محكومة بمبادئ خاصة .كان هذا ً
ثم انتقل إىل الدراسات اللغوية عىل يد دي سوسري الذي انتبه
أول يف االقتصاد ّ
تصور ّإل ثاب ًتا أي
نحويا أو
نظاما
ً
إىل قضية التحليل التاريخي يف عالقته باملوضوع .فإذا نحن نظرنا إىل اللغة بوصفها ً
لسانيا ال يكون وال ُي ّ
ً

ً
حالة ،ال بوصفها ً
أن
خطابيا
كالميا أو
فعل
مهمة بحكم ّ
مرشوطا بمحددات زمنية وتاريخيةّ ،
فإن مسألة الزمن والتحقيب ستصبح غري ّ
ًّ
ًّ

سي َع ّد غري حاسم يف فهم بنية اللغة .كانت هذه إحدى األفكار املحورية يف كتاب دي سوسري "محارضات
عامل الزمن
ّ
والتحول التاريخي ُ

التحول التاريخي لفهم قوانينه .لم تكن
ستوجه العناية إىل مفهوم الحالة السنكرونية ،بدل تعقّب مظاهر
يف علم اللغة العام" حيث
ّ
ّ

أيضا َو ْعينا بعالقة موضوعات العلوم بالزمن .ففي الفصل
غيت ً
هذه اللحظة عالمة فارقة يف اللسانيات فحسب ،بل يمكن القول إنها ّ

يفرق دي سوسري بني نوعني من العلوم :علوم ال يؤثّر انتقالها من
الثالث من القسم األول من كتاب "محارضات يف علم اللغة العام"ّ ،

املقاربة التاريخية إىل املقاربة التزامنية ( )synchronicيف طبيعة موضوعها من ذلك ً
مثل علم الفلك .فقد الحظ املشتغلون بهذا العلم
أن الكواكب تخضع لتغيريات ملموسة ،ومع ذلك لم يفكر أحد يف تقسيم هذا العلم إىل تخصصني :تخصص يدرس تاريخ التحوالت
ّ

1

ً
نقل عن:

2

املرجع نفسه.

John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics (Cambridge: Cambridge University Press, 1968).
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التي تعرتي الكواكب ،وآخر يركز عىل دراسة حالتها القارة .يصدق التحليل نفسه عىل الجيولوجيا التي تشتغل عىل تعاقب الحقب
الجيولوجية وتدرس الحاالت الثابتة من دون أن تنشطر إىل علمني .لكن هناك علوم يؤدي إدخال البعد الزمني يف تحليلها للظواهر إىل

تغيري جذري يف موضوعها ،ما يح ّتم انشطارها إىل علمني مستق ّلني .من ذلك ً
مثل علوم االقتصاد ،بخالف العلوم األخرى ،تنقسم إىل

أن اللسانيات يجب يف نظر دي سوسري أن تدرك رضورة انشطارها إىل
فرعني منفصلني وهما االقتصاد السيايس وتاريخ االقتصاد .ويبدو ّ
ألن
علمني :علم ّ
يعد املوضوع خارج الزمن ،وآخر يعالجه يف بعده التاريخي التعاقبي .تشبه اللسانيات التزامنية علم االقتصاد السيايس ّ

معا معنيان بنسق التكافؤ بني أشياء من طبيعة مختلفة .يف االقتصاد ينبني التكافؤ بني
معا يشتغالن بمفهوم القيمة ،والعلمان ً
العلمني ً

العمل واألجر ،ويف اللسان بني الدال (الصورة الصوتية) واملدلول (الصورة الذهنية) ،ففي كلتا الحالتني نربط بني شيئني مختلفني(((.

يف كتاب "حب اللغة" ( )1978يثري مؤ ّلفه جان كلود ميلرن مسألة يف غاية األهمية ،تضع دي سوسري يف سياق االستمرارية ال

أن مسعى دي سوسري لم يكن يف أي لحظة يتم ّثل بسحب بساط
القطيعة مع لسانيات القرن التاسع عرش :لسانيات املقارنة والتاريخ .ذلك ّ

الرشعية العلمية عن اللسانيات التاريخية ،األمر الذي فعله تشومسيك تجاه البنيوية والسلوكية يف سياق تأسيسه اللسانيات التوليدية.

بتصوره ملا يجب أن يكون
تمد صاحب املحارضات
ويف محارضات دي سوسري تربز للقارئ املتأين خلفيتان :خلفية الفلسفة الكانطية التي ّ
ّ
عليه العلم ،أي تصوره ملثال العلم ( )Idéal de la Scienceالقائم عىل فصل ظواهر األشياء عن األشياء يف ذاتها ،فاللغة هي اليشء يف

ذاته واللسان هو الظاهرة ،الصوت املادي هو اليشء يف ذاته والظاهرة هي الفونيم ،الفكرة أو املعنى هي اليشء يف ذاته واملدلول هو
يتعي تأسيسها هي تلك املتماهية مع النحو املقارن،
الظاهرةّ .أما الخلفية الثانية فتربز من خالل إقراره ّ
أن اللسانيات املوجودة ،والتي ّ

التخصص الوحيد الذي مارسه دي سوسري .لكنه سيكتشف ،يف عرضه الرشوط العامة التي تسمح بوجودها ،أنها ليست الصيغة الوحيدة
املمكنة للسانيات علمية .بتعبري آخر ،إذا كانت مفاهيم مثل اللسان ،والدليل واالختالف ،رضورية لالنخراط يف إعادة بناء الهندوأوروبية

ً
بعدا أعم وطاقة استكشافية تتيح استرشاف سواحل جديدة .الرتكيز
أصل
فإن لها ً
تاريخيا يتيح إضاءة التحول التاريخي ملؤسسة اللغةّ ،
ً
لكن الفحص املتأين
علما
ً
عىل السواحل الجديدة هو ما جعل الباحثني يظنون ّ
جديدا غري مسبوقّ .
أن دي سوسري يف محارضاته يؤسس ً

وخصوصا
يتبي له بوضوح أنه ال يوجد يف اللسانيات التي ظهرت بعد دي سوسري،
يكشف خطأ هذا الظن،
فاملتأمل لتاريخ اللسانيات ّ
ً
ّ
أمر لم يوجد ً
قبل يف لسانيات النحو املقارن.
فنولوجية تروبتسكويٌ ،

يقدم أطروحتني :أوالهما أنه ال ينكر دور
بأن دي سوسري ،عرب دفاعه عن مرشوعية لسانيات الزمنية (سانكورنية)ّ ،
يتم ّثل الجديد ّ

الزمن يف التأثري يف األشياء ،فليس ثمة ما يمنع َ
أن الزمن ال يؤثّر يف
فعل الزمن من أن يطال اللغة ،ثانيهما أنه َس َي ُع ّد ،يف الوقت ذاتهّ ،

اللسان ّإل من خالل اتصاله بالكتلة املتكلمة ( .)masse parlanteولتوضيح الفكرة علينا أن نراجع الفصل الثالث من محارضات دي

سوسري ونستحرض بعض التعريفات األولية التي تقوم عليها نظريته:

ميز دي سوسري عنرصين داخل اللغة :اللسان والكالم .فاللسان هو اللغة ناقص الكالم ،وهو مجموع العادات اللسانية
التي ّ
تمكن من الفهم واإلفهام.
هذا التعريف للسان يرتكه خارج واقعيته االجتماعية ،إذ يجعل منه شي ًئا غري واقعي ،مادام أنه ال يشمل سوى مظهر من مظاهر

تاما ّإل يف الكتلة املتكلمة) أي إ ّنها
الواقع ،ونعني به املظهر الفردي .نحتاج ملفهوم الكتلة املتكلمة لنحصل عىل لسان (ألنه ال يوجد ًّ

مجر ًدا من صبغته االجتماعية،
الرشط الرضوري لوجوده .وخال ًفا ملا توحي به املظاهر الخادعة ليست هناك لحظة يكون فيها اللسان ّ
Ferdinand De Saussure, Cours de Linguistique Générale (Paris: Payot, 1955), p. 115
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فإن التعريف الشايف والكايف للسان ال
ألنه ببساطة ظاهرة سيميولوجيةّ ،
وتعد طبيعته االجتماعية من مجمل خصائصه الداخلية .وهكذا ّ

حيا ،ألننا لم ِ
يتحقق ّإل بربطة بالكتلة املتك ّلمة .ضمن رشوط مثل هذه يكون اللسان ً
نراع سوى البعد االجتماعي ولم نول
قابل للحياة ال ًّ
عناية للبعد التاريخي .بمعنى أنه ال يمكن إدخال بعد الزمن يف اللسان بمعزل عن ارتباطه بالكتلة املتكلمة .فإذا نحن اعتمدنا اللسان يف

الزمن ،من دون الكتلة املتكلمة ،ربما لن نلحظ أي تغيري ،ألنه ،أي الزمن ،لن يقوى عىل التأثري فيه .وإن نحن اعتمدنا الكتلة املتكلمة
من دون الزمن ،فإننا لن نلمس أثر القوى االجتماعية وهي تؤثّر يف اللسان .لنكون يف قلب الواقع يجب النظر إىل العنارص الثالثة يف اآلن

ألن الزمن
حر ،شأنه شأن جميع املؤسسات االجتماعية ّ
مقي ًدا ،غري ّ
نفسه :اللسان والكتلة املتكلمة والزمن .ويف هذه الحالة يغدو اللسان ّ

تطوير آثار فعلها فيه يف حدود ال تؤثّر يف وظيفته االجتماعية ،ونصل بذلك إىل مبدأ االستمرارية الذي
سيتيح للقوى االجتماعية الفاعلة
َ
يلغي الحرية .لك ّنها أي االستمرارية تستلزم بالرضورة التغيري ،أي تعديل العالقات داخل اللسان.

عرصا لم يعد يحفل بالرؤية التاريخية
ومهد لعرص البنية بوصفه
مما ال شك فيه ّ
أن هذا التحليل قد أسس اللسانيات الحديثةّ .
ً
ّ

واعدا بناء عىل قرائن التقدم املبهر يف
التي تنظر إىل الظواهر ،موضوعات البحث ،يف سياق تحوالتها التاريخية .هذا العرص بقدر ما كان ً

مخي ًبا بسبب فشله يف تحقيق مبتغى دفني وهو أن يكون منطلقًا لبناء نماذج للمعقولية صالحة للعلوم
فنولوجية مدرسة براغ كان ً
أيضا ّ
اإلنسانية .ال أحد يشكك اآلن يف أفول عرص البنيوية ،حتى يف معقلها األصيل الذي هو اللسانيات التي لم تحتفظ من اإلرث النيوي

جذريا عن سياق املنشأ .ضمن هذا السياق
ّإل بخصيصة السنكرونية ،واضعة إياها يف سياق العلوم املعرفية .وهو سياق إشكايل مختلف
ًّ

املعريف سيغدو الزمن املهم هو زمن االكتساب ،أي زمن االنتقال من الحالة املعرفية األوىل التي تم ّثل للمعرفة النحوية الفطرية إىل

الحالة املعرفية القارة أي النحو الخاص .وهو نحو يبلوره الطفل بفضل تفاعل التجربة التي يتعرض إليها مع النحو الكيل ،أو املبادئ
املسبقة الفطرية للملكة اللغوية .عىل هذا النحو نعود إىل العقالنية التي طاملا ناهضها كل من املشتغلني بالتاريخ وبالبنية.

حيدر سعيد

تحقيب التابع
إن إنتاج الرسد التأريخي  -بكل تأكيد  -ال يقترص عىل املؤرخني واملشتغلني بالكتابة التأريخية ،وهو ليس ً
مختربيا،
أكاديميا
عمل
ّ
ًّ
ًّ

ُ
املخيال االجتماعي ،والخطاب السيايس ،والتنشئة االجتماعية ،واإلعالم ،واملناهج الدراسية ،وغري ذلك.
بل إنه عمل يساهم فيه

ويتضمن ُّ
علميا فحسب ،بقدر ما هو شكل من أشكال
التحقيب التأريخي تصنيفًا
ثم ،ليس
كل رسد تأريخي
ُ
ً
تقطيعا ما للزمن .ومن ّ
ًّ

التم ّثالت االجتماعية للزمان ،والتأريخ ،واملايض ،والذاكرة ،واألحداث ،والتطور.

أن السجال يف التحقيب الذي شهدته العقود األخرية ،مع وعيه بهذه املصادرات السالفة ،هو  -يف الحقيقة  -سجال يف
غري ّ

أن السجال يف التحقيب التأريخي ،مع وعيه بخضوع
ثم علميتها ووجاهتها النظرية؛ بمعنى ّ
"منطقية" التحقيبات التأريخية ،ومن َّ
ّ
عمليات التحقيب للمخيال االجتماعي ،يحرص النقاش يف التحقيب بوصفه ً
أكاديميا.
عمل
ًّ

ً
مشرتكة ،ما بني التحقيبات الناتجة من تصورات اجتماعية ،والتحقيبات
ثمة منطقة قد تكون
ويف الحقيقةّ ،
ً
ً
أساسيا
جزءا
خاضعة للتصورات العامة ،وليست
األكاديمية ،أو باألحرى ،قد تكون التحقيبات األكاديمية
منفصلة عنها .ولعل ً
ًّ
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من التحقيبات (أو أشكال تمثيل املايض) ،بما يف ذلك الشعبية أو العامةُ ،يبنى عىل "تحوالت بنيوية" ،أو "قطائع" بحسب غاستون

ً
فإن ذلك بسبب حدوث
أيضا .فعىل سبيل املثال ،عندما نضع سنة 1921
باشالر ،وميشيل فوكو ً
حقبة جديد ًة يف تأريخ العراق الحديثّ ،

تحول ،مع هذا التأريخ ،يف البنية السياسية؛ بنية الحكم وممارسة السلطة.
ّ

سائر البنى االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية .بمعنى
العام (ويتبعه النتاج األكاديمي) يربط بهذا التحول
أن املخيال
املشكلة ّ
ّ
َ

تصو ُر
أنه ال يستطيع تمييز تداخل البنى (وكذلك األكاديميون ً
أيضا) ،بما أنها مجردة وغري مرئية .فينبنى ،يف املخيال االجتماعيّ ،
أنه مع تحول البنية السياسية ،تحدث تحوالت بنيوية ،اجتماعية واقتصادية وثقافية ،ومع قيام دولة حديثة يف العراق ،تغريت البنية
العشائرية ،عىل سبيل املثال ،وبدأت حقبة جديدة يف الخطاب الديني ،عىل سبيل املثال مر ًة أخرى ،وما إىل ذلك ،وهي أمور قد ال تكون

ً
صحيحة بالرضورة.

إشكاليا :حني يعجز املشتغل بالحقل العلمي عن اإلبصار بالبنى املجردة وتمييزها.
وهنا ،يبدو التحقيب
ًّ

التحقيب واملركزية الغربية
ً
بدأت يف زيارة أوروبا ،منذ نحو عرش سنوات أو
تصوري ،هو إشكال آخر .فحني
إن اإلشكال األكرث
ُ
ّ
أهمية للتحقيب التأريخي ،يف ّ

أكرث ً
أن صورة الخريف التي نتداولها
قليل ،لفت نظري ،من بني أمور عديدة ،وال سيما يف الزيارات التي كانت تحدث يف فصل الخريفّ ،
ً
كونية .فهي صورة غري موجودة
(صورة األشجار والشوارع والطرقات اململوءة من األوراق الصفراء) هي صورة أوروبية ،أكرث منها صور ًة
(عىل هذا النحو املك ّثف ،عىل األقل) يف املنطقة التي فيها ُولدت ونشأت ،وإليها أنتمي؛ أعني منطقة املرشق العريب ،أو الرشق األوسط.

أقول هاتني العبارتني "املرشق العريب" ،و"الرشق األوسط" بحذر ،ألنهما خاضعتان لرؤية خاصة للتقسيم الجغرايف ،وهما

مرتبطتان بنزعة "مركزية أوروبية" .ومرة أخرى ،أستعمل بالحذر نفسه مفهوم "املركزية األوروبية" .فهو كذلك أداة تحليلية أوروبية،
أطلقها مفكرون نقديون أوروبيون ،يف ستينيات القرن املايض وسبعينياته ،ووقع تحت تأثريه أجيال من املثقفني العرب ،منهم  -وربما يف

صدارتهم  -جييل.

ولكن ،ال مناص ،يف هذا السياق ،من استعمال هذه األداة التحليلية .غري أنني أردت ،من خالل هذه املفاهيم املتداخلة ،أن

ً
معرفة
أملّح إىل موضوع عالقتنا باملعرفة الغربية التي أجد أنها يف جوهر هذا النقاش .فمتى تبدأ هذه املعرفة؟ ومتى تنتهي؟ ومتى تكون
ً
معرفة مح ّل ً
ً
ً
محكومة بعملية منهجية من أجل َك ْو َن َنتها بطريقة قرسية؟
ية
ثم متى تكون
كونية؟ ّ

مما هو رضوري .ويف الحقيقة ،خضع تقسيم العالم ،أو
أفصل يف الطابع اإلشكايل لهذه العالقة ،ولكنني أجد ّ
لن ّ
أن التلميح لها أكرث ّ

مفصلته ،أو تقطيعه ،الجغرايف والتأريخي ،أو الزماين واملكاين ،إىل نظرة مركزية أوروبية .ولعل اإلشارة إىل صورة الخريف األوروبية محاولة
للكشف عن هذه النظرة .فحتى تقسيم الفصول األربعة يخضع لنزعة مركزية أوروبية ،أكرث من خضوعه لتقسيم طبيعي فيزيايئ كوين.

مفص ً
ً
أن لهذه
ولعل
لة لطريقة تقسيم أزمنة السنة ،يف الثقافات الالغربية ،ما قبل عوملة قيم الثقافة الغربية ،ستكشف ّ
دراسة ّ
الثقافات طر ًقا أخرى يف التقسيم .فالقرآن  -مثال  -يتحدث عن فصلني هما الشتاء والصيف؛ وذلك من خالل اآلية ﴿ ِإ َ
يل ِف ِه ْم ِر ْح َل َة
ِّ ِ
الص ْي ِف﴾ ،وقد وردت ٌّ
كل من كلمتي "الشتاء" و"الصيف" ،يف القرآن ،مر ًة واحدةً ،مجتمعتني ،يف سورة "قريش" ،يف حني لم
الش َتاء َو َّ

سائدا يف الثقافة
أمرا
ً
يستعمل القرآن كلمتي "الربيع" و"الخريف" .وقد ظل تقسيم السنة إىل فصلني كبريين ،هما الشتاء والصيفً ،
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فضل عن الحديث عن ٍ
ً
الشعبية يف املنطقة إىل هذه اللحظةً ،
تفصيل .وإذا كانت بعض الثقافات املجاورة تحتفل بقدوم الربيع،
حقب أكرث
فإن العرب لم يعرفوا مثل هذا االحتفال .ومن جانب آخر ،يقول ابن منظور حني
يف  21آذار /مارس ،وهو احتفال ذو أصول زرادشتيةّ ،

السنة س ّتة أزمنة" (مادة :خ ،ر ،ف).
يتحدث عن التقسيم الرباعي لفصول السنةّ :
"إن العرب يجعلون ّ

إعادة تقطيع التأريخ العريب وفق هياكل غربية
ال ّ
عام وأسايس يف الثقافة العربية الحديثة ،بل يف الثقافات
شك يف ّ
جزءا من ملمح ّ
أن الوقوع تحت تأثري املركزية األوروبية ُيم ّثل ً

منقول ً
ً
املسمى "التأريخ
حرفيا .ففي الحقل
نقل
تحقيبا
أن هذه املركزية ،يف التحقيب التأريخي ،لم ُتنتج
عام .غري ّ
الالغربية عىل نحو ّ
ّ
ً
ًّ
املهم ،يف هذا السياق ،دراسة مصادر التصور املتم ّثل بوجود تأريخ
ّ
العام" (والحقل والتسمية أنفسهما خاضعان ملركزية أوروبية .ولعله من ّ

وموحدً ،
ً
دراسية تنقل،
بدل من وجود تواريخ خاصة ومختلفة) ،وباستثناء "التسليع" األكاديمي الذي أنتج مناهج ومقررات
عام
ّ
كوين ّ
ً
ُ
الثقافة العربية
العام إىل ثالثة عصور كربى ،هي :العرص القديم ،والعرص الوسيط ،والعرص الحديث ،أخذت
نقل
حرفيا ،تقسيم التأريخ ّ
ًّ
فتحدثت عن ثالث حقب ،هي:
هذه الثالثية ،وأعادت تقسيم املادة التأريخية العربية (أو اإلسالمية يف هذا السياق) ،وفقًا لها،
ّ

ӵӵالحقبة القديمة؛ وهي الحقبة املمتدة من نشوء اإلسالم إىل سقوط بغداد سنة  656للهجرة ،وأدمجت فيها حقبة ما قبل
تمهيدا لحقبة اإلسالم ،وتحفّظت يف التسمية القرآنية
(عدتها النظر ُة األيديولوجية القومية العربية للتأريخ العريب
ً
اإلسالم ّ

انفعاليا ّ
يحط من شأن العرب قبل اإلسالم).
لها "الجاهلية" ،بوصفها تتضمن مع ًنى
ًّ

العام ،من
ӵӵالحقبة ما بعد سقوط بغداد إىل العرص الحديث؛ وهي حقبة تناظر "العرص الوسيط" يف التقسيم األورويب للتأريخ
ّ
ٍ
ٍ
ُ
املدرس ،يف املناهج واملقررات الدراسية هذه
جهة أنها
حقبة انحطاط وتخ ّلف .وما عدا هذا التقسيم ،أهمل التأريخُ العريب َّ
ً
إهمال شبه ّ
َ
كل ،عىل نح ٍو جعلها أشبه ما تكون بـ "الثقب األسود" يف التأريخ العريب.
الحقبة،

ٍ
بتعرف
ؤرخ لها ُّ
ӵӵالحقبة الحديثة التي تبدأ مع ما يسمى "النهضة العربية الحديثة" ،يف مناظرة للنهضة األوروبية؛ وهي نهضة ُي َّ
الحداثة األوروبية .ويؤرخ لهذا التعرف ِ
َ
نفسه بالحملة الفرنسية عىل مرص وما أعقبها من قيام دولة محمد عيل باشا
العرب
ّ
ُ َّ
ً
شكل آخر من أشكال املركزية ،وهي مركزية فرعية،
يف مرص مطلع القرن التاسع عرش .ويف الحقيقة ،يم ّثل هذا التحديد

َ
الحداثة يف مطلع القرن التاسع
تعرفت مرص
ّ
تعمم التأريخَ املرصي الخاص بوصفه املالمح العامة للتأريخ العريب .ولكن ،حني َّ
ٌ
بعد .وربما
تعرف للحداثة ُ
عرش ،لم يكن للعراق ،أو بالد الشام ،أو الخليج والجزيرة واليمن ،أو املغرب العريب ،أو السودانّ ،

وتعرفها الخاص للحداثة .فالعراقً ،
كان ّ
يتعرف الحداثة إال مع
مثل ،لم ّ
لكل منطقة من هذه املناطق تأريخها الخاصّ ،
مقتبس من الحداثة السياسية األوروبية.
أنموذجها
الكولونيالية الربيطانية التي أفضت إىل تأسيس دولة حديثة فيها،
ُ
ٌ

أن العرب لم يستطيعوا إبداع منطق لتقسيم تأريخهم غري هذا التقسيم :عرص كالسييك مجيد ،ثم عرص انحطاط
هذا يعني ّ

وتخلف ،ثم نهضة من جديد.

التحقيب داخل حقول املعرفة
ال ينفصل التحقيب داخل حقول املعرفة العلمية عن منطق التابعية للمركزية األوروبية .واملثال الذي سأستعمله ،يف هذا السياق،

هو تقسيم التأريخ األديب العريب ،وقد اشتغلت به منذ سنوات عديدة.
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قسم بحسب العصور السياسية .فعصوره
فالتأريخ األديب العريب عىل النحو الذي يجري تعليمه يف األقسام والكليات املتخصصةُ ،ي َّ

ثم األدب اإلسالمي ،واألدب األموي ،واألدب العبايس ،وأدب العصور املظلمة ،ثم األدب الحديث .وهذا يعني
هي :األدب الجاهيلّ ،

َ
العام املذكورة آنفًا فقط ،بل إنه يعيد تقسيم العرص الكالسييك بحسب الحقب السياسية.
أن التأريخ األديب العريب ال يعتمد
ّ
ثالثية التأريخ ّ

أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن
سائدا يف حقل التأريخ األديب يف فرنسا
ويستند هذا املنطق يف التقسيم إىل االتجاه الذي كان ً
َ

بعض الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون
العرشين (هيبوليت تني  - Hippolyte Taineغوستاف النسون  ،)Gustave Lansonوقد أخذه ُ

يف فرنسا يف الربع األول من القرن العرشين ،يف أثناء سيادة هذا االتجاه النظري يف التأريخ األديب (تقسيم التأريخ األديب بحسب الحقب

مناصب قرا ٍر أكاديمي بعد عودتهم.
ثم اعتمدوه يف مناهج التعليم يف األقسام والكليات املتخصصة ،حني تو ّلوا
َ
السياسية) ،وتب ّنوهّ ،

إنني أتحدث عن طه حسني الذي أحسب أنه يرجع إليه تبني نظرية التأريخ األديب الفرنسية ،واعتمادها لتقسيم حقب التأريخ
ِ
تكتف بمرجعية خارجية غربية،
الجامعات العربية التي لم
ثم نقلت عنه
ُ
األديب العريب ،ثم اعتماد هذا التقسيم للتعليم األكاديمي .ومن َّ
ثانوية هي املرجعية املرصية .وهذا يظهر يف أمور كثرية ،منها ً
ً
ً
مثل :تجميع حقول العلوم االجتماعية واإلنسانية يف
مرجعية
بل اتخذت
مجمع واحد يحمل اسم "كلية اآلداب" ،ومنها الجمع بني حقيل القانون والعلوم السياسية ،ونحو ذلك.
ّ

لقد تعرض ذلك التقسيم إىل ٍ
عموما) ال يتغري
نقد ،حتى داخل أواسط املشتغلني العرب بالتأريخ األديب .فاألدب (والفن
ً
ُ
ُ
َ
البنية السياسية يف التغري .فذلك التقسيم ،إذن ،هو أحد مظاهر عدم القدرة عىل إبصار البنية
والبنية الفنية ال تتبع
بالتغري السيايس،
األدبية وتمييزها.

َ
َ
أدبية األدب
فس
تعرف الثقافة العربية
وحتى مع ُّ
البنيوية ،يف النظرية والنقد األدبيني ،منذ سبعينيات القرن املايض ،وهي نظرية ُت ّ

أديب شكالين ،يعيد تحقيب التاريخ األديب العريب بحسب ُبناه الشكالنية ،ويمكن أن
يتم إنجاز تأريخ ّ
عىل أساس شكالين محض ،لم ّ
يرفض  -مث ً
أن نمط االستعارة  Metaphorالجاهلية ال ينتهي
أن الشعر الجاهيل ينتهي بمجيء اإلسالم ،بل يمكن أن يتحدث عن ّ
ال ّ -

غي نمط االستعارة الشعرية .وهذا التقسيم ّ -
الحقب
عب فقط
بكل تأكيد  -ال َي ُ
َ
إال مع لحظة أيب تمام ،يف مطلع القرن الثالث للهجرة ،حني ّ
ُ
الثيمية.
عب كذلك املوضوعات والبنية
السياسية التي ال تمتثل لها
األشكال األدبية ،بل تعربها وتتجاوزها ،بل إنه َي ُ
ّ
ويف النتيجةّ ،
درس بحسب تقسيمه إىل الحقب السياسية.
ظل التأريخ األديب العريب  -إىل هذه اللحظة ُ -ي ّ

ً
صالحة للنقاش النقدي املتخصص (وليس
أي أنماط أخرى للتحقيب ،قد تكون
ثمة من يجادل يف ّ
أن التحقيب الشكالين ،أو ّ
ْ
ولكن ّ

للتعليم األكاديمي) ،غري أنه من املُ َّ
أن أدبية األدب ال تتحقق  -يف واحد من
أن
ً
سي ِّسخ لدى املتعلم ّ
ؤكد ّ
أدبيا ُيع َّلم عىل هذه الشاكلة ُ
تاريخا ًّ

موازيا للتأريخ االجتماعي ،بل إنه يتغري بحسب التغريات السياسية.
تأريخا
أن لألدب ً
مستوياتها عىل األقل  -من خالل بناه الشكلية ،وليس فقط ّ
ً
أن معارضة التأريخ األديب الالنسوين بالتأريخ األديب الشكالين لن يخرج باملشتغلني العرب عن حدود النظريات
وعىل الرغم من ّ

ٌ
أن التاريخ الشكالين يف حاجة إىل إبداع استثنايئ.
أن التأريخ الالنسوين
سهل وقابل لـ "التسليع" األكاديمي ،يف حني ّ
الغربية ،فإنه يبدو ّ
التابعية ً
ُ
عقليا ،وتركته خارج دائرة اإلبداع.
وهو ما ال يستطيعه التابع الذي خ ّلفت فيه
كسل ًّ

أن نقد هذه التابعية ال يتضمن إشار ًة إىل
لكن من املهم ً
أيضا ّ
ّ
إن هذا املقالة تقوم ،يف الحقيقة ،عىل إيراد أمثلة مختلفة للتابعيةْ .
ِ
ٍ
ثمة
تعني أنه ليس ّ
إمكانية منطق خاص للتفكري خارج املنطق العاملي (وينبغي له َّأل يتضمن ذلك) ،ولكن العاملية  -كذلك  -ينبغي َّأل َ
طريقة أخرى يف التفكري غري الطريقة الغربية.
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تحررا من قيود
إن العاملية تعني إيما ًنا عميقًا بأننا (نحن وتراثنا وتأريخنا) جزء من العالم وتراثه وتأريخه ،ويف الوقت نفسه ،تعني
ّ
ً

أحادية يف التفكري .والعاملية ال ّ
ً
الدور العظيم واالستثنايئ الذي اضطلعت به الحضارة الغربية
تتنكر ،وال ُتنكر
املركزية التي تريد أن تفرض
َ

الحديثة ،ولكنها تريد أن تدمج فيها ،ومعها ،إمكانات أخرى.

أي وقت مىض  -متى
وربما أكرث من ّ
يميز اآلن ّ -
وكما كان عىل املشتغل باملعرفة أن يبرص ويميز البنى املجردة ،يبدو أنه عليه أن ّ

ُ
ً
ً
كونية.
عاملية
أحادي ،ومتى تكون
ذات مضمون مركزي
تكون
املعرفة الغربية َ
ّ

أمين أحمد الدسوقي

الزمن الثقايف وترجامنية التحقيب
تخصيص باألدب املقارن ،كنت ّ
العام يف ما يخص
أفكر يف طبيعة العالقة بني إشكاليات التاريخ األديب وإشكاليات التاريخ ّ
بالنظر إىل ّ

تحقيبيا"
رتجم
التحقيب ،وال سيما يف سياق املناظرات والسجاالت والجداالت يف مجال األدب العاملي وتحت ما يعرف بـ "ما ال ُي َ
ً

(((

 .Untranslatables of Periodizationفعىل سبيل املثال ،هناك إشكالية تحديد نشوء الرواية يف مختلف اآلداب العاملية ،وتكمن
أدبيا ُي ّ
قمة تطور املمارسات
شكل ّ
اإلشكالية بطبيعتها يف فكرة "النشوء" نفسها كما تكمن يف إشكالية فهم "الرواية" بوصفها ً
جنسا ًّ

الرسدية .وهذا املثال ال ّ
أيضا بالخصوصية الفنية
يدل عىل إجحاف فكري ومعريف بمفهوم الزمن يف الثقافة األخرى فحسب ،ولكن ً

وأول رواية.
والثقافية للممارسات الرسدية .هذا إىل جانب إشكاليات الخالف حول بدء ظهور الرواية يف شكلها الحديث ّ

قائمةّ .
ً
وكل هذه اإلشكاليات إنما هي من تداعيات ال ّلبس املعريف لطبيعة "الحداثة"
أول رواية عربية مازالت
فالخالفات يف ّ

حد سواء .وعىل اختالف املمارسات وتاريخها ،يذهب عدد كثري من مؤرخي األدب
وعالقتها بمفهوم "الزمن" يف األدب ويف التاريخ عىل ّ

تقريبا يف الوقت نفسه يف األدب الياباين ويف األدب الكوري ويف األدب العريب ،يف بدايات القرن العرشين ،ولكن هذا
أن الرواية نشأت
إىل ّ
ً

إن هذه املقاربات ومثيالتها
ال يعني أننا يمكن أن نرتجم سياقات هذا النشوء وتاريخ املمارسات الرسدية
معرفيا كظاهرة تحقيبية؛ أي ّ
ًّ
معرفيا يف ما يخص طبيعة املمارسات الفنية والجمالية من ناحية الظاهرة األدبية.
ال تفيدنا
ًّ

ّأما من ناحية الفكر الزمني أو التزمني ،فك ّلنا يعرف ما ُيسمى عرص النهضة يف القرن الثامن عرش يف أوروبا وما ُيعرف بالنهضة

يف التاريخ العريب الحديث ،وك ّلنا عىل علم بإشكاليات هذا املصطلح وكيف أنه يؤ ِّدي ،بالرضورة ،إىل "تأخر" النهضة العربية يف الظهور

تفحص
(عالو ًة عىل تحديد هذا الظهور
جغرافيا يف مناطق املرشق العريب من دون غريها) .وتتفاقم تداعيات هذه اإلشكالية ما إن نبدأ يف ّ
ًّ

ٍ
تحقيب للتاريخ الفكري والثقايف يف املنطقة.
إشكاليات الفهم االصطالحي النهضوي وما استتبعه من

العام والتاريخ األديب من ناحية مفاهيم التحقيب وممارساته ،تظهر معظم اإلشكاليات التي
فمن خالل نظرة مقارنة بني التاريخ ّ

فمثل يف مقابل فكرة "الحدث التاريخي" أو "الظاهرة التاريخية" ،يجرى طرح "املمارسة األدبية" أو "النصوصية" ً
ً
بديل يف
ناقشناها.
1 Emily Apter, Against World Literature: On the Politics of Untranslatability (New York: Verso, 2013), especially the chapter on
"Eurochronology and Periodicity", pp. 57 - 69.
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مجال األدب املقارن ،وحتى نخرج من تحديدات النص األديب ،أو األجناس األدبية ،أو األنواع األدبية التي فرضتها منهجيات التأريخ
األديب كمقابل للحدث أو الظاهرة.

وعندنا فكرة السالالت وما يقابلها ضمن ما ُيعرف بـ "العبقريات" أو فكرة "التفريد" التي نقوم عىل أساسها بتحقيب األدب أو

اإلنتاج األديب يف ثقافة ما ،أو يف الثقافة العربية ،حول شخصيات بعينها مثل عنرتة ،أو املتنبي ،أو نجيب محفوظ ،أو عبد الفتاح كيليطو

يف املغرب ،وهكذا .هذا إىل جانب اإلشكالية الرئيسة املتم ّثلة بتحقيب األدب بحسب التاريخ السيايس؛ إذ تتبع الظواهر واملمارسات
ً
ومعرفيا عىل غرار
تاريخيا
إضافة إىل أفعال التحقيب الفاصل
األدبية فرتات الحكم السيايس (مثلما هو الشأن يف "األدب األموي")،
ًّ
ًّ

فكرة "الجاهلية" التي ال تزال تهيمن عىل الفكر العريب.

ال ّ
لكن ما يجرى طرحه اآلن تحت إشكاليات "ما ال
شك يف ّ
أن اإلشكالية يف الفهم التحقيبي هي يف أساسها إشكالية معرفية ّ

رتجم"(((  Untranslatabilityهو رضورة تحديد طبيعة هذه املعرفة بطريقة التأويل املقارن .فاملشكلة ال تكمن فقط يف العنف املعريف
ُي َ
تحدد يف القرن التاسع عرش يف أملانيا) وهيمنة فكر
الذي يسعى لتطبيق فكرة اللحظة الحارضة كلحظة مؤسسة للفكر التاريخي (كما ّ

فإن إشكالية تطبيق مفهوم اللحظة الحارضة عىل تاريخ ثقافة أخرى أو عىل فهمها للزمن ولعالقتها باملايض (وهي
الحداثة .وكما رأيناّ ،

أيضا عالقة مستقبلية) تتجىل بوضوح يف كثري من مداخالت الزمالء.
ً

سوف ّ
منحى تأوييل ترجماين ،يف ما يخص فعل التحقيب وموضعته يف
بقي من هذه املداخلة ،يف اإلشكالية املعرفية من ً
أركز ،يف ما َ

الزمن ،ويف اللحظة التاريخية ،أو ما يطلق عليه الجابري "الزمن الثقايف"((( .فهذا الزمن كما يعرفه الجابري هو ذلك النظام الالشعوري

يحدد إمكان املعرفة من خالل أنظمة وطرائق ووسائل إجرائية .وهذا املفهوم يف الحقيقة إنما هو إعادة توصيف ملفهوم "النظرة
الذي ّ

إىل العالم" ،وقد ارتبط ظهوره بنشأة الفكر التاريخي يف سياقات الفلسفة األملانية يف القرن التاسع عرش.

ً
هذا الزمن الثقايف العريب ،بحسب الجابري ،لم يتشكل بعد .وسبب ذلك هو أننا نعيش يف الثقافة العربية ً
منفصلة ال تتأصل
حقبا
أزمنة أو ً

يف وعينا يف الزمن الحارض عىل نح ٍو تتابعي أو تراكمي .فنحن نتحدث عن العرص الجاهيل والعرص اإلسالمي عند القرن الثامن الهجري،

ً
ومعه يقف التأريخ الهجري ونفقد ً
ثم عرص النهضة؛ إذ يبدأ التأريخ بالقرن التاسع عرش امليالدي .وهذا يأيت
حقبة
كاملة هي الحقبة العثمانية ّ
ّ
يتشكل يف قرون متتالية تبدأ من القرن الثامن أو التاسع قبل امليالد ،وتنتهي إىل اللحظة الحارضة يف تراتبية
عكس التحقيب األورويب الذي
ومرورا
بدءا بأعمال الفيلسوف األملاين نيتشه،
نقدا
ً
فإن هذا االفرتاض التحقيبي املعريف قد واجه ً
تاريخية ومعرفية((( .ويف الحقيقةّ ،
مستفيضا ً
ً
تحديدا.
تناول الفيلسوف الفرنيس آلني باديو ملفهوم "القرن"
بالتحقيب املاركيس ونظريات فالرت بنيامني،
ً
ومؤخرا ُ
ً

يحدد منطق التحقيب بما يطرحه الجابري تحت إشكالية "تداخل األزمنة الثقافية"؛
تقرتن إشكالية غياب هذا الزمن الثقايف الذي ّ

ً
متزامنة يف الوعي العريب ،وإنما ننتقل
تعدد منطق الحدث املمركز لفعل التحقيب من منطقة عربية إىل أخرى .فالعصور الثالثة تبقى
أي ّ

حد تعبريه؛ إذ ننتقل يف الوعي التاريخي العريب من الجزيرة العربية ،إىل بغداد العباسيني ،فإىل فاس وقرطبة (أي إىل
يف املكان عىل ّ
املوحدين) ،فإىل قاهرة الفاطميني ومرص  -محمد عيل ورفاعة الطهطاوي ،وهكذا(((.

أيضا إىل "الالمقاربة التأويلية".
بعد ،ولكن يمكن ترجمته ً
 2املصطلح املذكور لم يتحدد يف العربية ُ
وخصوصا ص .39 - 37
،55
37
ص
،)2009
العربية،
الوحدة
دراسات
مركز
(بريوت:
األول
الجزء
العريب،
العقل
نقد
العريب،
 3محمد عابد الجابري ،تكوين العقل
ً
4

5

املرجع نفسه ،ص .46 - 43

املرجع نفسه ،ص .45 - 44
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ويرى عبد الله العروي األمر نفسه من حيث املبدأ؛ إذ يعرض خالل مناقشته القرتاحات مارشال هودجسن صعوبة توحيد التاريخ

اإلسالمي .فال نستطيع أن ننظر إىل حقبة االمرباطوريات الثالث ً
مثل (العثمانية والفارسية واملغولية )1800 - 1500 ،من املنظور نفسه
بني اآلستانة والقاهرة ودمشق((( .وسواء تع ّلق األمر بمستوى الحدث السيايس أو مستوى ُ
ّ
يتشكل التاريخ اإلسالمي يف
األرس الحاكمة
تاريخا متج ّزئا.
العام ،بوصفه تاريخ ّأمة وليس بوصفه
ً
الوعي ّ

أيضا ،كما دار
ومن جانب مفهوم اللحظة والزمن ورضورة إنتاج دراسات معمقة ملفهوم الزمن
بأن التاريخ هو ً
ً
تحديدا ،إذا س ّلمنا ّ

يف النقاش ،هو ُ
فعل الزمن وليس فقط نتاج الحدث أو الظاهرة أو الساللةّ .أما إذا قار ّنا فهم التاريخ من منطلق مفهوم الفاعلني فيه،
كثريا ما يعود بنا إىل ُ
األطر املعرفية للمحقّبني أنفسهم؛ ما يخفي دور الفاعلني عىل
عىل ما ُطرح يف ورقة العملّ ،
فإن تتبع فهم التحقيب ً
العامة والجموع يف التاريخ) كما يبخس دور املوضعة االجتماعية للمحقّب كمبدأ معريف .وهذه
املستويات االجتماعية الدنيا (حضور
ّ

تحول إىل سجالت لتاريخ
اإلشكالية ،يف الحقيقة ،بالنسبة إىل الفهم السائد للفاعلني يف التاريخ ،تنعكس ً
أيضا يف التاريخ األديب الذي ّ

املثقف العريب ذاته ونشأته وتطوره ،مع اعتماد ذكورية هذا التاريخ التكويني يف أغلبه.

فالتاريخ األديب ً
مثل ،قام باستبعاد األدب الشعبي والسرية الشعبية؛ بسبب مركزية اللحظة الحارضة كفكرة حداثية .وهذا يقابله،

يف رأيي ،استبعاد للذاكرة الجماعية وتم ّثالتها يف االستمرارية الثقافية لتاريخ املجتمعات كمصدر تاريخي معريف .ويف هذا السياق يمكننا

(((
عرفها ّ
كل من يان أسمان((( وبول كونرتون
عرفها موريس هالبواكس والذاكرة الثقافية (كما ّ
نفرق بني الذاكرة الجماعية (كما ّ
أن ّ

(((

كثريا ما تعود إىل نحو  100عام،
محدد ًّ
عىل سبيل املثال) .فالذاكرة الثقافية هي مفهوم ّ
جدا يف رأيي وأبعد من الذاكرة الجماعية؛ إذ إنها ً

لكن الذاكرة الثقافية تعود إىل أبعد من ذلك ،وهي ذاكرة تتأصل يف ممارسات ثقافية جماعية ،لغوية وغري لغوية ،وتخرج عىل
ال أكرثّ .
ّ
إن املوروثات الجماعية يف اللغة
السجل الرسمي للتاريخ ،أو باألحرى تتخارج عليها
الذاكرة املؤسساتية التي هي بمنزلة
ظاهراتيا؛ أي ّ
ً

املحكية ويف األفعال واإلشارات واملمارسات الثقافية هي بمنزلة الالوعي للتاريخ الرسمي "الواعي" ،بحسب يان أسمان يف تعريفه
ّ
للعالقة بني الذاكرة الثقافية والذاكرة املؤسساتية املدونة.

ويف رأيي ،شاهدنا الكثري من ذلك يف السنوات األخرية ،ويف تضاعيف الحراك الثوري منذ عام  .2011فقد قامت جموع الشعب يف

ميدان التحرير ،عىل سبيل املثال ،بتفعيل أشكال كثرية للتعبري جرى استدعاؤها من الذاكرة الثقافية ،وهو ما قمت بتعريفه يف كتايب
مؤخرا( ((1تحت مفهوم "األمارة" كممارسة متأصلة يف الذاكرة الثقافية املرصية .وكان الهدف من ذلك هو محاولة فهم الطاقة التواصلية
ً

أن اللحظات التاريخية توجد
للعالقات الجماعية والستدعاءات الذاكرة التاريخية وتداعياتها يف لحظة حارضة عىل نح ٍو إبداعي ،بما ّ

حد تعبري املرصفي(((1؛ وليس ذلك بفعل التحقيب الزمني ،بل بفعل ال ُّلحمة
يف مساحات مكانية تتحول إىل "اجتماع تعاوين" عىل ّ
6

عبد الله العروي" ،تحقيب التاريخ االسالمي" ،أنفاس نت  ،2007 / 7 /5 ،يف:

http://bit.ly/1RR20b5

Maurice Halbwachs, On Collective Memory, L. A. Coser (trans), (Chicago: The University of Chicago Press, 1992).

7

8 Jan Assmann, Religion and Cultural Memory, Rodney Livingstone (trans), (Stanford: Stanford University Press, 2006); Jan Assmann,
Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance and Political Imagination (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
Paul Connerton, How Societies Remember (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

9

10 Ayman A. El-Desouky, The Intellectual and the People in Egyptian Literature and Culture: Amāra and the 2011 Revolution (Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2014).

 11حسني املرصفي ،رسالة الكلم الثمان ،خالد زيادة (محقّق)( ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،)2011 ،ص  .43وكانت الرسالة قد ُطبعت يف املطبعة الرشقية بالقاهرة يف ترشين
األول /أكتوبر  ،1881وجاء التعريف تحت مصطلح "األمة" ،ص .56 - 37
ّ
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ّ
تلقائيا عىل مستوى الكلمة ،والعبارة ،والصور ،وأشكال كثرية من التمرسح لألفراد يف
تتشكل
إن األمارات التي بدأت
ثم ّ
االجتماعيةّ .
ًّ

متعددة ،وليست من الحقبة الواحدة ،يف النهاية ِّ
تشكل ك ّلها
تجمعات بعينها ،وباإلشارة أو الذكر ،أو بتفعيل سياقات تاريخية من حقب ّ
جزءا ال يتج ّزأ من مفهوم الفاعلني يعتمد الذاكرة الثقافية واملمارسة الثقافية كما ّدة معرفية ،وليس فقط كمادة ٍ
يتم تشكيلها من
ً
خام ّ
الباحث أو املؤرخ.

شكرا .إذن انتهت العروض ونبدأ النقاش.
عبد األحد السبتي:
ً

القسم الثاين :مناقشات
أو ًل ،ما الحظته ،من خالل مداخالت بعضهم يف هذه األمسية ،هو الحديث عن األزمنة .ويف البداية،
محمد الطاهر املنصوريّ :

ننظر إىل بروديل ،نجد أ ّنه جاءنا بزمن "طويل" وزمن "متوسط" وآخر "قصري" ،ثم هناك من أضاف زم ًنا "بالغ الطول"؛ مثل إمانويل

لوروا الدوري  Emmanuel Le Roy Ladurieيف كتابه فالحو النغدوك  ،Les Paysans de Languedocولكن ينبغي أن نعرف أنه

ليس هناك زمن واحد بالنسبة إىل فرتة ما .فهناك زمن التاجر ،وزمن رجل الدين ،وزمن الفالح .وهناك كتاب طريف أرشف عليه جاك
مهم حول زمن التاجر وزمن
لو غوف  Jacques Le Goffهو رجل العرص الوسيط  .L'homme médiévalويف هذا الكتاب هناك فصل ّ

التجار استطاعوا أن يزحزحوا زمن الكنيسة؛ ليستفيدوا من الزمن ويشغلوا عد ًدا أكرث من اليد العاملة .وهذه املسألة
الكنيسة ،وكيف ّ
أن ّ

جدا.
مهمة ًّ
ّ

تاريخا ،وإنما هو عنرص مساعد لدراسة التاريخ .فإذا أخذنا املثال الذي ذكره األستاذ مولدي يف ما يتع ّلق بما
إن التحقيب ليس
ً
ثم ّ
ّ

تحصل السجناء عىل
قبل الديك وما بعده ،أو ما قبل الخروف وما بعده ،ومثال األستاذ إسماعيل عندما تحدث عن إرضاب  1972وكيف ّ
بد من أخذها يف
فإن التحقيب هو هذه الفواصل الزمنية؛ أي ما قبل  1972وما الذي حدث بعد  .1972فهذه مسألة ،ال ّ
حبة "البندورة"ّ ،
ّ

أن التحقيب هو اصطالح ليس بأمر موضوعي ،وأ ّنه اختيار .فأنت ً
مثل تختار إرضاب  ،1972وأنا أختار حرب
الحسبان .وينبغي ّأل ننىس ّ

وإن النقطة التي سأختم بها ،أ ّننا داخل هذا التحقيب ندرس الظواهر االجتماعية وندرس
معينةّ .
 ،1967وكال االختيارين خاضع لرشوط ّ
الظواهر االقتصاديةً .
تغي بالنسبة إىل األسري بعد 1972؟ فهذا الحدث هو محطة يف الطريق ،أو عالمة مرور يف الطريق.
فمثل ،ما الذي ّ
شكرا .الكلمة لألستاذ الشويري.
عبد األحد السبتي:
ً

تحقيبا للمخيال ،فهناك املخيال القديم
قدم
ثم ّ
يوسف الشويري :أنا أريد البدء بمفارقة املصباحي بمعنى أنه نفى التحقيبّ ،
ً

تحقيبا للمخيال ،وهذه مفارقة تستحق التسجيل
فإن هناك
ثمّ ،
اليوناين واإلسالمي ،واملخيال الحديث ،ومخيال ما بعد الحداثة .ومن ّ
ً

وأنا أشكره ،عىل ّ
كل حال ،عىل هذه املساهمة ،وكما قال األستاذ الطاهر املنصوري ،ينبغي أن يستفيد املؤرخون من غري املؤرخني ،بمعني

أن هذه الجلسة األخرية لم يساهم فيها املؤرخون ،ولكنها كانت ،يف ما أرى ،من أفضل الجلسات ،بخاصة من الناحية النظرية ومن
ّ
أيضا.
ناحية الفهم ً

أنتقل إىل نقطة أخرى وأربط كالمي بما قاله األستاذ مولدي بشأن املثال املتع ّلق باآلخر بالنسبة إىل التحقيب ،وما قاله األستاذ

أن إرسائيل تلغي الطفولة الفلسطينية ً
مثل .ومن
ونوعا عن األزمنة األخرى؛ بمعني ّ
كما ً
إسماعيل حول الزمن الفلسطيني الذي يختلف ًّ
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تبدلها.
تعدلها أو ّ
فإن مرحلة طويلة من عمر الشخص ال يختربها كما يختربها اآلخرون .وهناك أزمنة أخرى قد تلغيها إرسائيل أو ّ
ثمّ ،
ّ
ً
لذا ،ينبغي أن ننظر إىل الزمن الفلسطيني بوصفه ً
خاصة ونس ّلط األضواء عليه.
حالة

ُ
يخيل إ ّ
نلخص دي
يل أ ّننا قد ّ
وبالنسبة إىل الكالم عىل دي سوسري ،وأنا قد ُفتنت بهذا اللقاء واللغة الجميلة التي ألقيت بها املحارضةّ ،

أن الورقة تدور حول هذين املفهومني.
سوسري يف مفهومني؛ أحدهما "ديكرونيك" واآلخر "سنكرونيك"؛ أي التوالد والتزامن .وأعتقد ّ

مما قاله حول الذاكرة التاريخية،
لكن هناك تعليق آخر مخترص ًّ
جدا يف ما يتع ّلق بقول األستاذ أيمن دسوقي؛ إذ ينبغي أن نستفيد ّ

كليا عن علم
ونحن لم ننظر إىل هذه الناحية؛ أي إننا لم ّ
نهتم بالفرق بني الذاكرة التاريخية والتأريخ .فالذاكرة التاريخية علم مختلف ًّ
ً
نطورهاّ ،
مستقبل.
ونركز فيها ،ونستفيد منها
التأريخ ،وهذه نقطة ينبغي أن ّ

األستاذ حيدر :مداخلتي هي بشأن ورقة الدكتور محمد بلبول ،وأنا أتفق معه يف قراءته لسوسري .فكتاب "محارضات يف علم

العام" ليس دعو ًة إىل اعتماد السنكرونية ،بل بالعكس .فقد أراد سوسري أن يميز بني منهجيتني يف دراسة اللغة ،املنهج السنكروين
اللغة
ّ

نفسه يقول :أنا أريد
واملنهج الديكروين ،وثلث الكتاب هو محارضات عن اللسانيات الديكرونية بالنسبة إىل من قرأ هذا الكتاب ،وسورس ُ

لكن دي سوسري البنيوي ،أو دي
أن أنتهي من التدريس يف جامعة جنيف حتى أعود إىل ولعي الشخيص بالفيلولوجيا (النحو املقارن)ّ .

أمر داخله
سوسري السنكروين  -إن ّ
صح التعبري  -هو صناعة حلقة براغ يف بيانها األول عام  1928يف املؤتمر الدويل األول للسانيات ،وهو ٌ
أن املؤتمرين هم منشقّون عن املعسكر االشرتايك ،وأرادوا أن يواجهوا فكر الحتمية التاريخية التي جاء بها الروس،
أمر سيايس بمعنى ّ
ٌ

إن الفكر الشكالين هو العدو األول للثورة.
وتروتسيك يف كتابه حول األدب والثورة يقول ّ

أن قضية اللسانيات التاريخية هي أمر آخر.
كثريا بقضية التحقيب .وأرى ّ
لكن أنا مالحظتي األساسية هي ّ
أن اللسانيات لم ُتشغل ً

ً
خاضعة لتطور تاريخي ،بحسب رأيي ،أمر مختلف عن التحقيب .مشكلتنا مع الرتاث اللغوي العريب القديم هي افتقاد
ففعل اللغة بوصفها
ً
مجموعة من املشكالت .نحن عندنا مشكلة اسمها املعجم العريب .فاللغويون العرب تعاملوا مع الرتاث 350
الوعى التاريخي ،وهذا أنتج

ً
ً
بأن اللغة
مرحلة
عاما من عمر اللغة العربية كما لو أنها كانت
زمنية واحدةً؛ لذلك هذا اإلنتاج الضخم للمعجم العريب هو إنتاج عدم وعي ّ
ً

ً
ً
معي ً
مرحلة
العربية هي يف الحقيقة نتاج تطورات تاريخية ،وليست
نة.
زمنية ّ

ً
مسألة هي الطريقة التي ُألقي بها العرض والرسعة والقفز عىل بعض
األستاذ بلبول :أنا أتفق مع جاء يف كالمك ،لكنني أريد أن أثري

أن اللسانيات التاريخية استبدلت مفهوم الحقبة بمفهوم الحالة  .Stateوهذا األمر أسايس بالنظر إىل طبيعة اللغة؛
األشياء .الفكرة هي ّ

طبيعيا (مثل عالم الطبيعة) ويف الوقت نفسه
موضوعا
تخوض يف اللغةُ ،تعالج
حد بني الطبيعي واالجتماعي .فحينما
ُ
ألن اللغة مفهوم ّ
ّ
ً
ًّ
ين
موضوعا
تعالج
اجتماعيا .وهذه "االزدواجية" هي التي جعلت الحقبة التي تظهر يف العلوم اإلنسانية كحقبة ،وهي بالنسبة إىل اللسا ّ
ً
ًّ

حالة .ونجد هذا عند تشومسيك الذي يأخذ مفهوم الحالة كحالة اجتماعية ،كحالة أوىل؛ وهي حالة النحو ّ
أن هذه الحالة
الكل .فهو ّ
يعد ّ

افرتاضا ،وهو ال يتحدث عن الحقبة ،وعندما يتحدث عن عميلة اكتساب ،فهو يميز بني
هي حالة معرفية زمنية أنطولوجية ،وليست
ً
يعنى بالحاالت الوسطى .فطبيعة املوضوع ،مفهوم الحقبة ،يتمظهر عرب الحالة.
حالة أوىل ،وحالة نهائية ،وال ُ

ُ
نشاط الفاعلني ،بمن فيهم املحقّبون
إن التحقيب يف رأيي ،كأداة ،هو التم ّثل للزمن الذي يملؤه
األستاذ مولدي األحمرّ :

والطرفان؛ الفاعل واملحقّب املحرتف ال يمكن لهما أن يكونا خارج الفعل؛ أي خارج الرصاع ،والفعل والرصاع هما عمل تباديل .وأنهي
ِ
ٍ
يستدعنا إىل وليمة ،بل جاء إىل بيتنا
فإن املستعمر لم
بقول يف موضوع "النكتة" .فمن خالل وليمة الديك ،بالنسبة إلينا نحن العربّ ،

وذبح ً
ً
وليمة موضوعها زمننا ووعينا ،ومن الصعب أن تخرج من هذه العالقة التي ُبنيت يف األجساد واألشياء من
ديكا من عندنا وأنشأ
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حد اآلن ال نستطيع أن نرجع
ألن العودة إىل هذا الفعل تعني إعادة ترتيب الزمن التاريخي ،ونحن إىل ّ
دون العودة إىل الفعل التاريخي؛ ّ

ّ
املحل ،ويف الربيع العريب ،كتب أحد التونسيني التونسيون استعادوا الزمن يف الربيع العريب .وينبغي
ونعود يف الفعل التاريخي ،حتى

أن ُتفهم استعاده الزمن؛ أي استعادة الفعل والدخول من موقع الفاعل يف التبادل ليك ُيعطى مع ًنى للزمن ويصبح للتحقيب مدلول جديد.

كثريا ما قاله األستاذ املنصوري يف الصباح ،وهو تحقيب األحداث،
يارس سليمان :بشأن الكالم عىل الزمن لفت انتباهي
ً

تحقيب الظواهر ،تحقيب السالالت .وإذا كان الزمن هو حسب الطبيعة ،فهو يسري بطريقة واضحة ،ولكن ال ّ
أن زمن
شك يف ّ

ً
دبابة يف رضب ذبابة .وسوف
جدا .فإىل حد م ّا ،بفلسفتنا للزمن ،استخدمنا
السجني هو زمن مختلف .فاألزمان مختلفة وهي كثرية ًّ

ميض ٍ
عام عىل أحداث سبتمرب  ،2001سألني يف بريطانيا
يت األستاذ مولدي بمثال آخر ،وهو بعد
ّ
أنهي بأمر واحد ،وقد كنت أو ّد أن يأ َ
أشخاص من البي يب يس BBC؛ وقد كانوا يستطلعون اآلراء :هل تتذكر أين كنت يف ذلك اليوم؟ قلت إنني أتذكر بالضبط ،لكنني

طبعا تستطيع أن تختار
بقوة أكرث
كثريا وبحضور ّ
ً
طبعا زمني أنا .أردت أن أقول إ ّنك ً
قوي يوم االثنني  5يونيو  ،1967هذا ً
أتذكر َّ
اللحظة الزمنية الحاسمة بالنسبة إليك.

تحدث عنه األستاذ يارس هو الزمن هو الذي يفسد األشياء .فهناك زمن يتلف األشياء ،واللغة
محمد بلبول :بالنسبة إىل الزمن الذي ّ

كائن يتعرض لل ّتلف عىل نح ٍو ما .وهذا التلف يظهر يف بنياتها الصوتية ،ويف بنياتها الرتكيبية ،وهذا ربما هو الذي جعل الناس يتحدثون

أن الزمن له فعل النحت ،فهو ينحت كالريح التي تنحت الصخور فتغري تضاريسها ،وكذلك شأن الزمن يف فعله تجاه اللغة ،فهو
كيف ّ

نحاة القرن  19ومازال الناس يواجهونها .فلماذا تتغري اللغة؟ ملاذا ال تبقي اللغات عىل حال؟ وما األشياء
يغي بنيتها وهذه املشكلة واجهها ّ
ّ

وإن ما يتغري هو يف اللغة هو الصوت ،وهذا الخطأ
إن اللغة ال تتغريّ ،
التي تثبت يف اللغة؟ وماهي األشياء التي تتغري؟ يقول تشومسيك ّ

أن الصوت هو اللغة .هذه هي اإلشكاالت املتعلقة بالزمن التي حاولت أن أثريها .وقد كان دي
الذي ارتكبه التاريخيون حينما ّ
عدوا ّ
دائما
سوسري
مهووسا بهذه الفكرة ،عىل الرغم من قوله بوجود لسانيات ديكرونية وسنكرونية وأنه ّ
ً
حدد اللسان كحالة تزامنية ،ولكنه بقي ً

يحاول أن يفرس العامل الذي يجعل اللغة تتغري.

ثمة تعقيب بسيط بشأن
عبد األحد السبتي :عىل الرغم من ّ
تشعب الحوار واملداخالت ،أظن أ ّنه كان هناك عمل منتج .لكن ّ

ليعي
األول هو التحقيب كوعي إبستيمولوجي؛ يعني ّ
مستويات املداخالت واملناقشات .فاملستوي ّ
أن املؤرخ يحاول أن يناقش التحقيبَ ،
ً
ثم املوضوع األخري؛ أي
إبستيمولوجيا ما يفعله وكيفية تعامله مع الزمن.
إضافة إىل القضية اإليستوغرافية التي أرشت إليها يف الصباحّ ،
ًّ
املهمة التي كانت حول املؤرخ وغري املؤرخ،
قضية الزمن .وهذا يحيل كذلك عىل بعض ما أشارت إليه املداخالت ،وعىل بعض النقاط
ّ
مؤسسة ،من بينها مسألة الحوار بني جون يولفتس مع بروديل ،وحوار ليفي سرتوس  Claude Lévi-Straussحول
وعىل حوارات نظرية ّ
منظما.
البنية والحدث ،ويف النهاية أعطي الكلمة لألستاذ بنحادة بوصفه
ً

أن هذه الندوة بلغت
األستاذ عبد الرحيم بنحادة :الكلمة األخرية هي كلمة شكر لكم عىل تحملكم عناء اليوم الطويل ،أعتقد ّ

ّ
األقل من خالل مستويات ثالثة .املستوى األول عرضت فيه للتحقيب كهاجس نظري لدى املؤرخ ،فبحثت
املرجوة عىل
األهداف
ّ
وأما
أما املستوى الثاين ،فهو عندما عرضت فيه للتحقيب كممارسة يف مجاالت تاريخية
ّ
محددةّ .
يف أشكاله وبناءاته واستعماالتهّ .

ّ
مر ًة أخرى
املستوى الثالث ،أنها فتحت الرشفة
لتطل عىل التحقيب /التصنيف يف مجاالت اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانيةّ .

ّ
وأستغل هذه املناسبة لتوجيه جزيل الشكر لعزمي بشارة عىل رعايته مللتقيات مجلة أسطور وندواتها.
أشكركم عىل سعة صدركم،
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