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ُ ّشعري
ة التاريخ
The Poetics of History
 املخ ّيلة التاريخية يف أوروبا القرن التاســع عرش (صدرت طبعته األوىل يف عام:يبقــى عمل هايدن وايــت تاريخ التاريخ

 يرى وايــت يف هذا العمل. ونقــدّم هنــا ترجمــة "املدخل" فيه) كتابًا أساســيًا يف فهــم طبيعة الكتابــة التاريخية،1973

 وهذا املحتوى الشعري.السطحي الذي تبديه النصوص التاريخية
ن مث ّة محتوى بنيويًا يكمن وراء املستوى
َّ الكالسييك أ
ّ
واأللســني الــذي يدعوه وايت "العنرص امليتا تاريخي"؛ يعمل يف األســاس كإطار مفهومي حاكــم (بارادايم) ملا يجب أن

 فإنه يحلل أســاليب الكتابة املعقــدة لدى مؤ ّرخني مثل، ويك يدعم وايت أطروحته.يكون عليه التفســر التاريخــي الالئق
ِ  وفالســف،ميشــليه ورانكه وتوكفيل وبوركهارت
 وهذا العمل هو أول عمل.ة تاريخ مثل ماركس وهيغل ونيتشــه وكروتشه
،يف تاريــخ التأريــخ يركّز عىل الكتابة التاريخية بوصفها كتابة؛ ما يج ّرد التاريخ من مكانته كأســاس وطيد للحقيقة الواقعية

كل متييز بني التاريخ واأليديولوجيا عىل أســاس
ّ  ويحدد مدى الزيف يف،ويعيل من شــأن الرسد بوصفه جوهــر التاريخيّة

.سب إىل األول
َ علمية مزعومة تُ ْن

 أوروبا، األيدولوجيا، الرسد، ميتا تاريخ، الكتابة التاريخية:كلامت مفتاحية

Hayden White,s Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe has remained an essential
book for understanding the nature of historical writing. In this classic work, White argues that a deep structural
content lies beyond the surface level of historical texts. This latent poetic and linguistic content - which White
dubs the metahistorical element - essentially serves as a paradigm for what an appropriate historical explanation
should be. To support his thesis, White analyzes the complex writing styles of historians like Michelet, Ranke,
Tocqueville, and Burckhardt, and philosophers of history such as Marx, Hegel, Nietzsche, and Croce. The first
work in the history of historiography to concentrate on historical writing as writing, Metahistory sets out to
deprive history of its status as a bedrock of factual truth, to redeem narrative as the substance of historicality,
and to identify the extent to which any distinction between history and ideology on the basis of the presumed
scientificity of the former is spurious.
Keywords: Historical writing, Metahistory, Narrative, Ideology, Europe
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ٌ
أيضا أن يساهم يف النقاش الدائر اليوم حول
هذا الكتاب((( هو
أردت له ً
تاريخ للوعي التاريخي يف أوروبا القرن التاسع عرش ،لكني ُ

ً
عام ًة يف بنية تلك
مشكلة املعرفة التاريخية .وهو يم ّثل ،عىل هذا النحو ،وصفًا لتطور التفكري التاريخي خالل فرتة بعينها،
ونظرية ّ
الصيغة من الفكر التي ُتدعى بـ "التاريخية".

ما الذي يعنيه أن ّ
منهجا
تاريخيا عىل وجه التحديد من مناهج البحث؟ كان هذان
تميز
نفكر
ً
ًّ
ًّ
تاريخيا ،وما الخصائص التي ّ

ِ
ّ
َّ
سياق
ومنظرين اجتماعيني ،طوال القرن التاسع عرش ،لكن ذلك عاد ًة ما كان يف
مؤرخني ،وفالسفة،
السؤاالن
محل جدال بني ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
نوعية من الوجود ،و"الوعي
صيغة
قاطعة ال التباس فيها .كان ُي َع ُّد "التاريخ"
إجابات عنهما
أن من املمكن تقديم
افرتاض مفا ُده َّ
ً
ً
ً
مستقل يف طيف العلوم اإلنسانية والطبيعية.
مجال
صيغة مميز ًة من الفكر ،و"املعرفة التاريخية"
التاريخي"
ٍ
جو ّ
أقل ً
أن اإلجابات الحاسمة عنهما
ثقة بالنفس ،ويف
خشية من َّ
ّأما يف القرن العرشينَ ،ف َج َر ْت رضوب النظر يف هذين السؤالني يف ٍّ

ربما ال تكون ممكنة .وطرح ّ
املفكرون األوروبيون خارج بريطانيا  -من فالريي  Paul Valéryوهايدغر  Martin Heideggerإىل سارتر

ً
جدي ًة حول القيمة التي يمكن أن
 Jean-Paul Sartreوليفي سرتوس  Claude Lévi-Straussوميشيل فوكو - Michel Foucault
شكوكا ّ
وتحدوا ا ّدعاء التاريخ
وشددوا عىل الطابع التخيييل القصيص لرضوب إعادة البناء التاريخية،
لوعي
تكون
ٍّ
ٍ
ّ
"تاريخي" عىل وجه التحديدّ ،

ّ
ضخما من األدبيات حول املنزلة املعرفية والوظيفة
قدم فالسفة أنكلو  -أمريكيون مت ًنا
أ ّنه
يحتل مكا ًنا بني العلوم((( .ويف الوقت ذاتهّ ،
ً
ّ
علما
ككل ،قيام شكوك جدية حيال منزلة التاريخ،
تربر ،حني ُتؤخَ ذ
الثقافية للتفكري التاريخي ،وهي أدبيات ّ
ٌ
سواء أكان ذلك بوصفه ً

ً
َّ
صارما أم بوصفه ف ًّنا
أن الوعي التاريخي الذي اعت ّز به
الخط ْي من االستقصاء أن يخلقا
أصيل((( .وكان من شأن هذين
انطباعا مفا ُده َّ
ً
ً
اإلنسان الغريب ،منذ بداية القرن التاسع عرش ،ربما ال يكون أكرث من أساس نظري للموقع األيديولوجي الذي تنظر منه الحضارة الغربية
أيضا بتلك املعارصة لها يف الزمان واملجاورة لها يف املكان((( .باختصار،
إىل عالقاتها ،ال بالثقافات والحضارات التي سبقتها فحسب ،بل ً
خاصا ّ
يمكن ،عىل نح ٍو ارتجاعي ،من إثبات التفوق املفرتض املنسوب إىل املجتمع
يمكن النظر إىل الوعي التاريخي بوصفه ً
غربيا ًّ
هوى ًّ
الصناعي الحديث.

ِ
َ
َ
القرن التاسع عرش هو تقديم منظور جديد للجدال الراهن حول
للمخيلة التاريخية ألوروبا
العميقة
البنية
ما أرمي إليه من تحلييل
ّ

طبيعة املعرفة التاريخية ووظيفتها .وهو منظور يجري يف مستويني من االستقصاء .فهو يسعى لتحليل أعمال أساطني التأريخ األورويب يف
القرن التاسع عرش من جهة أوىل ،وأعمال فالسفة التاريخ البارزين لتلك الفرتة ذاتها من جهة ثانية .والغرض العام هو تحديد الخصائص

1

هذه ترجمة املدخل لكتاب (املرتجم):

Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Fortieth-Anniversary Edition (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2014 [1973]), pp. 1 - 41.

انظر :مقالتي  ،"The Burden of History," History and Theory, 5, no. 2 (1966), pp. 111 - 34حيث تجد مناقشة ألسس هذه الثورة عىل الوعي التاريخي.
2
عهدا ،فانظر:
األحدث
التجليات
ا
أم
ً
ّ

Claude Levi Strauss, The Savage Mind (London, 1966), pp. 257 - 62; and idem, "Overture to le cru et cuit," in Structuralism, ed, Jacques
Ehrmann (New York, 1966), pp. 47 - 48.

كما يمكن العودة إىل عملني من أعمال ميشيل فوكو:

The Order of Things: an Archeology of the Human Sciences (New York, 1971) pp. 259ff.; and L'Arche'ologie du savoire (Paris, 1969), pp. 264ff.

3

ثمة خالصة بارعة لجوهر هذا الجدال يف:

Louis O. Mink, "Philosophical Analysis and Historical Understanding," Review of Metaphysics, 21, no. 4 (June, 1968), pp. 667 - 98.

وثمة عرض ملعظم املواقف التي اتخذها املساهمون األساسيون يف الجدال يف:
4

William H. Dray, ed., Philosophical Analysis and History (New York, 1966).

انظر.Foucault, The Order of Things, pp. 367 - 73 :

128

ترجمــات

شعريّ ُ
ة التاريخ

أن هنالك هد ًفا آخر هو
تميز مختلف تصورات السريورة التاريخية ،وتظهر
عمليا يف أعمال السا ِردين الكالسيكيني .كما َّ
ًّ
املشرتكة التي ّ

ُ
التفكري التاريخي .وبغية تحقيق هذه األهداف ،سوف أنظر يف العمل
فالسفة التاريخ يف تلك الفرتة
برر بها
َ
تحديد مختلف النظريات التي ّ
بأشد الجالء :أي بوصفه بنية لفظية يف هيئة خطاب نرثي رسدي يزعم أ ّنه نموذج ،أو أيقونةِ ،ل ِب َن ًى
التاريخي عىل النحو الذي يظهر عليه ّ
(((
وسريورات ماضية؛ بغية تفسري ما كانت عليه من خالل تمثيلها .
إن منهجي شكالين .ولن أحاول أن أحسم ما إذا كان ُ
ً
محدد
مؤر ٍخ
رواية ملجموعة محددة من الحوادث ،أو لجزء ّ
باختصارَّ ،
عمل ّ

مؤرخ آخر أو أكرث دقّة ،بل سأسعىً ،
املكونات البنيوية لتلك الروايات.
بدل من ذلك ،لتحديد
ّ
من السريورة التاريخية ،أفضل من رواية ّ

املميـز ،أولئـك الذيـن ال يزالـون
يبرر هـذا
ُ
اإلجـراء ،يف رأيـي ،الرتكيـ َز على ّ
مؤرخين وفالسـفة مـن ذوي اإلنجـاز الكالسـييك ّ

مؤرخـون مثـل ميشـليه  Jules Micheletورانكـه Leopold von Ranke
معتمـدة يف طرائـق
نمـاذج
ّ
َ
تصـور التاريـخ املمكنـةّ :
وتوكفيـل  Alexis de Tocquevilleوبوركهـارت  Johann Ludwig Burckhardt؛ وفالسـفة للتاريـخ مثل هيغل  Hegelوماركس Marx

ونيتشـه  Nietzscheوكروتشـه  .Benedetto Croceولـدى النظـر يف مثـل هـؤالء ّ
املفكريـن ،سـوف أبحـث قضيـة ّأيهـم يم ّثـل املقاربـة
أن مكانتهم ،بوصفهم نماذج ممكنـة للتمثيل التاريخـي أو املَف َْه َمـة  Conceptualizationالتاريخية،
األصـوب للدراسـة التاريخية .ذلـك َّ

ال تتوقـف على طبيعـة "املعطيات" التي يسـتخدمونها يف إسـناد تعميماتهـم أو النظريات التي ي ّتكلون عليها يف تفسير تلـك املعطيات؛

بـل تتوقـف على االتسـاق ،والتماسـك ،وقـوة اإلنـارة التـي تتسـم بهـا رؤيـة ّ
كل منهـم للحقـل التاريخـي .وهـذا هـو السـبب يف أنهـم

ال يمكـن "دحضهـم" ،أو "إثبـات خطـأ" تعميماتهم؛ سـواء أكان ذلـك باللجوء إىل معطيـات جديدة يمكن أن يضطلـع بها بحث الحق

ّ
تشـكل موضوعـات تمثيلهـم وتحليلهـم .وتتوقـف مكانتهـم ،بوصفهم
أم بإحـكام نظريـات جديـدة لتفسير مجموعـة الحـوادث التـي
األشد يف النقد األديب الحديث (الغريب)؛ مشكلة التمثيل األديب "الواقعي" .ثمة مناقشة لهذه املشكلة
التنازع عليها هو
أقرتب هنا ،بالطبع ،من النظر يف املشكلة التي ُي َع ُّد
5
ُّ
ُ
ُ
وعموما ،تتبع مقاربتي هذه املشكلة ،كما تظهر يف سياق التأريخ ،مثال إريك
.
Rene
'
Wellek
,
Concepts
of
Criticism
(
New
Haven
and
London
),1963
pp
.
221
55
يف
ً
أورباخ  ، Erich Auerbachانظر .Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature (Princeton, 1968) :وكانت مسألة التمثيل
ً
معالجة عميقة ،مع إشارة خاصة إىل الفنون البرصية ،يف E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of
برمتها
"التخيييل" لـ "الواقع" قد عولجت ّ
) .Pictorial Representations (London and New York, 1960ويجد غومربيتش  Gombrichنفسه أصول الواقعية التصويرية يف الفن الغريب يف محاولة الفنانني اإلغريق
ترجمة التقنيات الرسدية لدى ك ّتاب امللحمة والرتاجيديا والتاريخ إىل مفردات برصية .ويمكن ،عىل نح ٍو مفيد ،مقارنة الفصل الرابع من كتاب غومربيتش املشَ ار إليه ،والذي يتناول
وفن اإلغريق املناوئ لألسطورة ،مع الفصل االفتتاحي الشهري يف كتاب أورباخ املذكور
الفروق بني فرط التحديد املفهومي يف فن الرشق األدىن ورسده بتوجههما األسطوريّ ،
َْ
تحليل مسرية "الواقعية" يف الفن الغريب
إن
يقرب بني األساليب الرسدية التي نجدها يف التوراة ،وتلك التي نجدها لدى هومريوس  .Homerوال حاجة للقول َّ
سابقًا ،والذي ّ
وقيامية يف نربتها ،أما أعمال غومربيتش فتقع ضمن التقاليد الوضعية الجديدة
تها،
برم
هيغلية
دراسة
هي
أورباخ
فدراسة
ا.
كثري
يختلفان
وغومربيتش
أورباخ
اللذين يقدمهما
ً
ّ
ّ
(واملناهضة للهيغلية) التي م ّثلها كارل بوبر  Karl Popperعىل نح ٍو بارز .لكن العملني يتناوالن مشكلة مشرتكة :طبيعة التمثيل "الواقعي" التي هي مشكلة التأريخ الحديث.
لكن ًّأيا منهما ال ّ
"الحس التاريخي"؛ الوجه املركزي لـ "الواقعية"
يتول تحليل مفهوم التمثيل التاريخي الذي هو مفهوم حاسم ،مع أنهما ك َل ْيهما ُي َع ّدان ما يمكن أن ندعوه
ّ
لفن "واقعي"؟ أما أنا فأسأل :ما العنارص "الفنية" لتأريخ واقعي؟ ويف سعيي لإلجابة عن
ما
يسأالن:
فهما
صيغتهما.
بعكس
ما،
بمعنى
قمت،
يف الفن .ولقد ُ
املكونات "التاريخية" ٍّ
ّ
كأت بقوة عىل اثنني من ّ
منظري األدب تم ّثل أعمالهما منظومتني فلسفيتني حقيقيتني؛ هما نورثروب فراي  Northrop Fryeوكينيث بورك ،Kenneth Burk
هذا السؤال ،ا ّت ُ
انظرNorthrop Frye, The Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton, 1957); and Kenneth Burk, A Grammar of Motives (Berkeley and Los :
أيضا من قراءة النقّاد البنيويني الفرنسيني :لوسيان غولدمان  ،Lucien Goldmannروالن بارت  ،Roland Barthesميشيل فوكو ،وجاك ديريدا Jacques
)َ .Angeles,1969أ َف ْد ُت ً
 .Derridaلكني أو ّد أن ّ
عموما ،أرسى إسرتاتيجيات مجازية يف التأويل بالطريقة ذاتها التي كان عليها نظراؤهم يف القرن التاسع عرش .ال يبدو
أعد هؤالء األخريين،
أؤكد أنني ُّ
ً
فوكو ،عىل سبيل املثالً ،
كثريا عىل كونها صوغً ا للمجازات .وكنت قد أرشت إىل هذا يف مقالة يل ،انظر:
مدركا َّ
أن املقوالت التي يستخدمها يف تحليل تاريخ العلوم اإلنسانية ال تزيد ً
."Foucault Decoded: Notes From Underground," History and Theory, 12 no. 1 (1973), pp. 23 - 54
نقديا ماّ ،
أن التكتيك املعتاد يتم ّثل
يقوم
تصو ٌر "تاريخي" أصيل لـ "الواقع"؛ ذلك َّ
يف رأييَّ ،
تقويما ًّ
يتكون منه ّ
يتخبط يف إخفاقه يف أن ّ
ً
إن النقاش حول طبيعة "الواقعية" يف األدب ّ
مفهومي
ثم وضع مجال "التخيييل" بني هذين القطبني .وعندها ُي َرى إىل األدب عىل
فحسب،
واألخري
أصيل
تجريبي
األول
كأن
"األسطوري"،
مواجهة
يف
"التاريخي"
يف وضع
َّ
ّ
ّ
تبعا لنسبة العنارص التجريبية إىل العنارص املفهومية املوجودة فيه .هذا هو تكتيك فرايً ،
مثل ،وكذلك تكتيك أورباخ وغومربيتش ،مع أنه يجب
ذاك؛
أو
الحد
هذا
إىل
واقعي
أنه
ً
أن فراي كان ،عىل األقل ،قد تناول املشكلة يف مقالة موحية ،انظر ،"New Directions From Old," in Fables of Identity (New York, 1963) :حيث ُيعنى
أن نالحظ َّ
جمة لدى:
بالعالقات بني التاريخ واألسطورة وفلسفة التاريخ .ومن بني الفالسفة الذين ُعنوا بالعنرص "التخيييل" يف الرسد التاريخي ،وجدت فائدة ّ
;)W. B. Galli, Philosophy and the Historical Understanding (New York, 1968); Arthur C. Danto, Analytical Philosophy of History (Cambridge, 1965
and Louis O. Mink, "The Autonomy of Historical Understanding," in Philosophical Analysis and History, ed. Dray, esp. pp. 179 - 86.
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ِ
ـم منظوراتهم يف
نمـاذج للسرد التاريخـي أو املَف َْه َمـة التاريخيـة ،يف النهايـة ،على الطبيعة مـا قبل املفهومية والشـعرية
ً
تحديـدا التي َتس ُ

التاريـخ وسيروراته .وأنـا أ ّتخـذ َّ
مبر ًرا ملقاربـة شـكالنية يف دراسـة التفكير التاريخـي يف القـرن التاسـع عرش.
كل هـذا ِّ

قدمها هؤالء ّ
املفكرون تم ّثل تصورات لألجزاء ذاتها من السريورة التاريخية،
أن األعمال التي ّ
لكن من الواضح مبارشةً ،بعد هذاَّ ،
َّ

أحدها اآلخر كما يبدو .وحني ننظر إىل هذه األعمال التي
كما للمهمات امللقاة عىل عاتق التفكري التاريخي ،هي تصورات متغايرة؛ يقيص ُ
ً
املستخدم لتفسري املجموعات
املفهومي
وتهيئ الجهاز
كأن لها خصائص شكلية مختلفة،
لفظية
قدموها بوصفها ِب َن ًى
ً
َ
ّ
محضا ،تظهر َّ
ِّ
ّ
تماماً ،
نيا Diachronic
ذاتها من املعطيات بطرائق مختلفة
مثلَّ ،
ًّ
جوهريا .وعىل املستوى السطحي ً
مؤرخ معني قد يكون ّ
فإن عمل ّ
تزم ًّ
وسكونيا
تزامنيا Synchronic
مؤرخ آخر
التغي
أو
تعاقبيا يف طابعه ّ
(يلح عىل واقعة ّ
ّ
والتحول يف السريورة التاريخية) ،بينما قد يكون عمل ِّ
ًّ
ًّ
ً

معي أن يرى مهمته استعادة "روح" العرص املايض ،بطريقة غنائية
ملؤرخ ّ
يف الشكل ّ
(يلح عىل واقعة االستمرار البنيوي) .وإذ يمكن ّ
ٍ
عرص
"روح"
أو شعرية؛ يمكن آلخر أن يرى مهمته ال َّنفاذ إىل ما وراء الحوادث؛ يك يكشف "القوانني" أو "املبادئ" التي ال تم ّثل
ُ
ٍ
ٍّ
املؤرخني يتصورون عملهم ،يف املقام
شكل ظاهري لها .ويمكن أن نلحظ فار ًقا
تجل أو
معني سوى
جوهريا آخر يف حقيقة َّ
ًّ
أن بعض ّ

ً
مساهمة يف إلقاء الضوء عىل مشكالت ورصاعات اجتماعية راهنة؛ يف حني يميل سواهم إىل كبت مثل هذه االهتمامات الراهنة،
األول،

أثريا عتيقًا يف املقام األول.
عقليا ًّ
ويحاولون تحديد مدى اختالف مرحلة معينة من مراحل املايض عن مرحلتهم ،يف ما يبدو ،بوصفه ً
إطارا ًّ
ً
ً
محضا ،تصورات مختلفة
شكلية
لفظية
املؤرخون الكبار يف القرن التاسع عرش ،بوصفها ِبنى
ً
باختصار ،تبدي التواريخ التي أنتجها ّ

نحدد الخصائص املشرتكة لألنواع املختلفة من التفكري التاريخي
عما يجب أن يكون عليه "العمل التاريخي" .ولذلك ،فإ ّننا ،يك ّ
ًّ
جذريا ّ

الذي أنتجه القرن التاسع عرش ،من الرضوريً ،
نبي ما الذي يمكن أن تكون عليه بنية "العمل التاريخي" النمطية املثالية .وما
أول ،أن ّ

أي األوجه يف ٍ
معني من أعمال التاريخ أو فلسفة التاريخ
عمل
ّ
لدي معيار لتحديد ّ
إن نضع مثل هذه البنية النمطية املثالية؛ حتى يصبح ّ

قادرا ،باقتفاء
هي التي يجب أخذها بالحسبان يف الجهد الرامي إىل تحديد عنارص هذا العمل البنيوية الفريدة .ومن ث َّم يجب أن أكون ً
تفسرييا" ،عىل
"أثرا
التحوالت التي تعرتي
َ
ًّ
طرائق وصف املفكرين التاريخيني تلك العنارص وتنظيمهم ّإياها يف رسدية بعينها يك تكتسب ً
للمخيلة التاريخية الخاصة بالفرتة قيد الدراسة .وسوف يتيح هذا ،بدوره،
وضع قائمة بالتغريات الجوهرية التي اعرتت البنية العميقة
ّ
التمييز بني مختلف ّ
مميز من الخطاب،
املفكرين التاريخيني يف تلك املرحلة ،من حيث مكان ُتهم املشرتكة حال كونهم مساهمني يف عالم ّ

أمكن أن توجد ضمنه "أساليب" مختلفة للتفكري التاريخي.
نظرية العمل التاريخي

ُ
للمف َْه َمة يف العمل التاريخي )1( :التسلسل الزمني chronicle؛ ( )2القصة story؛ ( )3صيغة بناء الحبكة
أبدأ بالتمييز بني املستويات التالية َ

mode of emplotment؛ ( )4صيغة الحجاج mode of argument؛ ( )5صيغة التضمني األيديولوجي .mode of ideological implication
وأستخدم "التسلسل الزمني" و"القصة" يك أشري إىل "العنارص البدئية" يف الرواية التاريخية ،لكنهما يم ّثالن كالهما عمليات اصطفاء
ّ
سجل تاريخي غري ُمعا َلج ،وترتيب لها ،بغية جعل ذلك السجل أكرث قابلية لإلحاطة به لدى جمهور من نوع معني.
للمعطيات من

َ
ّ
ً
التاريخي غري املُعا َلج،
والسجل
الحقل التاريخي،
للتوسط بني ما سأدعوه
محاولة
بتصوره عىل هذا النحو،
ويم ّثل العمل التاريخي،
ّ
ّ
َّ
ٍ
وجمهورا.
وروايات تاريخية أخرى،
ً
ً
أولُ ،ت َن َّظم العنارص يف الحقل التاريخي يف تسلسل زمني من خالل ترتيب الحوادث التي س ُتعا َلج بحسب الرتتيب الزمني لوقوعها؛

ثم ُي َّ
أن
مكونات "مشهد" أو سريورة حدوث ُي ْع َتقَد َّ
نظم التسلسل الزمني يف قصة من خالل مزيد من ترتيب الحوادث وتحويلها إىل ّ
َّ
ً
تبينها .ويتحقق هذا التحويل للتسلسل الزمني إىل قصة ،بتمييز بعض الحوادث يف التسلسل من
لها بداية ،ووسطا ،ونهاية يمكن ّ
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حيث حوافزها البدئية ،وبتمييز بعضها اآلخر من حيث حوافزها االنتهائية ،وتمييز بعضها الثالث من حيث حوافزها االنتقالية .ويمكن
ٍ
معي أن يتحول إىل حادث افتتاحي بتمييزه عىل نحو" :مىض امللك إىل وستمنسرت يف 3
لحادث
معي ومكان ّ
مسج ٍل أ ّنه وقع يف زمن ّ
َّ
أن االثنني َب َد َوا يف ذلك الوقت
حزيران /يونيو عام  .1321وهناك كان لقاؤه املصريي مع الرجل الذي سيتحداه يف النهاية عىل عرشه ،مع َّ

كمن ُق ِّد َر لهما أن يكونا أع ّز صديقني ."...ويشري الحافز االنتقايل ،من جهة أخرى ،إىل القارئ أن يع ّلق توقعاته يف شأن أهمية الحوادث

وأن
بأن أعداءه ينتظرونه هناكَّ ،
التي ينطوي عليها ،إىل أن ُيق ََّد َم له حافز انتهايئ ما" :يف أثناء سفر امللك إىل وستمنسرت ،أبلغه مستشاروه ّ

احتماالت التسوية املالئمة للعرش هي احتماالت ضعيفة" .ويشري الباعث االنتهايئ إىل نهاية سريورة متوترة أو وضع متوتر أو إىل ح ّلهما
الواضح" :يف  6نيسان  /أبريل  1333وقعت معركة باليبورن .وكانت قوات امللك هي الظافرة ،و ُد ِح َر املتمردون .وكان ملعاهدة قلعة هاوث
مزعزعا ،لم تمض سبع سنوات حتى تبدد
سالما
التي أعقبت ذلك ،يف  7حزيران /يونيو  1333أن تجلب السالم إىل اململكة ،مع أنه كان
ً
ً

فإن القارئ ُي َز َّود بقصة؛
يف لهيب الرصاع الديني" .وحني توضع مجموعة معينة من الحوادث يف ُس ّنة أو شيفرة عىل أساس حوافزهاَّ ،
ٍ
عندئذ أسئلة كما لو أ ّنه يتعامل مع بنية
تزمنية مكتملة ،يمكن للمرء أن يطرح يف شأنها
ويتحول تسلسل الحوادث الزمني إىل سريورة ّ
ّ
تزامنية من العالقات(((.
تقتفي القصص التاريخية سالسل الحوادث التي أفضت من افتتاحيات السريورات االجتماعية والثقافية إىل نهاياتها (املوقّتة)
ٍ
بطريقة ال تحتاج التسلسالت الزمنية إىل أن تقوم بها .والتسلسالت الزمنية ،لو شئنا الدقة ،مفتوحة النهاية .وهي ،من حيث املبدأ،

ليس لها افتتاحيات؛ إذ "تبدأ" ببساطة حينما يبدأ َ
خباري تسجيل الحوادث .وليس لها ُذرى أو حلول ،ويمكنها أن تتواصل إىل ما
األ
ّ
ال نهاية .أما القصص فلها شكل يمكن تبينه (حتى عندما يكون ذلك الشكل صور َة ٍ
يحد الحوادث
حالة من الفوىض) ،وهذا الشكل ّ
ّ
ّ
تكشف هذه الحوادث.
املحتواة فيها ،ويفصلها عن الحوادث األخرى التي قد تظهر يف تسلسل زمني شامل للسنوات التي يغطيها ّ
يفس املايض من خالل "إيجاد" ما تنطوي عليه التسلسالت الزمنية من "قصص"
ُيقال يف بعض األحيان َّ
إن هدف ّ
املؤرخ هو أن ّ

أن كاتب
املؤرخ "يجد" قصصه؛ يف حني َّ
وإن الفارق بني "التاريخ" و"التخييل" يكمن يف واقعة َّ
أو "تحديدها" ،أو "كشفها"؛ َّ
أن ّ
أيضا .فالحادث
التخييل "يبتدع" قصصه .لكن هذا
املؤرخ ً
ّ
املؤرخ يحجب حجم الدور الذي يؤ ّديه "االبتداع" يف أعمال ّ
التصور ملهمة ّ
معي
الواحد ذاته يمكن أن يعمل بوصفه
تبعا للدور الذي ُي َناط به يف تمييز ّ
ً
عنرصا مختلفًا باختالف القصص التاريخية مهما كرثت؛ ً

انتقاليا يف ثالث قصص مختلفةّ .أما يف
للمجموعة التي ينتمي إليها بحسب الحوافز .فموت امللك قد يكون بداية ،أو نهاية ،أو حادثًا
ًّ

قصصيا.
عنرصا
عنرصا يف سلسلة؛ فهو ال "يعمل" بوصفه
التسلسل الزمني ،فأمر هذا الحادث يقترص عىل كونه "موجو ًدا هناك" بوصفه
ً
ً
ًّ

املؤرخ هو أ ّنه ير ّتب الحوادث يف التسلسل الزمني يف هرم بحسب األهمية من خالل إناطته الحوادث بوظائف مختلفة؛
وما يقوم به ّ
ما حاولت أن أطوره هنا من تمييز بني التسلسل الزمني والقصة والحبكة قد تكون له قيمة يف تحليل األعمال التاريخية تفوق قيمته يف دراسة رضوب التخييل األديب.
6
ٍ
بطريقة بحيث ال يمكن لها
فبخالف هذه األخرية ،مثل الرواية ،تتألف األعمال التاريخية من حوادث توجد خارج وعي الكاتب .والحوادث املسجلة يف رواية يمكن اختالقها
ِ
والقصة التي ُت َ
حك يف تخييل أديب .وبمعنى
نميز بني التسلسل الزمني للحوادث،
أن تكون (أو ال ُي َ َ
ّ
فتض منها أن تكون) قد ُوج َدت يف التاريخ .وهذا يجعل من الصعب أن ّ
فإن "القصة" التي ُت َ
أن
حك يف رواية مثل آل بودنربوك لتوماس مان  Thomas Mannال يمكن تمييزها عن "التسلسل الزمني" للحوادث
املسجلة يف هذا العمل ،مع َّ
ماَّ ،
ّ
املؤرخ يواجه فوىض حقيقية من الحوادث املتكونة
نميز بني "القصة  -التسلسل الزمني" و"الحبكة" (التي هي حبكة تراجيديا ساخرة) .وبخالف الروايئَّ ،
فإن ّ
بمقدورنا أن ّ
ً
مسبقا ،عليه أن يختار منها عنارص القصة التي سيحكيها .وهو يؤ ّلف قصته بإدناء بعض الحوادث وإقصاء بعضها اآلخر ،وبالتشديد عىل بعضها وإخضاع بعضها اآلخر .و ُت ْج َرى
أن الروايئ "يحبك" قصته.
عملية اإلقصاء ،والتشديد ،واإلخضاع هذه؛ بغية تكوين قصة من نوع معني .وهذا يعني ّ
حول التمييز بني القصة والحبكة ،انظر مقاالت شكلوفسيك  Viktor Shklovskyوإيخنباوم  Boris Eikhenbaumوتوماشيفسيك  ،Boris Tomashevskyممثيل مدرسة
الشكالنية الروسية ،وذلك يف:
Lee T. Lemon and Marion J. Reis (eds.), Russian Formalist Criticism: Four Essays (Lincoln, Neb., 1965); and Frye, Anatomy. pp. 52 - 53, 78 - 84.
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بوصفها عنارص قصصية ،عىل نح ٍو يفتح التماسك الشكيل ملجموعة كاملة من الحوادث التي ُتؤخَ ذ عىل أنها سريورة يمكن إدراكها ذات

تبي ّ
كل منها.
بداية ،ووسط ،ونهاية؛ يمكن ّ

املؤرخ أن يتوقعها ،ويجيب عنها
يطرح ترتيب حوادث مختارة من التسلسل الزمني عىل شكل قصة
ً
رضوبا من األسئلة؛ عىل ّ

تاليا؟"" ،كيف حدث ذلك؟"" ،ملاذا حدثت األمور عىل هذا النحو
يف سياق بناء رسديته .هذه األسئلة هي من قبيل" :ما الذي حدث ً

وليس عىل نح ٍو آخر؟"" ،كيف انتهى ّ
املؤرخ
كل ذلك يف النهاية؟" ،تحدد هذه األسئلة التكتيكات الرسدية التي يجب أن يستخدمها ّ
ٍ
للتتبع يجب تمييزها من أسئلة من
صالت تجعلها عنارص يف قصة قابلة
عما بني الحوادث من
ّ
يف بناء قصته .لكن مثل هذه األسئلة ّ
ٍ
قبيل آخر" :ما الذي يصل إليه كل ذلك؟"" ،ما غاية ّ
كل هذا؟"؛ هذه األسئلة لها عالقة ببنية مجموعة الحوادث الكاملة التي ُتؤخَ ذ
عىل أنها قصة مكتملة ،وتدعو إىل حكم إجمايل عىل العالقة بني قصة معينة وقصص أخرى يمكن "إيجادها" يف التسلسل الزمني"،

تفسريا من خالل بناء
أو تحديدها" ،أو "كشفها" هناك .ويمكن اإلجابة عن هذه األسئلة بعدد من الطرائق .وأدعو هذه الطرائق ()1
ً
تفسريا من خالل التضمني األيديولوجي.
تفسريا من خالل الحجاج ،و()3
الحبكة)2( ،
ً
ً
التفسري من خالل بناء الحبكة

ٍ
املؤرخ
لقصة من خالل تحديد نوع القصة
"معنى"
دعى توفري
ُي َ
املحكية باسم التفسري من خالل بناء الحبكة .فحني ّ
يزود ّ
ّ
ً
ٍ
ٍ
القصة ،يف سياق رسده لهاِ ،
بطريقة؛ وإذا ما بناها بوصفها كوميديا فإ ّنه "يفرسها" بطريقة أخرى.
"يفسها"
حبكة تراجيدية فإنه
ببنية
ّ
ً
ٌ
قصة من نوع معني .وبحسب الخط
قصصيا بوصفها
سلسلة من الحوادث املصوغة
تدريجا
بناء الحبكة هو الطريقة التي تتكشف بها
ً
ًّ
ّ
األقل من الصيغ املختلفة لبناء الحبكة:
أربعا عىل
الذي أشار إليه نورثروب فراي  Northrop Fryeيف كتابه ترشيح النقد ،فإنني أحدد ً

الرومانس  ،Romanceوالرتاجيديا  ،Tragedyوالكوميديا  ،Comedyوالهجاء  .Satireقد تكون هناك صيغ أخرى ،مثل امللحمي ،ومن
أطوارا من مجموعة كاملة من القصص
أوجها أو
قصصا موضوعة يف صيغة معينة؛ بوصفها
املحتمل لرواية تاريخية معينة أن تحتوي
ً
ً
ً
مضطر أن يحبك مجموعة القصص الكاملة التي ّ
تشكل رسده يف شكل قصيص واحد شامل
مؤرخً ا معي ًنا
ٌّ
املحبوكة بصيغة أخرى .لكن ّ

إن ميشليه  Jules Micheletيضع تواريخه ك ّلها يف الصيغة الرومانسية ،أما رانكه فيضع تواريخه يف
أو نمطي بديئّ .وعىل سبيل املثالَّ ،

أن بنية الحبكة امللحمية هي
الصيغة الكوميدية ،ويستخدم توكفيل الصيغة الرتاجيدية ،يف حني يستخدم بوركهارت الهجائية .ويبدو َّ
حبك عىل
أن التواريخ جميعها ،بما فيها
ّ
الشكل الضمني للتسلسل الزمني ذاته .واألمر املهم هو َّ
األشد "تزام ًنا" أو "بنيوية" ،سوف ُت َ
نح ٍو ما .وتوفّر الصيغة الهجائية املبادئ الشكلية التي يمكن بواسطتها تعريف تأريخ بوركهارت "غري الرسدي" بأ ّنه "قصة" من نوع

يبي
أن القصص املوضوعة بالصيغة الساخرة التي يم ّثل الهجاء شكلها القصيص؛ إنما تكتسب آثارها عىل وجه ّ
معني .ذلك َّ
الدقة ،كما ّ

فراي ،من إحباط التوقعات املعتادة يف شأن نوع الحلول التي توفرها القصص املوضوعة يف الصيغ األخرى (الرومانس أو الكوميديا أو
الرتاجيديا ،بحسب الحالة)(((.

أعلم أنني ،إذ أستخدم مصطلحات فراي وتصنيفاته لبنى الحبكة ،أجعل نفيس عرضة لنقد أولئك ّ
املنظرين األدبيني الذين يعارضون جهوده التصنيفية ،أو لديهم
7
بأن أصناف فراي هي الوحيدة املمكنة لتصنيف األجناس ،والصيغ ،واألساطري ،وما شابه ،يف
تصنيفاتهم الخاصة التي يمكن أن ُي ِح ّلوها مح ّلها .وال أرغب يف أن أوحي َّ
أن منهجه يف التحليل الذي يبيل بالء حس ًنا يف
أن النقد الرئيس لنظرية فراي األدبية هو َّ
األدب؛ لكني وجدتها مفيدة ،عىل نح ٍو خاص ،يف تحليل األعمال التاريخية .يبدو ّ
وتجريدا من أن ينصف تلك األعمال غنية النسيج ومتعددة املستويات؛ مثل
األجناس األدبية من الدرجة الثانية ،مثل الحكاية الخرافية أو القصة البوليسية ،هو أكرث صالبة
ً
صحيحا؛ وهو كذلك ربما .لكن تحليل فراي لألشكال الرئيسة لألدب األسطوري والخرايف
امللك لري ،والبحث عن الزمن املفقود ،أو حتى الفردوس املفقود .قد يكون هذا
ً
كثريا يف تفسري األشكال البسيطة من بناء الحبكة التي نجدها يف أشكال فنية "محدودة" مثل التأريخ .وتنزع "القصص" التاريخية إىل الوقوع يف األصناف التي أحكمها
يفيد ً
عدة الكاتب الروايئ والكاتب املرسحي.
ألن املؤرخ ينزع إىل عدم بناء تلك االنقالبات أو التحوالت املفاجئة  peripeteiasاملعقدة التي هي ّ
فراي ،وذلك ،عىل وجه التحديدَّ ،
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الرومانس هو يف جوهره دراما بناء للهوية؛ يرمز لها تعايل البطل عىل عالم التجربة ،وانتصاره عليه ،وتحرره النهايئ منه :ذلك النوع

الرش ،والفضيلة
من الدراما املقرتن بأسطورة الكأس املقدسة أو قصة قيامة املسيح يف األساطري املسيحية .وهو دراما انتصار الخري عىل ّ
عىل الرذيلة ،والنور عىل الظالم ،وتعايل اإلنسان التام عىل العالم الذي كان السقوط قد احتجزه فيه .واملوضوع النمطي البديئ للهجاء

هو النقيض التام لدراما الخالص الرومانسية هذه؛ إنه يف الحقيقة ،دراما تم ّزق ،دراما محكومة بإدراك أن اإلنسان هو يف النهاية أسري
دوما ،يف التحليل األخري ،عن مهمة التغلب الحاسم عىل
العالم وليس َ
سيده ،وبمعرفة ّ
أن الوعي اإلنساين واإلرادة اإلنسانية قارصان ً
قوة املوت الرشيرة ،عدوة اإلنسان الدائمة.

تحرر جزيئ ،عىل األقل ،من رشط السقوط وانعتاق عابر من حالة التم ّزق التي
ّأما الكوميديا والرتاجيديا فتشريان إىل احتمال ّ

يجد فيها البرش أنفسهم يف هذا العالم .لكن هذه االنتصارات العابرة يجري تصورها عىل نح ٍو مختلف يف األنماط البدئية األسطورية
ً
أشكال ُم َص َّع َدة منها .ففي الكوميدياُ ،ي ْبقَى عىل األمل بانتصار اإلنسان املوقَّت عىل عامله
التي تم ّثل بنى الحبكة يف الكوميديا والرتاجيديا

باسترشاف تسويات ظرفية بني القوى الفاعلة يف العاملني االجتماعي والطبيعي .وترمز ملثل هذه التسويات املناسبات االحتفالية التي
عاد ًة ما يستخدمها الكاتب الكوميدي ليختم رواياته الدراماتيكية عن التغري والتحولّ .أما يف الرتاجيديا ،فما من مناسبات احتفالية،

أشد ً
هول من تلك التي أثارت الكرب
أن هناك إشارات إىل حاالت من التمزق بني البرش ّ
ما عدا الزائفة منها ،واملوهومة .واألحرى َّ

أن ما يجري يف نهاية املرسحية الرتاجيدية من سقوط الشخصية الرئيسة واهتزاز العالم الذي تقطنه؛
الرتاجيدي يف بداية الدراما .ويبقى َّ
تماما ألولئك الذين نجوا من اختبار الكرب .وثمة َك ْسب يف الوعي يحققه من شاهدوا الرصاع .وهو كسب ُيع َتقَد أ َّنه
ال ُي َع َّدان ِّ
مهد َدين ً

يكمن يف ظهور القانون الحاكم للوجود اإلنساين ،ذلك القانون الذي أتت به أعمال الشخصية الرئيسة ضد العالم.

التسويات التي تحصل يف نهاية الكوميديا هي تسويات برش مع برش ،تسويات برش مع عاملهم ومجتمعهم؛ حيث ُي َص َّور حال
وأس َلم َ
َ
َ
نتيجة الرصاع بني عنارص يف العالم دائمة التضاد؛ إذ تتكشف هذه العنارص عىل أنها ،عىل املدى
وأ َص ّح؛
املجتمع أ ّنه يغدو أنقى ْ
وموحدة ،ومتسقة مع ذاتها ومع اآلخرينّ .أما التسويات التي تحصل عند نهاية الرتاجيديا
الطويل ،قابلة لالنسجام أحدها مع اآلخر،
َّ

بد أن يعملوا يف العالم يف ظ ّلها .وهذه األوضاع ،بدورهاّ ،
يتأكد أنها
أشد كآبة من ذلك ،ولها طبيعة استسالم البرش لألوضاع التي ال ّ
فهي ّ
طمح إليه ،وما
دائمة وأبدية ،والفحوى هي َّ
أن البرش ال يسعهم تغيريها بل يجب أن يعملوا يف ظ ّلها .وهي ترسم الحدود ملا يمكن أن ُي َ
ستهدف ،عىل نح ٍو مرشوع؛ بح ًثا عن األمن وسالمة العقل يف العالم.
يمكن أن ُي
َ

يبدو الرومانس والهجاء طريق َتني لحبك سريورات الواقع تقيص إحداهما األخرى .وما التفكري بوجود هجاء رومانيس إال رضب

نوعا من الرومانس الهجايئ ،لكن ما أعنيه بهذا التعبري هو شكل من التمثيل ُيراد له أن ُي ْظ ِهر ،من
من التعبري املتناقض .وقد أتخيل ً
َ
رومانيس ما للعالم .لكن بمقدوري ،من جهة أخرى ،أن أتكلم عىل هجاء كوميدي وكوميديا هجائية ،أو عىل
تصو ٍر
زاوية ساخرة،
ٍّ
حماقة ّ
بأشد األشكال تقليدية :مثل الحكاية الخرافية أو القصة
ً
املؤرخ ال يحيك القصة (وال يزعم أنه يحكيها) "من أجلها هي ذاتها" ،فإ ّنه يميل إىل أن يحبك قصصه ّ
وتحديدا َّ
ألن ّ
البوليسية من جهة ،ومثل الرومانس أو الكوميديا أو الرتاجيديا أو الهجاء من جهة أخرى.
ٍ
ٍ
أساس من األدب الكالسييك واملسيحي .وكانت األساطري التي يوفرها
تعليم آنذاك كان يرتعرع عىل
مؤرخ القرن التاسع عرش الذي نال ما كان معتا ًدا من
يمكن أن نذكر َّ
أن ّ
ٍ
أن مؤرخً ا حاذ ًقا مثل توكفيل كان يمكن
هذا األدب تزوده
بمؤونة من األشكال القصصية التي كان بمقدوره أن يتكئ عليها يف أغراضه الرسدية .لكن من الخطأ أن نفرتض َّ
أن يصوغ هذه األشكال القصصية؛ بحسب تلك الرضوب من األغراض التي يتصورها شاعر عظيم ،مثل راسني  Jean Racineأو شكسبري  .Shakespeareعندما كان
عما ّ
يدل عليه هذان املصطلحان .لكن
مؤرخون مثل بوركهارت وماركس وميشليه ورانكه يتكلمون عىل "الرتاجيديا" أو "الكوميديا" ،عاد ًة ما كانت لديهم فكرة بالغة البساطة ّ
ّ
تعقيدا ،ما جعلهم يكتبون
أشد
ً
األمر يختلف بالنسبة إىل هيغل ونيتشه و(بدرجة أقل) كروتشه .فهؤالء الفالسفة ،بوصفهم علماء جمال ،كان لديهم تصور عن هذه األجناس ّ
قصاصني ساذجني .يمكن للقارئ أن يجد توصيف فراي لبنى الحبكة
تعقيدا كذلك .واملؤرخون
أشد
ً
تواريخ ّ
ً
عموما ،مهما كانوا نقديني حيال مصادرهم ،ينزعون إىل أن يكونوا ّ
األساسية يف كتابه  .Anatomy, pp.158 - 238وثمة تناول لفراي يف:
Geoffrey Hartman, "Ghostlier Demarcations: The Sweet Science of Northrop Frye," in Beyond Formalism: Literary Essay, 1958 - 1970 (New
Haven and London, 1971), pp. 24 - 41.
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تراجيديا هجائية وهجاء تراجيدي .ولكن يجب أن نالحظ هنا أن العالقة بني الجنس (الرتاجيديا أو الكوميديا) والصيغة التي يوضع
بها (الهجائية) تختلف عن العالقة القائمة بني جنس الرومانس والصيغ (الكوميدية أو الرتاجيدية) التي قد ُيوضع بها .تم ّثل الكوميديا

منظورا إليه بوصفه سريورة؛ َ
الجد تلك القوى التي
بغية أن نأخذ عىل محمل
والرتاجيديا رضبني من تعديل اإلدراك الرومانيس للعالم،
ّ
ً

إمكان بني إمكانات البرش .تأخذ الكوميديا والرتاجيديا
تعاكس الجهد الرامي إىل الخالص اإلنساين الذي ُيرى يف الرومانس بسذاجة أ ّنه
ٌ
ٍ
كشف
الجد ،وإن كانت أوالهما تحدث يف أفق تسوية نهائية بني القوى املتعارضة ،بينما تحدث ثانيتهما يف أفق
الرصاع عىل محمل
ّ
لطبيعة القوى التي تعارض اإلنسان .ويمكن للكاتب الرومانيس أن يتم ّثل حقائق الوجود اإلنساين التي تتكشف يف الكوميديا والرتاجيديا
عىل التوايل؛ ضمن بنية دراما الخالص التي يصورها يف رؤيته النتصار اإلنسان النهايئ عىل عالم التجربة.

يتكشف يف الرومانس والكوميديا والرتاجيديا عىل التوايل من آمال الوجود البرشي
نوعا مختلفًا من تعديل ما
ّ
لكن الهجاء يم ّثل ً

الجو الذي يولده إدراك القصور التام للوعي عن
وإمكاناته وحقائقه .فهو يرى إىل هذه اآلمال واإلمكانات والحقائق عىل نح ٍو ساخر ،يف
ّ
العيش يف العالم بسعادة أو اإلحاطة به إحاطة تامة .يفرتض الهجاء مسبقًا وجود قصور تام َي ِس ُم رؤى العالم املمثلة عىل نحو دراماتييك
طورا يف تطور األسلوب
يف أجناس الرومانس والكوميديا والرتاجيديا عىل السواء .ويشري مجيء الصيغة الهجائية يف التمثيل ،بوصفها ً

فإن الهجاء "يضع الرمادي فوق الرمادي"
أن العالم قد ّ
تقدم يف العمر .ومثل الفلسفة ذاتهاَّ ،
الفني أو التقليد األديب ،إىل اعتقاد مفاده َّ
ٍ
ٍ
ٍ
للتنصل من ّ
إدراك
متقنة للعالم ويستبق عود ًة إىل
كل َمف َْه َم ٍة
يهيئ الوعي
ّ
يف إدراك لقصوره الخاص بوصفه صور ًة للواقع .وهو لذلك ِّ
أسطوري للعالم وسريوارته.
ملؤرخ أن
توفّر هذه األشكال القصصية النمطية البدئية األربعة وسيلة لتوصيف األنواع املختلفة من اآلثار التفسريية التي يمكن ّ

قدمه ميشليه
نميز بني الرسديات
التزمنية ،أو التعاقبية ،من النوع الذي ّ
ّ
يسعى إليها عىل مستوى بناء الحبكة الرسدية .وهي تتيح لنا أن ّ
بالتغي البنيوي اليد العليا بوصفه
ورانكه والرسديات التزامنية ،أو السكونية التي كتبها توكفيل وبوركهارت .ففي األوىل ،يكون لإلحساس
ّ

(خصوصا لدى توكفيل) أو بالثبات (لدى بوركهارت) هو
املبدأ الذي يهدي التمثيل .ويف الثانية ،يكون اإلحساس باالستمرار البنيوي
ً
ٍ
ٍ
وتمثيل تزامني للواقع التاريخي ال ينبغي أن ُيؤخَ ذ عىل أنه يشري إىل طريقتني يف َح ْبك الحقل
تزمني
املسيطر .لكن التمييز بني
تمثيل ّ

والتغي يف
التاريخي تقيص إحداهما األخرى .فهذا التمييز إنما يشري ،فحسب ،إىل فارق يف التشديد عند تناول العالقة بني االستمرار
ّ

ٍ
ّ
ككل.
معي للسريورة التاريخية
تمثيل ّ

املؤرخني الذين يستشفّون ،وراء فوىض الحوادث التي
الرتاجيديا والهجاء هما صيغتان يف بناء الحبكة تنسجمان مع اهتمام أولئك ّ

ً
يحتويها التسلسل الزمني أو ضمنهاً ،
فتلحان
بنية
أبديا لـ املماثل يف املختلفّ .أما الرومانس والكوميديا ّ
جارية من العالقات ،أو عو ًدا ًّ
عىل ظهور قوى أو ظروف جديدة من سريورات تبدو للوهلة األوىل ثابتة ال تتغري يف جوهرها ،أو تتغري يف أشكالها الظاهرة فحسب .لكن
ّ
"يفس" ما كان
لكل بنية من ِبنى الحبكة النمطية البدئية هذه مؤ ّداها؛ يف ما يتعلق بعمليات اإلدراك التي يلتمس ّ
املؤرخ بواسطتها أن ّ
تقدم هذه البنية صور ًة لشكلها الحقيقي.
"يجري حقًا" خالل السريورة التي ّ
التفسري من خالل الحجاج الشك ّ
يل

ً
ثمة مستوى آخر قد يلتمس أن يرشح
املؤرخ روايته الرسدية لـ "ما حدث"؛ ّ
إضافة إىل مستوى املَف َْه َمة الذي عليه يحبك ّ

كل ذلك" ،أو "ما يصل إليه ّ
"غاية ّ
ً
َ
عملية أدعوها التفسري
أتبي ،عىل هذا املستوى،
عليه
كل ذلك" يف النهاية .ويمكنني أن ّ
تفسريا ملا يحدث يف القصة باستحضاره مبادئ الجمع
ويقدم مثل هذا الحجاج
بواسطة الحجاج الشكيل ،أو الظاهر ،أو الخطايب.
ّ
ً
املؤرخ ،عىل هذا املستوى من املَف َْه َمة ،الحوادث يف القصة
يفس ّ
والتضافر التي تعمل بوصفها قوانني مفرتضة للتفسري التاريخيّ .
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(أو شكل الحوادث الذي فرضه عليها من خالل حبكها بصيغة معينة) من خالل بناء حجاج استداليل مق َّنن .ويمكن تحليل هذا
الحجاج إىل قياس منطقي ،تتكون مقدمته الكربى من قانون شامل مفرتض للعالقات السببية ،ومقدمة صغرى للرشوط الحدية التي
ٍ
ونتيجة تكون هي الحوادث التي وقعت ً
َّ
ولعل األشهر يف هذه القوانني
فعل من املقدمتني باالقتضاء املنطقي.
يطبق ضمنها القانون،
ّ
تغي
ينص هذا القانون عىل أ ّنه متى حصل ّ
أي ّ
املفرتضة هو ما ُيدعى قانون ماركس الخاص بالعالقة بني البنية الفوقية واألساسّ .

مكونات البنية الفوقية (املؤسسات االجتماعية
يف األساس (املؤ َّلف من وسائل اإلنتاج وصيغ العالقة فيما بينها)؛ يحصل ّ
تغي يف ّ
والثقافية)ّ ،أما العكس فغري صحيح (فالتغريات يف الوعيً ،
وثمة أمثلة أخرى عىل هذه القوانني
مثل ،ال تثري تغريات يف األساس)ّ .

املفرتضة (مثل "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة" ،أو حتى مالحظات مبتذلة مثل "ما من صعود إال ويتبعه هبوط") عاد ًة ما تثار
املؤرخ لتفسري ظواهر مثل الكساد الكبري أو سقوط اإلمرباطورية الرومانية ،عىل سبيل املثال .وما
ضم ًنا يف مجرى الجهد الذي يبذله ّ

تتميز به هذه التعميمات من طبيعة قائمة عىل الفهم الشائع أو العرف ال يؤثّر يف مكانتها بوصفها املقدمات الكربى املفرتضة لحجاجات
استداللية مق َّننةُ ،تعطى من خاللها تفسريات الحوادث الواردة يف القصة .وتشري طبيعة هذه التعميمات إىل ما ي ّتسم به التفسري التاريخي
عموما من طابع علمي أو ّ
يل ،أو إىل قصور العلوم االجتماعية التي يمكن أن ُت ْس َتعار منها مثل هذه التعميمات التي تظهر يف شكل ُم َع َّدل
ً
ّ

ومصوغ عىل نحو صارم.
عىل نحو مالئمُ ،

املؤرخ من تفسريات قائمة عىل الحجاج االستداليل املق َّنن ملجموعات الحوادث يف رسده يجب أن ُي َم َّيز
أن ما ّ
املهم هو ّ
يقدمه ّ
األمر ّ

من األثر التفسريي املتأيت عن بنائه حبكة قصته بوصفها قصة من نوع معني .وليس هذا ألن من غري املمكن التعامل مع بناء الحبكة
عامل بوصفه تطبيقًا للقوانني التي
بناء
نوعا من التفسري بالوسائل االستداللية املق َّننة .فالحقيقة َّ
بوصفه ً
ًّ
تراجيديا للحبكة يمكن أن ُي َ
أن ً

أوضاع موجودة يف
تحكم الطبيعة البرشية واملجتمعات البرشية يف رضوب معينة من األوضاع؛ وبقدر ما تتأسس هذه األوضاع عىل أنها
ٌ
فس بها الحوادث الطبيعية بتحديد
زمن معني ومكان معني ،فإنها يمكن أن ُتف َّس باستحضار املبادئ املُ َ
لمح إليها ،بالطريقة ذاتها التي ُت َّ
ْتض أ ّنها تحكم عالقاتها.
القوانني السببية الكونية التي ُيف َ َ

نوعا ما من التماسك الشكيل ،فإنه يفعل
ما أريد قوله هو إ ّنه حني ّ
املؤرخ "الحبكة" التي تمنح حوادث القصة التي يحكيها ً
يقدم ّ
ما يفعله ِ
ِ
ٍ
تاريخ
حوادث
أميز هنا بني َح ْب ِك
العالم عندما يحدد عنارص الحجاج االستداليل املق َّنن الذي يجب أن ُي َ
وضع فيه تفسريه .لكني ّ
ٍ
ِ
ْتض أنها ُو ِج َدت يف نطاقات
كعنارص
وتوصيف هذه الحوادث
ُأ ِخ َذت عىل أنها عنارص قصة،
مصفوفة من العالقات السببية التي ُيف َ َ
َ
معا يف ٍ
آن ،وكذلك التمييز
املؤرخ أ ّنه يمارس ف ًّنا
وعلما ً
ً
محددة من الزمان واملكان .وباختصار ،فإنني اآلن آخذ ،يف قيمته الظاهرةَ ،
زعم ّ

املؤرخ من عمليات االستقصاء من جهة أوىل ،وعمليته الرسدية من جهة أخرى .ونحن نس ّلم أن
الذي عادة ما ُيقام بني ما يجريه ّ

نفس به سريورة
تمثيل "ما حدث" ،و"ملاذا حدث عىل النحو الذي حدث عليه" هو يشءَّ ،
وأن تقديم نموذج لفظي ،عىل هيئة رسدّ ،
التطور املفضية من ٍ
تماما.
حال إىل حال آخر باللجوء إىل قوانني السببية هو يشء آخر ً

املؤرخني غري متفقني ،ليس عىل قوانني السببية االجتماعية التي قد
لكن التاريخ يختلف عن العلوم ،وذلك،
ً
تحديداَّ ،
ألن ّ

فتض من تفسري "علمي" أن ي ّتخذه .وثمة
يستحرضونها لتفسري سلسلة من الحوادث فحسب ،بلً ،
أيضا ،عىل مسألة الشكل الذي ُي َ

تاريخ طويل من الخالف عىل لزوم أن يكون ّ
لكل من تفسريات العلوم الطبيعية والتفسريات التاريخية الخصائص الشكلية ذاتها.
َ
مشكلة ما إذا كان لرضوب القوانني التي تستحرضها التفسريات العلمية نظائرها يف امليدان املدعو بالعلوم اإلنسانية
وهو خالف يثري

تتقدم بفضل االتفاقات التي يتم التوصل إليها ،يف ٍ
حني
أو الروحية ،مثل علم االجتماع والتاريخ .وتبدو العلوم الفيزيقية كما لو أنها ّ
ٍ
مشكلة :أهي علمية أم ال؟ والشكل الذي يجب أن ي ّتخذه تفسري علمي،
وآخر ،بني أعضاء الجمعيات العلمية القائمة التي تنظر يف
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ٍ
املؤرخني فال وجود ملثل هذه االتفاقات ،ولم يسبق
تناول
ورضوب املعطيات التي ُيمكن االعتداد بها أد ّل ًة يف
علمي حقًا للواقعّ .أما بني ّ
ٍّ

ّ
لها أن ُوجدت ّ
ولعل هذا يعكس الطبيعة العلمية األولية للمرشوع التأريخي ،لكن من املهم أن نُبقي يف أذهاننا عدم االتفاق
قط.
أن
تفسريا
(أو غياب االتفاق) األصيل عىل ما ُي َع ُّد
ألي مجموعة معينة من الظواهر التاريخية .فهذا يعني َّ
تاريخيا عىل وجه التحديد ّ
ً
ًّ
مستمدة من تاريخ التاريخ
التفسريات التاريخية مضطرة إىل أن تقوم عىل افرتاضات مسبقة مختلفة حول طبيعة الحقل التاريخي؛
ّ

( ،)metahistoricalافرتاضات تو ّلد تصورات مختلفة لنوع التفسريات التي يمكن استخدامها يف التحليل التأريخي.

املؤرخ .ويبقى التاريخ يف حالة
الخالفات التأريخية عىل مستوى "التأويل" هي يف الواقع خالفات عىل الطبيعة "الحقّة" ملرشوع ّ

ثمة تصورات لـ "املرشوع العلمي" كثرية ومختلفة
فوىض مفهومية سبق للعلوم الطبيعية أن عاشتها يف القرن السادس عرش ،حني كان ّ
ْتض أن يكون عليه "العلم" كانت
بكرثة ما كان من مواقف ميتافيزيقية واختالفها .وتصورات القرن السادس عرش املختلفة ملا ُيف َ َ

فإن
تعكس ،يف النهاية ،تصورات مختلفة عن "الواقع" وعن األبستمولوجيات املختلفة التي تولدها تلك التصورات .ولذلكً ،
أيضاَّ ،
ْتض أن يتألف منه تفسري تاريخي صحيح
عما ُيف َ َ
مايف َ َ
الخالفات عىل ُ
ْتض أن يكون "التاريخ" عليه تعكس ،باملثل ،تصورات متنوعة ّ

املؤرخ.
كما تعكس تصورات مختلفة ،إ ًذا ،عن ّ
مهمة ّ

ال حاجة للقول إنني ال أتكلم هنا عىل رضوب الخالف التي ُتثريها مقاالت املراجعني يف املجالت املتخصصة ،حيث يمكن أن ُيوضع

ّ
تقريبا
طرح عندما يصل باحثان أو أكرث ،لهم القدر ذاته
مؤرخ معني أو دقّته تحت طائلة
ّ
الشك .بل أتكلم عىل رضوب األسئلة التي ُت َ
تبحر ّ
ً
التبحر والحنكة النظرية ،إىل تأويالت مختلفة ،من غري أن يقيص أحدها اآلخر بالرضورة ،للمجموعة ذاتها من الحوادث التاريخية،
من ّ
أو إىل أجوبة مختلفة عن أسئلة مثل "ما الطبيعة الحقيقية للنهضة؟" وما ينطوي عليه هذا ،عىل مستوى املَف َْه َمة عىل األقل ،هو أفكار

شكليا .وأنا
حجاجا
منظورا إليها بوصفها
مختلفة بصدد طبيعة الواقع التاريخي والشكل املالئم الذي يجب أن تأخذه رواية تاريخية،
ً
ً
ًّ
أفرق ،با ّتباع تحليل ستيفن يس .بيرب  Stephen C. Pepperيف كتابه فرضيات عن العالم ،بني أربعة ُأ ُطر مفهومية حاكمة paradigms
ّ
خطابيا :الشك ّ
والعضوي Organicist
يل Formist
حجاجا
منظورا إليه بوصفه
للشكل الذي يمكن أن نتصور أن ي ّتخذه تفسري تاريخي،
ّ
ً
ً
ًّ
ّ
والسياقي .(((Contextualist
وامليكانييك Mechanistic
ّ

تهدف النظرية الشكلية عن الحقيقة إىل تحديد الخصائص الفريدة للموضوعات التي يشتمل عليها الحقل التاريخي .وعىل هذا

األساس ،يرى الشك ُّ
حدد مجموعة معينة من املوضوعات عىل النحو املالئم؛ فئتها ،وجنسها ،وخصائصها
أن
تفسريا ما يكتمل عندما ُت َّ
يل َّ
ً

املميزة املنسوبة إليها ،والعالمات الدالة عىل الخصوصية املقرونة بها .ويمكن للموضوعات املُشَ ار إليها أن تكون فرادى أو جماعات،
وبتصور مهمة التفسري التاريخي عىل هذا النحو ،فإ َّنها تتم ّثل يف تبديد تلك التشابهات
جزئيات أو ك ّليات ،كيانات ملموسة أو تجريدات.
ّ

التأمل الفلسفي .ومن ّ
أن الفالسفة العظام
8
املؤكد َّ
تصور بيرب لألشكال األساسية من ّ
تنطبق املالحظات املتعلقة بفراي يف الهامش  ،7مع ما يلزم من التعديل ،عىل ّ
 أفالطون  Platoوأرسطو  Aristotleوديكارت  René Descartesوهيوم David Humeوكانط  Immanuel Kantوهيغل ِوم ْل  - John Stuart Millيقاومون االختزال إىل
توس ًطا بني اثنني أو أكرث من أنواع املواقف النظرية التي يرسم بيرب مالمحها العامة .لكن
األنماط األصلية التي ّ
يقدمها بيرب .وإذا ما كان فكرهم يم ّثل أي يشء ،فإ َّنه يم ّثل ّ
يتحدثون مثل
املؤرخني حني
لدى
نجده
الذي
للواقع
العام
ر
التصو
من
النوع
ذلك
بساطة،
األشد
الفلسفية
العالم
رؤى
أو
للمنظومات
ا
جد
ا
مالئم
ًا
ف
تصني
أنماط بيرب املثالية توفّر
ً
ّ
ّ
ً
ّ
عاما عن الكينونة ،أو يلجأون إىل نظرية عامة عن الحقيقة واإلثبات ،ويتوصلون إىل مؤ ّد ًى أخالقي من حقائق يفرتضون رسوخها،
يستحرضون
الفالسفة ،أي حني
تصورا ًّ
ً
املؤرخني ق ّلما يرتفعون فوق مستوى التعقيد الفلسفي الذي نجدهً ،
مثل ،لدى إدموند بورك؛ فهذا العضو العظيم يف حزب األحرار ( )Whigمن َّ
املؤكد
ومعظم
وما إىل ذلك.
ّ
املؤرخني ،بما فيهم توكفيل .ويف املقابل ،إن فالسفة التاريخ العظام ينزعون إىل إيجاد فلسفة،
معظم
ا،
أيض
كذلك،
"فلسفة".
ها
عد
يصعب
أنه
مع
للعالم،
رؤية
لديه
أنه كانت
ً
ُّ
ّ
ِ
ً
غالبا ما يكتفون با ّتخاذ رؤية للعالم ويتعاملون معها كأنها موقف فلسفي مسؤول
الذين
خني
املؤر
من
أكرث
ا"
معرفي
"مسؤولون
املعنى
بهذا
وهم
للعالم.
رؤية
هم
إحكام
عىل
عالو ًة
ّ
ً
ًّ
معرفيا .يف شأن "الفرضيات عن العالم" انظر:
ًّ

Stephen C. Pepper, World Hypotheses: A Study in Evidence (Berkeley and Los Angeles, 1966), pt 2, p. 141ff.
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تنوع أنماط الظواهر التي
املؤرخ فرادة املوضوعات الجزئية يف الحقل أو ّ
التي تبدو مشرتكة بني جميع املوضوعات يف الحقل .وحني يقيم ّ
شكليا للحقل بوصفه كذلك.
تفسريا
يقدم
يبديها الحقل ،فإنه ّ
ً
ًّ

املؤرخني الرومانسيني
نجد الصيغة الشكلية يف التفسري لدى هريدر  Johann Gottfried Herederوكارليل  Thomas Carlyleوميشليه ،ولدى ّ

والساردين التاريخيني العظماء ،مثل نيبور  ، Carsten Niebuhrومومسن  ،Theodor Mommsenوتريفيليان ،George Macaulay Trevelyan
ِ
املؤرخ .ومن األكيد
وباختصار ،يف ّ
أي تاريخ ُيؤخَ ذ فيه تصوير ّ
التنوع الذي َيسم الحقل التاريخي وألوانه وحيوته؛ بوصفه الغاية األساسية لعمل ّ
ككل ،كما يف توصيف كارليل لها بأ ّنها "جوهر ِس َ ٍ
شكليا يمكن أن يميل إىل إطالق تعميمات يف شأن طبيعة السريورة التاريخية ّ
ي
مؤرخً ا
َّ
أن ّ
ًّ
والفاعليات واألفعال التي
ال ُتحىص" .لكن األسايس يف االستقصاء ،بحسب التصورات الشكلية للتفسري التاريخي ،هو فرادة مختلف الفاعلني
ّ
ّ
"الحوادث" الواجب تفسريها وليس "األساس" أو "املشهد" الذي تنهض قبالته هذه الكيانات(((.
تشكل
َ

فإن الشكلية هي يف جوهرها "تجزيئية"  dispersiveيف العمليات التحليلية التي تجريها عىل املعطيات،
يك نستخدم مفردات بيرب؛ َّ

وليست "تكاملية"  ،integrativeكما تنزع التفسريات العضوية وامليكانيكية إىل أن تكون .هكذا تبدي تعميمات اإلسرتاتيجية التفسريية
أن هذه اإلسرتاتيجية تنزع إىل أن
تتبينها يف الحقل التاريخي
افتقارا إىل "الدقّة" املفهومية ،مع َّ
ً
الشكلية يف شأن السريورات التي ّ

"املؤرخون
املؤرخون الرومانسيون ،بل
ّ
تعرفها بأ ّنها تشغل الحقل التاريخي .ويميل ّ
تكون واسعة "املدى" ،حافلة بأنواع الجزئيات التي ّ
عموما ،إىل إطالق تعميمات يف شأن الحقل التاريخي ك ّله ومعنى عملياته؛ هي تعميمات بالغة االتساع بحيث ال يكون
الرسديون"
ً

املؤرخني عاد ًة ما يتداركون فراغ
لها كبري وزن بوصفها افرتاضات يمكن إثباتها أو نفيها باللجوء إىل املعطيات التجريبية .لكن مثل هؤالء ّ

والفاعليات واألفعال املحددة املم َّثلة يف رسدياتهم.
تعميماتهم بحيوية إعادة بنائهم للفاعلني
ّ

ً
"تكامل" ،ومن
أشد
نسبياّ ،
تتميز الفرضيات العضوية عن العالم وما يتماىش معها من نظريات عن الحقيقة والحجاج بأ ّنهاًّ ،
ّ

ً
يتبينها يف الحقل التاريخي عىل أ ّنها مكونات عملية توليفية.
اختزال يف عملياتها .ويحاول
أشد
ثم ّ
ُّ
العضوي أن ّ
َّ
يصور الجزئيات التي ّ

ّ
والكل أو األصغري واألكربي ،ويميل
وثمة ،يف القلب من اإلسرتاتيجية العضوية ،التزام ميتافيزيقي باإلطار املفهومي لعالقة الجزء
ّ
ٍ
املؤرخ العضوي إىل أن يكون محكوما بالرغبة يف رؤية الكيانات الفردية بوصفها مكو ِ
سريورات ترتاكم يف ك ّليات هي أكرب من
نات
ً
ّ
ّ
ٌ
املؤرخون الذين يعملون من ضمن هذه اإلسرتاتيجية يف التفسري ،مثل رانكه ومعظم
مختلفة عنها
حصيلة األجزاء ،أو
نوعيا .ويميل ّ
ًّ
املؤرخني "القوميني" يف العقود الوسطى من القرن التاسع عرش (فون سيبيل  ،Heinrich von Sybelمومسن ،Theodor Mommsen
ّ

فون تريتشكه ْ ، Heinrich von Treitschkeس َت ْابس  ، William Stubbsميتالند  ...Frederic William Maitlandإلخ) إىل بناء
َ
املؤرخ له وتم ّثله ّإياه .يرى بورك أنه يمكن
وجدت مصطلحات كينيث بورك النقدية شديدة الفائدة يف محاواليت
9
ُ
توصيف ما دعوته "الحقل التاريخي" قبل تحليل ّ
تحليل جميع التمثيالت األدبية للواقع من حيث خمسة من العنارص "القواعدية" املفرتضة :املشهد  ،sceneوالفاعل  ،agentوالفعل  ،actوالفاعلية  ،agencyوالغرض
 .purposeوالطريقة التي توصف بها هذه العنارص وما ُتعطاه من أوزان نسبية ،بوصفها قوى سببية يف "الدراما" التي تظهر فيها ،إ ّنما تكشف رؤية العالم الضمنية يف
ّ
تصوره) أكرث من التشديد عىل
ماديا سوف يميل إىل التشديد عىل عنرص "املشهد" (املحيط ،برصف النظر عن كيفية
كاتبا
كل تمثيل للواقع .وعىل سبيل املثالَّ ،
ًّ
ّ
إن ً
ٍ
مثاليا سوف يميل
ا
كاتب
إن
املقابل،
ويف
األول.
لقوة
تجليات
مجرد
األخرية
املجموعة
هذه
يجعل
و
نح
عىل
وذلك
و"الغرض"،
و"الفاعلية"
و"الفعل"
"الفاعل"
عنارص
َّ
ً
ً
إىل رؤية "الغرض" يف ّ
يحول "املشهد" ذاته إىل مجرد وهم ،انظر .Burke, A Grammar of Motives, pp. 3 - 20 :ويف حني أن نظريات بورك
كل مكان ،وسوف ّ
تصور املؤرخ لـ "الحقل التاريخي" غري املعا َلج؛ فإنها أقل فائدة يف توصيف ما يمكن أن يفعله املؤرخ يف الحقل ما إن
لتوصيف
كوسيلة
 Kenneth Burkeمفيدة
ّ
يوضع يف س ّنة "قواعدية" .وكتابه ) Rhetoric of Motives (Berkeley and Los Angeles, 1965الذي قصد منه أن يسرب األبعاد األخالقية للتمثيل األديب ،وكتابه
) Language as Symbolic Action (Berkeley and Los Angeles, 1968الذي قصد منه أن يوفّر طبعة علمانية من املستوى "األمثو ّ
يل" القروسطي بني مستويات املعنى
مخيب لآلمال .وبورك محق ،بال ّ
أن تمثيالت الواقع األدبية ك ّلها ،مهما تكن "واقعية" ،هي يف التحليل األخري أمثولية
شك ،يف رؤيته َّ
والداللة ،هما تقليديان عىل نح ٍو ّ
يقدم سوى منتخبات من الرمزيات املاركسية والفرويدية واألنرثوبولوجية،
ال
فيها،
حارضة
تكون
أن
يمكن
التي
األمثوالت
أنواع
ليصنف
 .allegoricalلكنه حني يواصل
ّ
قدمها فراي .وإذ ُت َع ُّد ً
شكل من
التي
بالطرائق
للتحليل
تعنو
كأنها
تبدو
فهي
أمثوالت؛
التواريخ
د
ع
ت
وإذ
تحلله.
أنها
عي
تد
الذي
"الواقع"
لـ
أمثولية
هي ذاتها مجرد تمثيالت
ّ
ُ َ ُّ
ّ
معرفيا؛ فإنها تبدو قابلة للتوصيف بمصطلحات بيرب .وإذ ُت َع ُّد مسارات أخالقية؛ فإنها تبدو قابلة للوصف عىل نح ٍو صائب باملصطلحات التي قدمها مانهايم
الخطاب املسؤول
ًّ
يف النوع الخاص به من علم اجتماع املعرفة ،كما نشري إليه يف الهامش  12أدناه.
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رسدياتهم بمثل هذه الطريقة؛ بحيث يصورون تبلور كيان متكامل ومندمج من مجموعة من الحوادث املبعرثة يف الظاهر ،وتكون

أهمية هذا الكيان أكرب من أهمية أي من الكيانات الفردية املح َّللة أو املوصوفة يف سياق الرسد.

تبينها يف
يم ّثل املثاليون
ً
عموما ،وال سيما الديالكتيكيني مثل هيغل ،هذه املقاربة ملشكلة تفسري السريورات التي يجري ّ
الحقل التاريخي.
من ّ
املؤرخني الذين يعملون بهذه الصيغة يهتمون بوصف السريورة التكاملية أكرث من اهتمامهم
املؤكد ،كما يالحظ بيربَّ ،
أن ّ

فإن
بتصوير عنارصها الفردية .وهذا ما يعطي الحجاجات التاريخية املوضوعة بهذه الصيغة خاصيتها "املجردة" .وعالو ًة عىل ذلكَّ ،

التاريخ املكتوب بهذه الصيغة ينزع إىل تحديد الغاية والهدف اللذين يفرتض أن تنحو إليهما جميع السريورات التي توجد يف الحقل
ٍ
بجهد
فيتعمد مقاومة امليل إىل تحديد ما يمكن أن تكون عليه غاية السريورة التاريخية برمتها ،ويرىض
التاريخيّ .أما مؤرخ مثل رانكه
ّ
ِ
تبينه يف السريورة
نى وسيطة تكاملية مثل الـ "شعب" ،أو الـ ّ
"أمة" ،أو الـ "ثقافة" ،مما يزعم ّ
لتحديد طبيعة غايات مؤقتة معينة ،وب ً
برمتها ال يمكن أن ُي ْل َمح ،كما يذكر رانكه ،إال يف رؤية دينية .ولذلك
التاريخية الجارية .فتحديد الغاية النهائية للسريورة التاريخية ّ
يمكن أن يؤخَ َذ عمل رانكه عىل أنه مثال لتأريخ مؤ َّلف بصيغة شكلية عىل وجه التحديد .لكن براعة رانكه يف تصوير الحوادث الجزئية ال

تمنع رسدياته من استمداد بنيتها وتماسكها الشكيل من كونها تفسريات للسريورات التي يصورها باللجوء ،يف املقام األول ،إىل النموذج
ْتض أن يكون عليه التفسري التاريخي الالئق ،وهو نموذج منغرس يف وعي رانكه بوصفه اإلطار املفهومي الحاكم ملا
العضوي ملا ُيف َ َ

حق ألي سريورة يف الدنيا.
ُي َ َ
أي تفسري ّ
فتض أن يكون عليه ّ

يميز اإلسرتاتيجيات العضوية يف التفسري أ ّنها تتحاىش البحث عن قوانني للسريورة التاريخية ،إذا ما ُف ِه َمت كلمة "قوانني"
مما ّ

بمعنى العالقات السببية الكونية والثابتة ،عىل طريقة فيزياء نيوتن وكيمياء الفوازييه وبيولوجيا داروين .وينزع العضوي إىل الكالم

ّ
ككل .و ُترى هذه املبادئ
يتبينها يف الحقل وجميع السريورات املأخوذة
عىل "املبادئ" أو "األفكار" التي ُتميل السريورات املفردة التي ّ
ِ
ّ
فاعليات
مسببني أو
تتخيل أو تتصور مسبقًا الغاية التي تنحو نحوها السريورة
أو األفكار كأ َّنها
َّ
ككل .وهي ال تعمل بوصفها فاعلني ّ
ّ
تؤول بوصفها تجليات للغرض الذي يبتغيه الله لخليقته.
مؤرخني ذوي ّ
توجه صويف أو الهويت محسوم ،وعندها؛ عاد ًة ما َّ
مسببة ،إال عند ّ
ِّ
تقيد القدرة البرشية عىل تحقيق غاية إنسانية
والحقيقةَّ ،
أن مثل هذه املبادئ أو األفكار ال تعمل ،بالنسبة إىل العضوي ،بوصفها قيو ًدا ّ
ٍ
لحرية إنسانية جوهرية.
مميزة يف التاريخ ،عىل نحو ما يمكن أن تفعل "قوانني" التاريخ كما يفرتض امليكانييك ،بل بوصفها الضامن
ّ
تأمله يف الطبيعة املق ّننة للكينونة
هكذا ال يستخرج العضوي تلك الرضوب املتشائمة من النتائج التي يميل امليكانييك إىل استخراجها من ّ
ّ
ككل.
التاريخية ،عىل الرغم من فهمه السريورة التاريخية من خالل إظهار الطبيعة التكاملية للسريورة التاريخية مأخوذ ًة

الفرضيات امليكانيكية عن العالم هي ،باملثل ،تكاملية يف هدفها ،لكنها تميل إىل أن تكون اختزالية أكرث منها توليفية .وكما يقول

فإن امليكانيكية تميل إىل رؤية "أفعال" الـ "فاعلني" الذين يقطنون الحقل التاريخي عىل أ ّنها تجليات لـ "فاعليات"
كينيث بوركَّ ،
يتكشف .وديدن النظريات امليكانيكية يف التفسري
صور ضمنه الـ "فعل" يف الرسد الذي
ّ
خارج تاريخية لها أصولها يف الـ "مشهد" الذي ُي َّ
تفس األشياء التي ُيع َتق َُد أ ّنها تقطن الحقل
هو البحث عن قوانني سببية تحدد نتائج السريورات املكتشفة يف الحقل التاريخي .وهي ّ

فتض أ ّنها تحكم تفاعالتها .هكذا ،يعمد
وبأن تشكيالتها
تتعي بقوانني ُي َ َ
ّ
بأن لها وجهة عالقات الجزء بالجزءَّ ،
التاريخي َّ
املحد َدة ّ
فعليا عملياته،
امليكانييك  -مثل باكل وتني وماركس أو حتى توكفيل ،كما سأشري  -إىل دراسة التاريخ يك يتكهن بالقوانني التي تحكم ًّ
آثار تلك القوانني.
وهو يعمد إىل كتابة التاريخ يك يع ِرض يف شكل رسدي َ
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قد يربز إدراك القوانني التي تحكم التاريخ وتحديد طبيعتها النوعية يف تمثيل امليكانييك "ما كان يحدث" يف السريورة التاريخية

يف زمن ومكان معينني؛ لكن قيامه باستقصاءاته بح ًثا عن مثل هذه القوانني يهدد روايته بامليل ذاته نحو التجريد كما يف رواية

يعد الكيانات املفردة ّ
ً
أهمية ،كأد ّلة ،من فئات الظواهر التي يمكن تبيان أنها تنتمي إليها؛ لكن هذه الفئات
أقل
العضوي .وهو ُّ
تجسدها .ويف النهاية ،ال ُي َع ُّد التفسري ً
كامل بالنسبة
بدورها أقل أهمية بالنسبة إليه من القوانني التي ُي َ
فتض َّ
أن انتظامات تلك الفئات ّ

فتض بها أن قوانني الفيزياء تحكم
فتض أنها تحكم التاريخ بالطريقة ذاتها التي ُي َ َ
إىل امليكانييك ،إال حني يكتشف القوانني التي ُي َ َ

مؤرخ
يطبق هذه القوانني عىل املعطيات بطريقة تفهم تشكيالتها عىل أنها وظائف لهذه القوانني .هكذا نجد لدى ّ
الطبيعة .وعندها ّ

أن الخصائص الجزئية ملؤسسة معينة ،أو عرف ،أو قانون ،أو شكل فني ،أو ما شابه؛ هي أقل أهمية بوصفها أد ّلة من
مثل توكفيل َّ

تنميطات النوع والفئة والجنس التي يمكن بالتحليل تبيان أ ّنها تم ّثلها .ويرى توكفيل  -بل وباكل  Henry Thomas Buckleوماركس
وتني  - Hippolyte Adolphe Taineهذه التنميطات ،بدورهاّ ،
أقل أهمية من قوانني البنية االجتماعية والسريورات االجتماعية التي

تحكم مجرى التاريخ الغريب ،والتي تقف هذه التنميطات شواهد عىل عملياتها.

أن التصورات امليكانيكية للحقيقة والتفسري ،عىل الرغم من ا ّتسامها ٍ
بدقة مفهومية ،عرضة التهامات باالفتقار إىل
من الواضح َّ

النطاق ،وبامليل إىل التجريد بالطريقة ذاتها التي ُت َّت َه ُم بها نظريتها العضوية .ومن وجهة نظر شكلية ،يبدو ٌّ
كل من امليكانيكية والعضوية

وتلونها .لكن استعادة النطاق وامللموسية املرغوب فيهما تقتيض عدم اللجوء
تنوع الكيانات املفردة يف الحقل التاريخي ّ
"اختزاليا" حيال ّ
ًّ

إىل تصور للتفسري التاريخي مفرط يف "االنطباعية" كذلك الذي تمثله الشكلية .ويمكن للمرءً ،
سياقيا،
بدل من ذلك ،أن ي ّتخذ موقفًا
ًّ
تبينها يف الحقل التاريخي أو داللتها.
تصورا
وهو نظرية عن الحقيقة والتفسري تم ّثل
ً
ًّ
"وظيفيا" ملعنى الحوادث التي يجري ّ

ويف ََّس حدوثها ،عىل النحو الذي
االفرتاض األساس يف السياقية هو َّ
أن الحوادث يمكن تفسريها بوضعها يف "سياق" حدوثهاُ .

حدثت به ،بكشف العالقات املحد َّدة التي تربطها بحوادث أخرى حاصلة يف فضائها التاريخي الذي يكتنفها .وهنا ،كما يف الشكلية،
مفتقرا إىل التماسك وإىل أي بنية جوهرية يمكن
غني الزركشة؛ يبدو للوهلة األوىل
درك الحقل التاريخي بوصفه
ً
ً
ُي َ
"مشهدا" أو قماشً ا ّ
تبينها .لكن السياقي  -بخالف الشكيل الذي يميل إىل أخذ الكيانات يف خصوصيتها وفرادتها ،أي يف مشابهتها لكيانات أخرى يف الحقل
ّ

أن من املمكن تفسري "ما حدث" يف الحقل من خالل تحديد العالقات الوظيفية القائمة بني الفاعلني
يلح عىل َّ
ويف اختالفها عنها ّ -
والفاعليات التي تقطن الحقل يف زمن معني.

يجري تحديد هذه العالقات الوظيفية من خالل عملية دعاها بعض الفالسفة املحدثني -مثل وليم هرني ولش William Henry

ـ"الـضم" أو "الجمع" .((1(Colligationويكون هدف التفسري يف هذه العملية تحديد "الخيوط"
 ،Welchوإشعيا برلني Isaiah Berlin
ّ
التي تربط الفرد أو املؤسسة قيد الدراسة بـ "حارضها" االجتماعي الثقايف .ويمكن أن نجد أمثلة عىل هذا النوع من اإلسرتاتيجية

أي مؤرخ جدير بهذا االسم ،من هريودوت  Herodotusإىل هويزنغا  ، Johan Huizingaلكنها تتجىل بوصفها املبدأ
التفسريية لدى ّ
التفسريي املسيطر يف القرن التاسع عرش يف أعمال جيكوب بوركهارت  .Carl Jacob Burckhardtوتسعى السياقية ،بوصفها إسرتاتيجية

تفسريية ،ألن تتحاىش ً
كل من النزوع التجزيئي الجذري لدى الشكلية ،والنزوع التجريدي الجذري لدى العضوية وامليكانيكية .وهي
تكافحً ،
تبينها يف نطاقات محددة من املجريات التاريخية َبع ِّدها "اتجاهات"
بدل من ذلك ،من أجل تكامل نسبي للظواهر التي يجري ّ
10

انظر:

W. H. Walsh, Introduction to the Philosophy of History (London, 1961), pp. 60 - 65; Isaiah Berlin "The Concept of Scientific History," in
Philosophical Analysis and History, ed. Dray, pp. 40 - 51.

عموما ،انظر مالحظات  Minkيف "Autonomy", pp. 171 - 72
"الضم"
وحول
ً
ّ
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للمراحل والعهود أو سيماءات عامة لها .وإذا ما كانت السياقية تستحرض ،ضم ًنا ،قواعد الجمع والرتكيب؛ َ
بغية تحديد الخصائص

املشرتكة لكيانات تشغل نطاقات محددة من املجريات التاريخية ،فإ َّنها ال ترى هذه القواعد عىل أنها مكافئة ملا يطرحه امليكانييك من
قوانني السبب والنتيجة الكونية ،أو ملا يطرحه العضوي من مبادئ غائية عامة .بل ُترىً ،
فتض
بدل من ذلك ،بوصفها عالقات فعلية ُي َ َ

أ َّنها موجودة يف أزمنة وأمكنة بعينها ،وال يمكن الب ّتة معرفة أسبابها األوىل واألخرية واملادية.

موضوعا
(أي عنرص ،يف الحقيقة) وي ّتخذه
السياقي بعد ذلك ،كما يخربنا بيرب ،فيعزل من الحقل التاريخي
يواصل
عنرصا ما ّ
ً
ً
ُّ

صغريا مثل يوم واحد يف حياة شخص بعينه .ومن ث َّم يتابع ليلتقط
كبريا مثل "الثورة الفرنسية" أم
ً
للدراسة ،سواء أكان هذا العنرص ً

ويق َتفَى أثرها نحو الخارج ،نحو
"الخيوط" التي تربط الحادث الذي يجب تفسريه بنطاقات مختلفة من السياق.
ّ
وتحدد هذه الخيوط ُ
ورجوعا يف الزمن؛ بغية تحديد "أصوله" ،و ُق ُد ًما يف الزمن؛ َ
بغية تحديد
الفضاء الطبيعي واالجتماعي املحيط الذي وقع الحادث ضمنه،
ً

"أثره" و"نفوذه" يف حوادث تالية .وتنتهي عملية االقتفاء هذه عند النقطة التي ّإما أن تختفي عندها "الخيوط" يف "السياق" الخاص
ٍ
"حادث" ما جديد .وليس الدافع وراء ّ
كل هذا مكاملة جميع الحوادث واالتجاهات
سببا يف وقوع
بـ "حادث" ما آخر ،أو "تتقارب" لتكون ً
محددة من
معا يف سلسلة من التوصيفات املوقّتة واملقيدة تطال نطاقات
ّ
التي يمكن تحديدها يف الحقل التاريخي ك ّله ،بل ربطها ً
املجريات "الدا ّلة" عىل نح ٍو ج ّ
يل.

بعدها َج ْم ًعا للدوافع التجزيئية التي
يجب أن يكون
أن من املمكن النظر إىل مقاربة السياقي ملشكلة التفسري التاريخي ِّ
واضحا َّ
ً

لكن التصور السياقي للحقيقة والتفسري
تقف وراء الشكلية من جهة أوىل ،والدوافع التكاملية التي تقف وراء العضوية من جهة ثانيةّ .
َ
التاريخي
الحقل
املؤرخ ويطلبه من القارئ .لكن السياقية ،بفضل تنظيمها
والربهان يبدو ،يف الواقع ،فائق التواضع يف ما يقتضيه من ّ
َّ
إىل نطاقات مختلفة من املجريات الدا ّلة التي يمكن عىل أساسها تمييز املراحل والعهود أحدها من اآلخر ،تم ِّثل ًّ
ملتبسا ملشكلة
حل
ً
تبينها يف الحقل التاريخي .ويتصور السياقي "جريان" الزمن التاريخي عىل نح ٍو يشبه حركة
بناء نموذج رسدي للسريورات التي يجري ّ
ً
ً
جوهريا ،من سواها .وتشري عملية اقتفاء
داللة،
رى معينة أكرث
رصاحة) التي ُت َع ُّد فيها
املوجة (وهذا ما يشري إليه بوركهارت
أطوار و ُذ ً
ًّ
ٌ

تبي االتجاهات يف السريورة إىل إمكانية قيام رسد يمكن أن تسيطر فيه صور النماء والتطور.
خيوط املجريات بتلك الطريقة التي تتيح ّ
لكن اإلسرتاتيجيات التفسريية السياقية أكرث ً
ميل ،يف الواقع ،إىل تمثيالت تزامنية ملقاطع أو أجزاء من السريورة ،حيث ُيجرى االقتطاع

أي فرضية سياقية عن العالم .وإذا
عرب وحدة الزمن ،إذا جاز التعبري .وهذا امليل إىل الصيغة البنيوية أو التزامنية يف التمثيل
متأصل يف ّ
ّ

امليال إىل السياقية بمراكمة املراحل املختلفة التي درسها يف رؤية شاملة للسريورة التاريخية كلها ،فعليه أن يتحرك خارج
ما قام ّ
املؤرخ ّ
ْتض أنها تحكمها ،أو نحو توليف عضوي لتلك
اإلطار السياقي :إما نحو اختزال ميكانييك للمعطيات باسم القوانني "الخالدة" التي ُيف َ َ

برمتها عىل املدى الطويل.
املعطيات باسم "املبادئ" التي ُيف َْتض أنها تكشف الغاية التي تنحو نحوها السريورة ّ

شكليا حول املعنى
حجاجا
خدم يف عمل تاريخي؛ يك يوفّر ما يشبه
إن ًّأيا من نماذج التفسري األربعة هذه يمكن أن ُيس َت َ
اآلنَّ ،
ً
ًّ

املصورة يف الرسد ،لكنها لم تتمتع ك ّلها بالسلطة ذاتها بني املمارسني االختصاصيني املعروفني لهذا الفرع منذ إضفاء
الحقيقي للحوادث
َّ
أن النموذجني الشك َّ
املؤرخني
يل
الطابع األكاديمي عليه يف أوائل القرن التاسع عرش .والواقعّ ،
والسياقي هما اللذان نزعا إىل الغلبة بني ّ
َّ
األساسيني لألرثوذكسية .وكلما ظهر النزوعان العضوي وامليكانييك لدى أساطني املهنة املشهورين،
األكاديميني؛ بوصفهما املرشَّ َحني
َّ

بعيدا عن األشكال الصحيحة التي يمكن أن تتخذها
كما هو الحال عند رانكه وتوكفيل عىل التوايل ،كانا ُي َع َّدان ز َّل َت ْي مؤسفتني؛ ً
التفسريات يف التاريخ .عالو ًة عىل ذلك ،عندما يسيطر الدافع إىل تفسري الحقل التاريخي بطريقة عضوية وميكانيكية تلك السيطر َة
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َ
ؤول بأ ّنه السبب وراء وقوعهما يف
الرصيحة لدى مفكر معني ،مثل هيغل من جهة أوىل وماركس من جهة أخرى ،كان هذا الدافع ُي َّ

"فلسفة التاريخ" الشنيعة.

املؤرخني املحرتفني ،حدود االختيار بني األشكال املمكنة التي يمكن أن يتخذها
باختصار ،م ّثلت الشكلية والسياقية ،بالنسبة إىل ّ

تفسري من النوع "التاريخي" عىل وجه التحديد .ويف املقابل ،م ّثلت امليكانيكية والعضوية بدعتني يف الفكر التاريخي ،يف رأي ٍّ
كل من
ٌ
ً
يع ّدون "فلسفة التاريخ" أسطور ًة أو خطأ أو أيديولوجيا.
الخط األساس للمؤرخني املحرتفني ،وخط املدافعني عنهم بني الفالسفة الذين ُ
هاما مكي ًنا لهاتني الصيغتني من صيغ التفسري
وعىل سبيل املثالَّ ،
فإن كتاب كارل بوبر النافذ بؤس التاريخانية يكاد يقترص عىل كونه ا ّت ً
يف الفكر التاريخي(.((1

أن أسباب
املؤرخني املختصني لصيغ َت ِي التفسري العضوية وامليكانيكية تبقى غامضة .واألحرىَّ ،
لكن األسس التي يقوم عليها عداء ّ

هذا العداء تكمن ،كما يبدو ،يف اعتبارات تقع خارج األبستمولوجيا .ذلك أ ّنه ليس ثمة أسس أبستمولوجية محقّقة لتفضيل صيغة يف
نظرا إىل الطبيعة العلمية البدئية للدراسات التاريخية.
التفسري عىل أخرىً ،

ِ
ِ
وامليكانيكية عن
العضوية
إن التاريخ ال يمكن تحريره من األسطورة والدين وامليتافيزيقا إال بإقصاء صيغ َت ِي التفسري
قيل ،بالطبعَّ ،

ٍ
أن ذلك اإلقصاء ّ
ّ
يمكن ،عىل
مصاف
عملياته .ومن املقبول ،عىل هذا األساس ،أ َّنه ال يمكن االرتقاء بالتاريخ إىل
"علم" صارم؛ ُلي ْز َع َم ّ

أن التاريخ ،إذ
األقل ،من تج ّنب أخطار "العلموية" ،أي املحاكاة الزائفة للمنهج العلمي ،والتم ّلك غري الرشعي للسلطة العلمية .ذلك ّ
"تجريبيا" عىل األقل ،ويقاوم السقوط يف ذلك النوع من فلسفة التاريخ التي
يقرص نفسه عىل التفسري بصيغ َت ِي الشكلية والسياقية ،يبقى
ًّ

يمارسها هيغل وماركس.

ٍ
يعب ،كما يبدو،
علما
لكن هذا العداء تجاه الصيغتني العضوية وامليكانيكية يف التفسري،
وبسبب من ّ
صارما؛ ال ّ
ً
أن التاريخ ليس ً
بأن العضوية وامليكانيكية توفّران تبص ٍ
ات يف أي سريورة من سريورات العا َل َم ْي
سوى عن انحياز املؤسسة االختصاصية .وحني نس ّلم َّ
ّ
بد أن يكون إقصاء العضوية والشكلية عن
الطبيعي واالجتماعي ال يمكن أن توفّرها اإلسرتاتيجيتان الشكلية والسياقية؛ فعندها ال ّ
قائما عىل اعتبارات خارج األبستمولوجيا .وال يعكس التزام التقنيات التجزيئية الشكلية والسياقية سوى
التفسريات التاريخية
َ
املعتمدة ً

املؤرخني بأال يحاولوا ذلك النوع من مكاملة املعطيات الذي تعتمده العضوية وامليكانيكية كأمر طبيعي مفروغ منه .ويبدو
قرار من طرف ّ

علم عن اإلنسان واملجتمع .وتبدو هذه اآلراء،
َّ
أن هذا القرار ،بدوره ،يقوم عىل آراء غري نقدية يف شأن الشكل الذي يجب أن يتخذه ٌ

عموما ،وأيديولوجية عىل وجه التحديد ،من حيث طبيعتها.
بدورها ،أخالقية
ً

املؤرخ املحرتف اإلسرتاتيجيتني التفسرييتني السياقية والشكلية
غالبا ما تكون ثمة قناعة ،عند الراديكاليني
بخاصةَّ ،
ّ
بأن لتفضيل ّ
ً

بواعثه األيديولوجية .يزعم املاركسيونً ،
أن من مصلحة الجماعات االجتماعية املسيطرة أن ترفض الصيغ امليكانيكية يف التفسري
مثلَّ ،
ٌ
كفيل بأن يكشف الطبيعة الحقة للسلطة التي تتمتع بها الطبقات
ألن كشف القوانني الفعلية للبنية والسريورة التاريخيتني
التاريخي؛ َّ
السائدة ،ويوفّر املعرفة الرضورية إلزاحة تلك الطبقات عن مواقع االمتياز والسلطة .ومن مصلحة الجماعات املسيطرة ،كما يقول
عرف فيه سوى الحوادث املفردة وعالقاتها بسياقاتها املبارشة ،أو ال ُي ْس َمح
تتعهد بالرعاية
الراديكاليون ،أن ّ
تصورا عن التاريخ ال ُت َ
ً

ألن مثل هذه التصورات عن طبيعة املعرفة التاريخية تمتثل للتصورات
فيه ،إذا ما ُسمح ،بأكرث من ترتيب الوقائع يف تنميطات مهلهلة؛ َّ

"الفردانية" املسبقة لدى "الليربالني" ،والتصورات "الرتاتبية" املسبقة لدى "املحافظني" عىل التوايل.
11

انظر.Karl R. Popper, The Poverty of Historicism (London, 1961), pp. 5 - 55 :

141

العدد 4

متـوز  /يوليـو 2016

أيضا تقف وراء مزاعم "الراديكاليني" أ ّنهم اكتشفوا "قوانني"
ثمة بواعث أيديولوجية ً
املؤرخون الليرباليون ،يف املقابلّ ،
أن ّ
يرى ّ

معي للتغيري االجتماعيّ ،إما باتجاه راديكايل أو
أن هذه القوانني عاد ًة ما ُت َّ
البنية والسريورة التاريخيتني .ويرون َّ
قدم بغية تعزيز برنامج ّ

أي مؤرخ يزعم السعي وراء
رجعي .وهذا يعطي البحث عن قوانني البنية والسريورة التاريخيتني نكهة رديئة ،ويضع موضع الشبهة َ
بحث ّ

يتصدى من خاللها فالسفة التاريخ املثاليون لتفسري "معنى" التاريخ
مثل هذه القوانني .وينطبق اليشء ذاته عىل تلك "املبادئ" التي
ّ
دعما ملواقف أيديولوجية
يلح عليها أنصار التصورات السياقية والشكلية وامليكانيكية؛ ُت َّ
ك ّله .فمثل هذه "املبادئ" التي ّ
قدم عىل الدوام ً

هي يف مقاصدها تقهقرية أو ظالمية.

كل ٍ
أن ّ
أيديولوجيا ال يمكن اختزاله يف ّ
تبي
مكو ًنا
زعم ّ
كل رواية تاريخية للواقع .وذلك يعني َّ
يبدو ،يف الحقيقةَّ ،
يدعي ّ
أن هنالك ّ
ًّ

ٍ
نوع من التماسك الشكيل يف السجل التاريخي يجلب معه نظريات عن طبيعة العالم التاريخي واملعرفة التاريخية ذاتها ،لها تضميناتها
علما ،أو هو ،يف أفضل
األيديولوجية بالنسبة إىل محاوالت فهم "الحارض" ،كيفما جرى تعريف هذا "الحارض" ،وذلك ألن التاريخ ليس ً

ٍ
عالم ٍ
إن زعم التمييز بني ٍ
وعالم
ماض
أحواله ،علم بديئ ذو عنارص غري علمية ،يمكن تحديدها عىل وجه الدقة يف تكوينه .وبعبارة أخرىَّ ،
تصو ًرا عن الشكل الذي يجب أن
حارض للفكر واملمارسة االجتماعيني ،وتحديد التماسك الشكيل لذلك العالم املايض؛ إنما يتضمن ّ

يحدد مسبقًا
تتخذه معرفة العالم الحارض ً
أيضا ،بقدر ما يكون هذا األخري متماد ًيا مع ذلك العالم املايض .فالتزام شكل معني من املعرفة ّ

وتاليا؛ أنواع املشاريع
أنواع التعميمات التي يمكن للمرء أن يطلقها يف شأن العالم الحايل ،وأنواع املعرفة التي يمكن أن يمتلكها حيالهً ،

التي يمكن أن يتصورها عىل نحو مرشوع يف ما يتع ّلق بتغيري الحارض أو الحفاظ عليه بشكله الحايل إىل ما ال نهاية.
التفسري بالتضمني األيديولوجي

ٍ
معي ًنا من مسألة طبيعة
تاريخي ٍة
لرواية
األيديولوجية
تعكس األبعاد
َ
العنرص األخالقي الذي ينطوي عليه ا ّتخاذ ّ
املؤرخ موقفًا ّ
ّ
ّ

التاريخية ،واالستنتاجات التي يمكن استمدادها من دراسة حوادث املايض؛ لفهم حوادث الحارض .وما أعنيه بمصطلح
املعرفة
ّ
(إما لتغيري العالم
"األيديولوجيا" هو مجموعة من الوصفات الخاصة با ّتخاذ موقف يف عالم املمارسة
االجتماعية الراهن والعمل بموجبه ّ
ّ

تدعي لنفسها سلطة "العلم" أو "الواقع".
أو للحفاظ عليه يف حالته الراهنة) .ويتم
التوصل إىل مثل هذه الوصفات من خالل حجاجات ّ
ّ

أساسية:
أيديولوجية
وسوف أقتفي تحليل كارل مانهايم  ، Karl Mannheimيف كتابه األيديولوجيا واليوتوبيا ،وأطرح أربعة مواقف
ّ
ّ
والليربالية .((1(Liberalism
والراديكالية ،Radicalism
الفوضوية  ،Anarchismواملُ َحا َف َظة ،Conservatism
ّ
ّ
ّ

َ
أنماط األيديولوجيات األربعة وفلسفات التاريخ التي تسندها .وهو يف مقالته " ،"Prospect of Scientific Politicsيضع قائمة بخمسة
قمت بتبسيط تصنيف مانهايم
12
ُ
"أنماط مثالية تمثيلية" للوعي السيايس الذي نشأ يف القرنني التاسع عرش والعرشين ،اثنان منهما هما نوعان من املُ َحا َف َظة (األول "بريوقراطي" ،والثاين "تاريخاين") .وال
أيديولوجيا؛ الرامية إىل تغيري النظام االجتماعي .وأنا
إن الشكل "البريوقراطي" يقف يف وجه جميع الجهود املدفوعة
أحتاج إىل أن أقيم هنا مثل هذا التمييز؛ إذ يمكن القول َّ
ً
معني بأعمال املفكرين الذين سعوا لتغيري الواقع القائم أو الحفاظ عليه باللجوء إىل تصورات معينة للسريورة التاريخية .وبقدر ما أعلم؛ ما من مؤرخ أو فيلسوف للتاريخ كتب
ٌّ
بناء عىل تعريفي املُ َحا َف َظة بأنها
بطريقة تع ّزز موقف "البريوقراطي املحافظ" .لكن "التاريخانية املحافظة" كما تصورها مانهايم تم ّثل امللجأ الطبيعي لـ "املحافظ البريوقراطي"؛ ً
دفاع ليس عن ٍ
ماض مثايل ،بل عن النظام االجتماعي الحايل .انظر:
ٌ

Mannhiem, Ideology and utopia: An introduction to the Sociology of Knowledge (New York, 1946), pp. 104ff.; and idem, "conservative
Thought," in Essays in Sociology and Social Psychology, ed. Paul Kecskemeti (New York, 1953), pp. 74 - 164.

قت ذلك عىل مفكري
يورد مانهايم ً
طب ُ
أيضا "الفاشية" بني األنماط املثالية للوعي السيايس الحديث .ولم أستخدم هذا الصنف؛ ألنه سوف يكون ً
نوعا من املفارقة الزمنية لو ّ
القرن التاسع عرشً .
القيامي.
السيايس
التفكري
اتخذه
الذي
عرش
التاسع
بالقرن
الخاص
الشكل
مانهايم،
رأي
يف
هو،
الذي
"الفوضوية"
صنف
استخدمت
ذلك؛
من
وبدل
ّ
كما يورد مانهايم يف مقالته " "The Utopian Mentalityأربعة أنماط مثالية من التفكري اليوتويب ،كل منها يمثل مرحلة مميزة يف تطور الوعي السيايس الحديث .وهي
األلفية العربيدة ( Orgiastic Chiliasmالتقليد األلفي الذي مث ّله الداعون إىل تجديد العماد  Anabaptistsيف القرن السادس عرش) ،والفكرة اإلنسانية  -الليرباليةLiberal-
 ، humanitarian ideaوالفكرة املحافظة  ،Conservative ideaواليوتوبيا االشرتاكية  -الشيوعية  .Socialist-communist utopiaانظرIdeology and utopia, pp. :
 .190 - 222وكانت الفوضوية الشكل العلماين الذي اتخذته األلفية العربيدة يف القرن التاسع عرش ،أما الفاشية فهي الشكل الذي اتخذته يف القرن العرشين .انظر :املصدر

142

ترجمــات

شعريّ ُ
ة التاريخ

هناكّ ،
الدينية الحديثة الباكرة،
القيامية  Apocalypticismلدى الطوائف
سياسية أخرى .ويورد مانهايم
نظرية
بالطبع ،مواقف
ّ
ّ
ّ
ّ

الرجعي  ،Reactionaryواملوقف الفايش  .Fascistلكن هذه املواقف هي يف جوهرها مواقف سلطوية عىل نح ٍو لم تكنه أشكال
واملوقف ّ
جعي عىل سلطة
األيديولوجيات التي سبق ذكرها.
القرن التاسع عرش من
فالقيامي ُيقيم وصفات الفعل عىل سلطة الوحي اإللهيّ ،
ّ
والر ُّ
ُّ

ً
ً
أبدا للتنظيم االجتماعي ،ويقيمها الفايشُّ عىل سلطة الزعيم الكاريزمي التي
منظومة
ممارسة الطبقة أو الجماعة التي يراها
صحيحة ً

أن الناطقني باسم وجهات ال ّنظر هذه قد ينخرطون يف جداالت مع مم ّثيل مواقف أخرى ،فإ ّنهم ال يرون
تسمو فوق أي نقاش .ومع ّ

معينة يف املجتمع
يقدمون
عقالنية أو
املعرفية عىل أسس
الرضوري إقامة سلطة مواقفهم
من
الرغم من أ ّنهم قد ّ
ّ
ّ
علمية .وعىل ّ
نظريات ّ
ّ
ّ
ّ
ً
عموما ،أو حيال االحتكام إىل
مسؤولة حيال النقد الذي تطلقه مواقف أخرى ،أو حيال "املعطيات"
النظريات ال ُت َع ُّد
فإن هذه
والتاريخّ ،
ّ
ً
املنطقية.
معايري اال ّتساق والتماسك
ّ

ً
تدعي سلطة "العقل" ،أو "العلم" ،أو
األيديولوجية األربعة األساسية التي حددها مانهايم تم ّثل
لكن املواقف
أنظمة للقيمة ّ
ّ

ً
ً
ً
ً
واعية ذا َتها
أبستمولوجيا،
مماثلة .وهو يجعلها،
سلطة
تدعي
"الواقع" .وهذا اال ّدعاء ُيل ِزمها ،ضم ًنا،
عامة لألنظمة األخرى التي ّ
مناقشة ّ
ًّ
االجتماعية،
قصو السريورة
عىل نح ٍو ال يكون عليه مم ّثلو املنظومات
ويل ِزمها ً
"السلطوية"ُ ،
جهدا لفهم "املعطيات" التي اكتشفها ُم ْس َت ُ
ّ
ّ

يربالية
الفوضوية واملُحا َف َظة
إن أشكال القرن التاسع عرش من
العاملون من وجهات نظر أخرى مغايرة .باختصارَّ ،
ّ
والراديكالية وال ّل ّ
ّ
معرفيا" عىل نح ٍو ال يكون عليه مم ّثلوها "السلطويون"(.((1
"مسؤولة
ًّ

ع ّ
قصد بها أن تعمل بوصفها
أشدد ،عند هذا
ّ
يل أن ّ
الحد ،عىل ّ
أن مصطلحات" :فوضوي" و"محافظ" و"راديكايل" و"ليربايل" ُي َ

َ
مواقف مختلفة من إمكان تحويل دراسة
محددة .فهي تم ّثل
أيديولوجي عام ،ال بوصفها شارات أحزاب
مؤشات عىل تفضيل
ّ
سياسية ّ
ّ
ّ
وتصورات مختلفة يف
اإلنسانية أن تعطيها؛
وأفكارا مختلفة يف شأن الدروس التي يمكن للعلوم
والرغبة يف فعل ذلك؛
ّ
ً
املجتمع إىل علمّ ،
ّ

وتصورات مختلفة يف شأن اال ّتجاه الذي يجب أن ي ّتخذه تغيري الواقع
شأن الرغبة يف الحفاظ عىل الواقع االجتماعي القائم أو تغيريه؛
ّ
زمنية مختلفة (نحو املايض أو الحارض أو املستقبلَ ،بع ِّد الواحد منها
أخرياّ ،
القائم ووسائل إحداث مثل هذا التغيري؛ وتم ّثلً ،
توجهات ّ

يل" من أشكال املجتمع) .وع ّ
املستودع الذي ُي ْك َنز فيه اإلطار املفهومي الحاكم للشكل "املثا ّ
مؤر ٍخ معني
أشددً ،
يل أن ّ
أيضا ،عىل ّ
َ
أن َح ْب َك ّ
ّ
ً
وظيفة من وظائف املوقف األيديولوجي الذي يحمله
التاريخية ،أو طريقة تفسريه لها يف ِحجاج شكيل؛ ال حاجة بهما ألن ُي َع َّدا
للسريورة
ّ
معرفيا ،أي أنها تسعى
نفسه ،ص  .233وما يجعل الفوضوية فريدة يف تاريخ السياسات القيامية هو حقيقة أنها تسعى ،بخالف كل من األلفية والفاشية ،ألن تكون مسؤولة
ً
تقدم تربيرات عقالنية ملوقفها الالعقالين.
ألن ّ
إن الفوضوية هي التضمني األيديولوجي للرومانسية ،وظهرت حيثما ظهرت الرومانسية عىل مدى القرن التاسع عرشّ ،
وغذت الفاشية يف القرن العرشين بالطريقة
يف رأييَّ ،
التي غذتها الرومانسية .وحاول مانهايم أن يربط الرومانسية باملُ َحا َف َظة عىل نح ٍو منهجي يف حني أنهما لم تكونا ،يف تجلياتهما أوائل القرن التاسع عرش ،سوى ظاهرتني
تماما قابل للتحقيق يف الزمن التاريخي ،تلك الفكرة التي تلهم
صادف أن تعارصتا .وفلسفة التاريخ التي ولدتها األسطورة الرومانسية ال تسترشف فكرة مجتمع متكامل ً
ً
األناوية  egoismالتي تلهم اإليمان بفوىض تامة والرغبة فيها .هذه اللحظة قد
تقريظا للوضع القائم .ما هو فريد يف الرومانسية هو لحظتها الفردانية ،تلك
املحافظ الرتتيل
ّ
َ
متميز لجماعة
موقع
عن
ا
دفاع
أيديولوجي؛
َك
ش
بمنزلة
لديهم
تكون
فإنها
ًا،
ق
ح
محافظني
كانوا
ما
إذا
لكنهم،
املزعومني،
املحافظني
املفكرين
بعض
لدى
تكون حارضة
ً
ّ
ً
أصيل للعالم
فوضويا
تصورا
يؤيد
أن
للمحافظ
يمكن
ال
الرجعيني.
أو
الليرباليني
أو
الراديكاليني
طرف
من
املربمج
بالتغيري
املطالبة
ضد
القائم
االجتماعي
النظام
معينة يف
ًّ
ً
حقيقيا لهذا العالم .إنه يدافع عن الوضع القائم بإظهاره أ ّنه ّ
يشكل وحدة عضوية متكاملة ال يزال الفوضويون والراديكاليون
ا
راديكالي
ا
تصور
يحتمل
أن
يمكنه
ما
إال بقدر
ً
ًّ
ًّ
يحلمون بتحقيقها.

أخذت فكرة "املسؤولية املعرفية" عن بيرب .وهو يستخدمها يك يميز بني منظومات فلسفية التزمت دفاعات عقالنية عن فرضياتها عن العالم ومنظومات أخرى لم تلتزم
13
ُ
والشكية املطلقة  ،Utter Skepticismوجميعها تضطر ،عند حد معني من حجاجاتها ،إىل
،
Animism
واإلحيائية
،
Mysticism
الصوفية
األخرية
هذه
عىل
األمثلة
ومن
ذلك.
ّ
أن صوفيني وإحيائيني ّ
يقدمون تربيرات عقالنية للمواقف الالعقالنية التي يتخذونها إزاء الواقع ،فإن
وشك ّيني معينني قد ّ
العودة إىل أفكار الوحي أو السلطة أو العرف .ومع َّ
ّ
املتعذر ،يف النهاية ،الدفاع عن املحتوى اإليجايب لعقائدهم عىل أسس عقالنية؛ ألنهم،
نقدا للعقالنية املفرطة لدى خصومهم .ومن
قدم بصفتها ً
مثل هذه التربيرات عادة ما ُت َّ
ِ
املقيد إىل
اإلقطاعي
بالنبيل
السيايس
التفكري
يف
املنظومات
هذه
ئات
مكاف
ل
ث
تتم
.
Pepper
,
World
Hypotheses
,
pp
.
115
37
انظر:
ذاته.
العقل
يف النهاية ،ينكرون سلطة
ّ
َّ
الرتاث؛ والرجعي الذي ينكر أي استحقاق للحارض أو املستقبل؛ والفايش أو العدمي الذي يرفض ً
كل من العقل ومثال االتساق يف الحجاج مع خصومه.
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أيديولوجية تتوافق مع هذا املوقف أو ذاك من املواقف
التاريخية تضمينات
إن للشكل الذي يعطيه لروايته
بوعي .األحرى أن ُيقال ّ
ّ
ّ
ٍ
ميزناها يف ما سبق .وكما تلحق ّ
فكرة عن التاريخ
أيضا يلحق بكل
بكل أيديولوجيا فكرةٌ بعينها عن التاريخ وسريوراته ،كذلك ً
األربعة التي ّ
تضمينات أيديولوجية يمكن تحديدها بدقّة.
تقريبيا عىل النحو التايل :يف ما يتع ّلق بمشكلة التغيري االجتماعي ،تعرتف
تعبريا
يمكن التعبري عن املواقف
تهمني ً
األيديولوجية األربعة التي ّ
ًّ
ّ

اشتباها بتغيري
أن املحافظني هم األكرث
يخص الرغبة فيه ورسعته األمثل.
املواقف األربعة ك ّلها بحتميته لك ّنها تم ّثل آراء مختلفة يف ما
وطبيعي َّ
ً
ّ
ّ
نسبياّ ،
عموما؛ ما يجعلهم متفائلني
اشتباها بالتغيري
أقل
الليرباليون
مربمجاّ ،أما
تغيريا
ً
ً
الواقع االجتماعي القائم ً
ً
والراديكاليون والفوضويون فهمًّ ،
ّ
ّ

الحد أو ذاك حيال آفاق التغيري الرسيع للنظام االجتماعي .وينزع املحافظون ،كما يالحظ مانهايم ،إىل رؤية التغيري االجتماعي عىل
إىل هذا ّ
التدرجات التي تعرتي النبات ،يف حني يميل الليرباليون (ليرباليو القرن التاسع عرش عىل األقل) إىل رؤية ذلك بقياسه عىل أ ّنه
أنه تدرجات تشبه ّ
تصور عن بنية املجتمع األساسية عىل أنها
تعديالت ،أو "عمليات دقيقة" شبيهة بما ُيجرى آللية من اآلليات .ويف كلتا األيديولوجيتني ،ثمة ّ

سليمة ،وإذا ما كان ُي َ
أشد فعالية حني يطال أجزاء محددة من ّ
الكل ،وليس
نظر إىل يشء من التغيري عىل أ ّنه حتمي ،فإن هذا التغيري ذاته ُي َع ُّد ّ
العالقات البنيويةّ .أما الراديكاليون والفوضويون فيعتقدون رضورة التغيريات البنيوية؛ َ
بغية إعادة بناء املجتمع عىل أسس جديدة ،بالنسبة إىل

َ
معا ما تتقاسمه من إحساس بـ "إنسانيتها" املشرتكة.
األولني،
وبغية إلغاء "املجتمع" وإحالل "جماعة" من األفراد مح ّله يجمعها ً
ّ

يحبذ الليرباليون ما يمكن أن ندعوه
يف ما يتع ّلق برسعة التغيريات
املتصو َرةّ ،
َّ
يلح املحافظون عىل اإليقاع "الطبيعي" ،يف حني ّ
ٍ
َ
إطاعة قوانني الحكم القائمة.
ملتزمة
اإليقاع "االجتماعي" للجدال الربملاين ،أو إيقاع العملية التعليمية واملنافسات االنتخابية بني أحزاب

ً
إدراكا للقوة الالزمة
أن األولني ميالون إىل أن يكونوا أكرث
يف املقابل ،يرى الراديكاليون والفوضويون إمكان قيام تحوالت مباغتة ،مع َّ
بعد ،أكرث عناية برشط الوسائل الالزمة
إلحداث مثل هذه التحوالت ،وأكرث حساسية حيال قوة العطالة يف املؤسسات املوروثة ،وهمُ ،

ً
مقارنة باألخريين.
إلحداث التغيريات

تخيل التطور
يصل بنا هذا إىل النظر يف التوجهات الزمنية املختلفة لأليديولوجيات املتنوعة .وفقًا ملانهايم؛ يميل املحافظون إىل ّ

حاليا ،وهي بنية ينزلونها منزلة "اليوتوبيا" ،أي الشكل األفضل للمجتمع
التاريخي عىل أ ّنه
إحكام ّ
ٌ
تقدمي للبنية املؤسسية التي تسود ًّ

"واقعيا" أن يأملوه ،أو يطمحوا إليه عىل نحو مرشوع ،يف الوقت الراهن .يف املقابل ،يتخيل الليرباليون زم ًنا يف
الذي يمكن للبرش
ًّ
املستقبل سوف تتحسن فيه هذه البنية ،لكنهم ُيسقطون هذا الرشط اليوتويب عىل املستقبل البعيد ،بطريقة تحبط أي جهد حايل

ً
وشيكا؛
بعده
لتحقيقه عىل نحو مندفع وطائش ،بوسائل "راديكالية" .ويميل الراديكاليون ،من جهة أخرى ،إىل رؤية الرشط اليوتويب ِّ
ٍ
ماض
وأخريا ،يميل الفوضويون إىل إضفاء طابع مثايل عىل
ما يلهم عنايتهم بتوفري الوسائل الثورية إلحداث مثل هذه اليوتوبيا اآلن.
ً

بعيد من الرباءة الطبيعية  -اإلنسانية سقط منها البرش إىل الحالة "االجتماعية" الفاسدة التي يجدون فيها أنفسهم اآلن .وهم ،بدورهم،
أي وقت ،إذا ما سيطر البرش
عمليا ،مستوى غري زمني ،ويرونها إمكا ًنا من إمكانات اإلنجاز البرشي يف ّ
ُيسقطون هذه اليوتوبيا عىل ما هوًّ ،
يدمر اإليمان الذي يبثه املجتمع برشعية املؤسسة االجتماعية القائمة.
عىل إنسانيتهم الجوهريةّ ،إما بفعل اإلرادة أو بفعل الوعي الذي ّ

هذا املوقع الزمني للمثال اليوتويب الذي تعمل األيديولوجيات املختلفة ملصلحته يتيح ملانهايم أن يص ّنف هذه األيديولوجيات؛

اجتماعيا"؛
تبعا مليلها نحو "التوافق االجتماعي" من جهة ،أو "التجاوز االجتماعي" من جهة أخرى .واملحافظة هي األشد "توافقًا
ً
ًّ

وعمليا ،تم ّثل ّ
كل واحدة من
نسبيا.
األشد "تجاو ًزا
نسبياّ .أما الفوضوية فهي
ّ
ًّ
اجتماعيا"؛ والراديكالية هي كذلك ًّ
ًّ
والليربالية هي كذلك ًّ
ً
فإن اختالفات إحداها عن األخرى هي أمور تتعلق
هذه األيديولوجيات
خليطا من عنارص التوافق والتجاوز االجتماعي .ويف هذا األمرَّ ،
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يفس اهتمامها املشرتك بالتاريخ ،وعنايتها
باإللحاح أكرث مما تعلق باملضمون .وجميعها تأخذ احتمال التغيري عىل محمل
ّ
الجد .وهذا ما ّ
معرفيا ،حول
يفس ،باملثل ،استعدادها ملجادلة إحداها األخريات ،بمصطلحات مسؤولة
تربيرا
بأن توفّر
ً
ًّ
ًّ
تاريخيا لربامجها .وهذا ما ّ

مسائل ثانوية ،مثل رسعة التغيري االجتماعي املرغوب فيه ،والوسائل املستخدمة إلحداثه.

يفس تصوراتها املختلفة عن كل من شكل التطور التاريخي ،والشكل
لكن القيمة املسبغة عىل املؤسسة االجتماعية الراهنة هي ما ّ

فس بطرائق مختلفة باختالف األيديولوجيات.
الذي يجب أن تتخذه املعرفة التاريخية .ويف رأي مانهايمَّ ،
فإن مشكلة "التقدم" التاريخي ُت َّ

"تقدم" بالنسبة إىل إحداها هو " تقهقر" بالنسبة إىل أخرى ،مع تم ّتع "العرص الحارض" بمكانة مختلفة من أيديولوجية إىل
فما هو
ّ
ُ
طرا
أخرى،
تبعا لدرجة االغرتاب يف أيديولوجية معينة .ويف الوقت ذاتهَّ ،
ً
مرتاوحا بني ذروة التطور أو حضيضه؛ ً
تكرم أ ً
فإن األيديولوجيات ّ
ً
ً
حاكمة مختلفة يف ما يتع ّلق بالشكل الذي يجب أن تتخذه الحجاجات الرامية إىل تفسري "ما حدث يف التاريخ" .وتعكس هذه
مفهومية
الحد أو ذاك.
األطر املفهومية التفسريية املختلفة ما لدى األيديولوجيات املختفلة من توجهات "علمية" إىل هذا
ّ

هكذاً ،
و"علميا" ،لكن لدى هذين الفريقني تصورات
"عقالنيا"
مثل ،يشاطر الراديكاليون الليرباليني قناعة بإمكان دراسة التاريخ
ًّ
ًّ

وعلمي .فاألولون يلتمسون قوانني البنى والسريورات التاريخية ،واألخريون يلتمسون
مختلفة حيال ما يمكن أن يتكون منه تأريخ عقالين
ّ

االتجاهات العامة للتطور أو منحاه األساس .ومثل الراديكاليني والليرباليني؛ يعتقد املحافظون والفوضويون ،بالتوافق مع قناعة عامة
ِ
معرفيا
يمات مفهومية  conceptual schemataمسؤولة
يف القرن التاسع عرشّ ،
أن من املمكن اكتشاف "معنى" التاريخ وتقديمه يف َرس َ
ًّ
ٌ
ً
معرفة تاريخية مميزة يتطلب إيما ًنا بـ "الحدس" بوصفه األساس الذي
سلطوية فحسب .لكن تصورهم ملا يمكن أن تكون عليه
وليس
ِ
أساسا يف رواياته التاريخية ،يف حني يميل
لم" للتاريخ مفرتض .ويميل الفوضوي إىل تقنيات الرومانسية الحدسية
ً
يمكن أن ُيب َنى عليه "ع ٌ
املحافظ إىل مكاملة حدوسه املتعددة حيال املوضوعات يف الحقل التاريخي يف رواية عضوية شاملة للسريورة ك ّلها.
يف رأيي ،ليس ثمة أسس خارج أيديولوجية يمكن الحكم عىل أساسها بني ما تلجأ إليه األيديولوجيات املختلفة من تصورات

أن افرتاض موقف أبستمولوجي معني نحكم من خالله عىل كفايتها املعرفية
متصارعة عن السريورة التاريخية ،واملعرفة التاريخية .ذلك َّ
تصورا عن
أن
خيارا
أخالقيا آخر ،ما دامت هذه التصورات لها أصولها يف االعتبارات األخالقية .وال يمكنني أن أزعم َّ
ً
سوف يم ّثل هو ذاته ً
ًّ

تحديدا،
أن هاته األيديولوجيات تتخالف،
املعرفة التاريخية ّ
ً
تفضله أيديولوجيا معينة هو أكرث "واقعية" من التصورات األخرى ،ذلك ّ
عىل مسألة ما ّ
تصورا للمعرفة التاريخية هو أكرث "علمية" من سواه من
أن
يشكل
كافيا لـ "الواقعية" .وال يمكنني أن أزعمً ،
أيضاَّ ،
ً
ً
معيارا ً
ِ
علم تاريخي أو اجتماعي عىل وجه التحديد.
دون أن أحكم ،مسبقًا ،عىل مشكلة ما يجب أن يكون عليه ٌ
عموما ،خالل القرن التاسع عرش .لكن ّ
من ّ
املنظرين االجتماعيني اختلفوا
تصور العلم املُع َت َمد،
املؤكد ّ
ً
أن امليكانيكية كانت تم ّثل ّ

أحدهم عن اآلخر حول رشعية ٍ
علم ميكانييك للمجتمع والتاريخ .فالصيغ الشكلية والعضوية والسياقية يف التفسري واصلت ازدهارها يف
العلوم اإلنسانية خالل القرن التاسع عرش؛ بسبب اختالفات أصيلة يف الرأي حول كفاية امليكانيكية بوصفها إسرتاتيجيا.

معنيا ،إ ًذا ،برتتيب التصورات املختلفة عن التاريخ التي أنتجها القرن التاسع عرش من حيث "واقعيتها" أو "علميتها".
ُ
لست ًّ

مهتما سوى باإلشارة إىل الكيفية التي تدخل فيها
إن غريض ليس أن أحللها بوصفها إسقاطات ملوقف أيديولوجي معني .لست
وباملثلَّ ،
ًّ
ِ
ثمة
املؤرخ
أبي َّ
وبناء نموذج لفظي لسريوراته يف رسد .لكني سأحاول أن ّ
َ
تفسري الحقل التاريخيَ ،
أن ّ
االعتبارات األيديولوجية محاوالت ّ
أن اهتماماتهم ليست سياسية ،مثل
املؤرخني وفالسفة التاريخ الذين من الواضح ّ
تضمينات أيديولوجية محددة ،حتى يف أعمال أولئك ّ
ّ
األقل ،مع هذا املوقف األيديولوجي أو ذاك من مواقف الزمن الذي ُكتبت فيه.
بوركهارت ونيتشه .فهذه األعمال تتوافق ،عىل
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أن اللحظة األخالقية لعمل تاريخي تنعكس يف صيغة التضمني األيديولوجي الذي يمكن بواسطته الجمع بني إدراك
ما أراه هو َّ

ً
أقوال تقريرية مما قد يبدو أ ّنه أقوال وصفية أو تحليلية محض .قد
جمايل (بناء الحبكة) ،وعملية معرفية (الحجاج)؛ بحيث نستمد

مؤرخ ما حدث يف الحقل التاريخي بتحديده القانون الحاكم (أو القوانني الحاكمة) ملجموعة الحوادث املحبوكة يف القصة
"يفس" ّ
ّ
أساسا .أو أ ّنه ،بالعكس ،قد يجد املغزى الرتاجيدي للقصة التي حبكها يف اكتشافه "القانون" الذي
بوصفها دراما ذات مغزى تراجيدي
ً

فإن التضمينات األخالقية لحجاج تاريخي معني يجب أن ُت ْس َت َم ّد من
أي من الحالتنيَّ ،
يحكم تسلسل اإلفصاح عن الحبكة .ويف ّ

املؤرخ وجودها ضمن مجموعة من الحوادث قيد االعتبار بني بنية الحبكة الخاصة باملَف َْه َمة الرسدية من جهة أوىل،
العالقة التي يفرتض ّ
رصيحا ملجموعة الحوادث من جهة ثانية.
"واقعيا")
"علميا" (أو
تفسريا
قدم بوصفه
وشكل الحجاج املُ َّ
ً
ً
ًّ
ًّ

"واقعيا") باللجوء إىل قوانني التحديد السببي
"علميا" (أو
تفسريا
يمكن ملجموعة من الحوادث املحبوكة عىل أ ّنها تراجيديا أن ُتف ََّس
ً
ًّ
ًّ

محتوما
مصريا
الصارمة ،أو إىل قوانني الحرية اإلنسانية الحدسية ،بحسب الحالة .يف الحالة األوىل يكون التضمني هو أن البرش ُملزمون
ً
ً
أن بمقدورهم أن يترصفوا عىل نح ٍو يسيطرون فيه عىل مصائرهم ،أو
بفضل مساهمتهم يف التاريخّ ،أما يف الحالة الثانية فالتضمني هو ّ

ّ
عموما ،زخم "محافظ" و"راديكايل"
األقل .والزخم األيديولوجي يف التواريخ املصوغة بهاتني الطريقتني املتغايرتني هو،
يؤثروا فيها عىل
ً
الجو اللذين
شكليا يف الرواية التاريخية ذاتها ،بل يمكن تحديدهما من النربة و
عىل التوايل .وهذان التضمينان ال حاجة بهما إىل أن يظهرا
ّ
ًّ

صيغ بهما ّ
املميزين عىل هذا النحو هي تلك التي أتصور أنها
حل الدراما ،وظهور القانون الذي تم ّثل تج ِّل ًيا له .والفروق بني نوعي التأريخ ّ
خدم عند األول لتربير نربة التواريخ
تميز عمل شبنغلر  Spenglerمن جهة ،وعمل ماركس من جهة أخرى .فصيغة التفسري امليكانيكية ُت ْس َت َ
ّ
ستخدم
اجتماعياّ .أما عند ماركس ،ف ُت
فية
َ
املحبوكة بوصفها تراجيديات أو ّ
ًّ
تكي ّ
جوها ،لكن بطريقة تنطوي عىل تضمينات أيديولوجية؛ هي ُّ
ونضالية يف نربتها .وتماثل الفروق هنا ،بدق ٍّة ،تلك
إسرتاتيجية التفسري امليكانيكية ذاتها لتكريس رواية تراجيدية للتاريخ؛ هي رواية بطولية
ّ
الفروق بني تراجيديا يوريبيديس وتراجيديا سوفوكليس ،أو بني تراجيديا امللك لري وتراجيديا هاملت ،إذا ما أخذنا حالة كاتب واحد.
يمكن أن نورد من التأريخ ً
أمثلة نوعية مقتضبة بغرض اإليضاح .فتواريخ رانكه عاد ًة ما توضع يف صيغة الكوميديا ،وهي شكل للحبكة
فإن صيغة التفسري السائدة لديه هي العضوية القائمة عىل كشف ال ِبنى والسريورات التكاملية التي
موضوعه املركزي فكر ُة التسوية .وباملثلَّ ،
ُ

والفاعليات التي
األساسية للعالقة التي توجد يف التاريخ .وال ُيعنى رانكه بـ "القوانني" بل بكشف "أفكار" الفاعلني
تم ّثل ،كما يعتقد ،الصيغ
ّ
ّ

أن نوع التفسري الذي يحسب رانكه أن املعرفة التاريخية توفره هو الصنو األبستمولوجي
ينظر إليها كأ ّنها من قاطني الحقل التاريخي .وما أراه هو ّ
ٍ
كوميدية
األيديولوجية لهذا الجمع بني صيغة
رسدياته ك ّلهاّ .أما التضمينات
إلدراك جمايل للحقل التاريخي؛ يأخذ شكل الحبكة الكوميدية يف
ّ
ّ
ّ
يف بناء الحبكة ،وصيغة عضوية يف ِ
يتبينها رانكه يف الحقل
الحجاج ،فهي تضمينات محافظة عىل وجه التحديد .ذلك َّ
أن تلك "األشكال" التي ّ
التاريخي توجد يف ٍ
يتأمل تماسك الحقل التاريخي الذي ُين َزل َ
منزلة
وي َ
حال من االنسجام الذي عاد ًة ما يظهر يف نهاية كوميدياُ .
رتك القارئ يك ّ
ٍ
بنية مكتملة من "األفكار" (أي املؤسسات والقيم) ،ومع ٍ
رضب من الشعور الذي يتو ّلد لدى جمهور دراما أنجزت ًّ
حاسما ّ
لكل ما
كوميديا
حل
ًّ
ً
جو تفاؤل ،والتضمينات األيديولوجية محافظة،
فية،
والجو ّ
ّ
تكي ّ
تشتمل عليه من الرصاعات الرتاجيدية يف الظاهرّ .أما نربة الصوت فهي نربة ّ
بقدر ما يمكن للمرء أن يستنتج من تاريخ ُمف ََّس عىل هذا النحو أ ّنه يقطن أفضل العوالم التاريخية املمكنة ،أو ،عىل األقل ،أفضل العوالم التي
تتكشف يف رواية رانكه لها.
نظرا إىل طبيعة السريورة التاريخية كما
ّ
يمكنه أن يأملها "عىل نحو واقعي"؛ ً

معي ًنا بإقحامه
تنويعا آخر عىل إمكانات الجمع هذه ذاتها .كان بوركهارت
يم ّثل بوركهارت
سياقيا؛ وأشار إىل ّ
ً
أن ّ
املؤرخ ّ
"يفس" حادثًا ّ
ًّ

ٍ
وصحة
قماش زاخر بالفرديات املتباينة التي تشغل فضاءه التاريخي املحيط .وهو ُينكر إمكان اشتقاق قوانني من دراسة التاريخ
يف
ّ
ٍ
إن نطا ًقا معي ًنا من الوقائع التاريخية يمثل ً
الحد أو ذاك ،يف
غنيا ،إىل هذا
إخضاعه
ّ
لتحليل تنميطي .وبالنسبة إليهَّ ،
حقل من الحدوث ًّ
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إن كتاب بوركهارت حضارة النهضة
اسا ،إىل هذا الحد أو ذاك ،حيال التمثيالت
االنطباعية .وعىل سبيل املثالَّ ،
وحس ً
ّ
تأ ّلق "قماشه"ّ ،
ّ
فعليا ،هي صيغة الهجاء  Satireمن ،satura
تماما من "القصة" أو
خاليا ً
عادة ما ُي َع ُّد ً
"الخط الرسدي" .والصيغة الرسدية التي ُوضع بهاًّ ،

(أو "الخليط") الذي هو الصيغة القصصية للسخرية ،ويحدث شي ًئا من آثارها األساسية برفضه تقديم رضوب التماسك الشك ّ
يل التي

لتصور املعرفة وإمكاناتها
الرسدي الذي هو الصنو الجمايل
اعتاد املرء توقّعها من قراءة الرومانس والكوميديا والرتاجيديا .وهذا الشكل
ّ
ّ
تصو ًرا ّ
تصورات التاريخ التي ُيفرتض أ ّنها مناهضة لأليديولوجيا وبوصفه
شك ًّيا عىل وجه التحديد ،إ ّنما ّ
يقدم نفسه بوصفه النمط لجميع ّ
ّ
ً
شخصيا ،يحتقرها.
بديل لـ "فلسفة التاريخ" التي مارسها ماركس وهيغل ورانكه ،وكان بوركهارت،
ًّ

الخاصة .وهي تضمينات "ليربالية" إذا ما ُوضع
السد الهجايئ تضميناتهما األيديولوجية
لكن للنربة
ّ
ّ
ّ
والجو اللذين يوضع فيهما ّ

تصور بوركهارت للحقل التاريخي بوصفه
إن
الرسد يف نربة متفائلة ،و"محافظة" إذا ما ُوضع يف نربة مستقيلة .وعىل سبيل املثالّ ،
ّ

معا بما يزيد ً
مكونات للميدان ذاته ،وعىل تأ ّلق تجلياتها املتعددة،
قليل عىل مكانتها ّ
ً
بعدها ّ
"نسيجا" من الكيانات الفردية املرتبطة ً
ِ
ً
وسيلة لفهم العالم الحارض بغري
تصور ُمحبط ألي جهد من طرف جمهوره يرمي إىل استخدام التاريخ
شكيته الشكلية؛ هو ّ
ً
متضافرا مع ّ
ّ
قرائه موقف الـ ""( "sauve qui peutاللهم نفيس").
لدى
ز
ز
يع
ما
ن
إ
باملستقبل
ق
ل
يتع
ما
يف
بوركهارت
وتشاؤم
املحافظة.
املصطلحات
ّ
ّ
ّ
تبعا لألوضاع االجتماعية الفعلية التي
ومثل هذه املواقف يمكن الرتويج لها ّإما ملصلحة القضايا
الليربالية ،أو ملصلحة القضايا املحافظة؛ ً
ّ

قدم فيها ،لكنه ما من إمكان مطلقًا ألن ُتقام عليها حجاجات راديكالية .وتضميناتها األيديولوجية النهائية ،كما استخدمها بوركهارت،
ُت َّ

"رجعية".
هي تضمينات محافظة عىل وجه التحديد ،إن لم تكن
ّ
التأريخية
مشكلة األساليب
ّ

تفسرييا ،إىل ال ّنظر يف مشكلة
أثرا
املؤرخون إلكساب
مي ُ
ًّ
ّ
رسدياتهم ً
زت بني ثالثة مستويات يعمل عليها ّ
سوف أعمد اآلن ،بعد أن ّ

خاصا بني صيغ بناء الحبكة ،والحجاج ،والتضمني األيديولوجي .لكن
أسلوبا
األساليب التأريخية .ويف رأيي ،إن
ً
تأريخيا يم ّثل َج ْم ًعا ًّ
ًّ

بناء
الصيغ املتنوعة يف بناء الحبكة ،والحجاج ،والتضمني األيديولوجي ال يمكن جمعها
معي .وعىل سبيل املثالَّ ،
عشوائيا يف عمل ّ
إن ً
ًّ
ّ
راديكالية ال تتوافق مع بناء للحبكة هجايئ .وهناك ،إذا جاز
أن أيديولوجيات
كوميديا ال يتوافق مع حجاج
للحبكة
ميكانييك ،مثلما ّ
ًّ
ّ
رضوب مختارة من األلفة بني الصيغ املختلفة التي يمكن أن ُتستخدم لتحقيق أثر تفسريي عىل مستويات الرتكيب املختلفة.
القول،
ٌ
الصيغ املمكنة لبناء الحبكة ،والحجاج،
وهذه الرضوب املختارة من األلفة إ ّنما تقوم عىل التشابهات
ّ
تبينها بني ّ
البنيوية التي يمكن ّ
والتضمني األيديولوجي .ويمكن تمثيل هذه الرضوب من األلفة عىل النحو التايل:
صيغة بناء الحبكة

صيغة الحجاج

صيغة التضمني األيديولوجي

تراجيدية

ميكانيكية

راديكالية

سياقية

ليربالية

رومانسية
كوميدية
ّ
هجائية

شكلية

عضوية

فوضوية

محافظة

ٌ
إن التوتر الديالكتييك
تضافرات
ال ينبغي أخذ رضوب األلفة هذه عىل أنها
ٌ
معي .بل عىل العكسّ ،
مؤرخ ّ
رضورية للصيغ لدى ّ
ران بني صيغة لبناء الحبكة وصيغة ِ
جهد ِ
ٍ
لعقد ِق ٍ
يميز عمل ّ
للحجاج
املؤرخني إنما ينشأ ،يف العادة ،من
مؤرخ من أساطني ّ
كل ّ
الذي ّ
شكليا مع
وحجاجا
رومانسيا
بناء للحبكة
أو للتضمني األيديولوجي غري متوافقة معها .وعىل سبيل املثالّ ،
ً
إن ميشليه حاول أن يجمع ً
ًّ
ًّ
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ً
سياقيا يف خدمة موقف أيديولوجي محافظ
وحجاجا
هجائيا،
بناء للحبكة
أيديولوجيا ليربالية
رصاحة .كذلكً ،
ً
أيضا ،استخدم بوركهارت ً
ًّ
ًّ
ً
فحبك التاريخ عىل مستويني؛ تراجيدي عىل املستوى األصغري ،وكوميدي عىل املستوى األكربي،
رصاحة ،ورجعي يف النهايةّ .أما هيغل َ
ِ
قادرا عىل استنتاج تضمينات راديكالية
وبررهما كليهما بال ّلجوء إىل صيغة يف الحجاج هي صيغة عضوية ،مع نتيجة تتمثل يف كون املرء ً
أو محافظة من قراءة أعماله.
لكن التوتر الديالكتييك يتطور ،يف ّ
كل حالة ،يف سياق رؤية متماسكة أو صورة رئيسة لشكل الحقل التاريخي ك ّله .وهذا ُيعطي

ّ
تصو َر ّ
داخليا .وهذا التماسك واال ّتساق هو الذي يعطي عمله خصائصه األسلوبية املميزة .واملشكلة
الكل املتماسك
وجه
املفكر للحقل َ
ّ
ًّ

ألس ّنية عىل وجه التحديد ،يف طبيعتها.
هنا هي تحديد أسس هذا التماسك واالتساق .ويف رأيي ،إن هذه األسس شعريةُ ،

بد
املؤرخ من تطبيق الجهاز املفهومي الذي سيستخدمه للتمثيل والتفسري عىل معطيات الحقل التاريخي ،ال ّ
قبل أن يتمكن ّ
ً
لهً ،
يتميز من الفعل األلسني
يصور
أول ،من أن ِّ
مسبقا ذلك الحقل ،أي أن ّ
يكونه كموضوع لإلدراك الذهني .وهذا الفعل الشعري ال ّ

بدً ،
ً
فس
الذي ُي َه َّيأ فيه الحقل للتأويل بوصفه
مجال من نوع معني .وهذا يعني أنه ،قبل أن يمكن تأويل مجال معني ،ال ّ
أول ،أن ُي َّ
ً
تصورها عىل أنها ٌ
أنظمة ،وفئات،
قابلة للتصنيف بوصفها
بوصفه
ً
أساسا مسكو ًنا بالصور التي يمكن تمييزها .وهذه الصور ،بدورها ،يجب ّ
رضوبا معينة من العالقات بعضها مع
مميزة من الظواهر .عالو ًة عىل ذلك ،يجب أن يجري تصورها عىل أ ّنها تقيم
وأجناسا،
ً
ً
ً
وأنواعا ّ
مستوي ْي بناء الحبكة
قدم عىل
بعض ،هي عالقات سوف تخلق تحوالتها "املشكالت" التي يجب ح ّلها بواسطة "التفسريات" التي ُت َّ
َ

والحجاج يف الرسد.

النحوي ً
لغة جديدة .مشكلته األوىل هي
املؤرخ الحقل التاريخي بالطريقة ذاتها التي يمكن أن يواجه بها
ّ
بعبارة أخرى ،يواجه ّ

معي
أي تكوين ّ
التمييز بني عنارص الحقل املعجمية والنحوية والرتكيبية .عندها فحسب؛ يمكن أن يضطلع بتأويل ما يمكن أن يعنيه ّ
ألس ًّنيا ً
ً
كامل مع أبعاد معجمية ونحوية وتركيبية وداللية،
املؤرخ هي أن يبني
للعنارص أو تحوالت عالقاتها .باختصار ،مشكلة ّ
بروتوكول ُ

يصف بواسطته الحقل وعنارصه بمصطلحاته هو (ال باملصطلحات التي وسمتها بها الوثائق ذاتها) ،وبذلك يهيئها للتفسري والتمثيل
ً
مسبقا -
املصورة
املتصور مسبقًا سوف يكون بدوره  -وبفضل طبيعته
األلسني
بعد ،يف رسده .وهذا الربوتوكول
اللذين سيقدمهما لهاُ ،
َّ
َّ
ُ
ً
قابل للوصف من حيث الصيغة املجازية السائدة التي ُو ِضع بها.
أن الروايات التاريخية نماذج لفظية ،أو أيقونات ،ملقاطع معينة من السريورة التاريخية .لكن مثل هذه النماذج رضورية ألن
زعم َّ
ُي َ

املؤرخ "ما حدث ً
ّ
أو ًل،
حقا" يف املايض؛ عليهّ ،
السجل الوثائقي ال يوفّر مسبقًا صورة غري ملتبسة لبنية الحوادث املوثّقة فيها .ويك ّ
يصور ّ
ً
موضوعا ممك ًنا للمعرفة .وهذا الفعل التصويري املسبق هو
مسبقا مجموعة الحوادث املسجلة يف الوثائق بأكملها بوصفها
يصور
ً
أن ّ
شعري بقدر ما هو قبل معر ّ
صور،
يف وقبل
املؤرخ الخاص .وهو شعري ً
ّ
ّ
أيضا بقدر ما هو ِّ
مكون للبنية التي سوف ُت َّ
نقدي يف اقتصاد وعي ّ

وتفسريا لـ "ما حدث ً
ً
مكون ،ليس للمجال الذي يمكن
تمثيل
املؤرخ بوصفه
ُ
بعد ،يف النموذج اللفظي الذي ّ
ً
حقا" يف املايض .لكنه ِّ
يقدمه ّ
أيضا للمفاهيم التي سيستخدمها يك يحدد املوضوعات التي
للمؤرخ أن يعالجه بوصفه
موضوعا ممك ًنا لإلدراك (الذهني) فحسب؛ بل ً
ً
ّ

تقطن ذلك املجال ،ويك يصف رضوب العالقات التي يمكن أن يقيمها أحدها مع اآلخر .يف الفعل الشعري الذي يسبق التحليل الشكيل
املؤرخ موضوعات تحليله ويحدد مسبقًا وجهة اإلسرتاتيجيات املفهومية التي سيستخدمها لتفسريه.
للحقل ،يخلق ّ

لكن عدد اإلسرتاتيجيات التفسريية املمكنة ليس بالعدد الالنهايئ .ثمة ،يف الواقع ،أربعة أنماط أساسية تتماىش مع املجازات

األساسية األربعة للغة الشعرية .وعىل هذا األساس ،نجد األصناف الخاصة بتحليل صيغ التفكري ،والتمثيل ،والتفسري املختلفة التي
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ترجمــات

شعريّ ُ
ة التاريخ

أساسا لتصنيف
نصادفها يف حقول غري علمية ،مثل التأريخ ،متخذ ًة وجهات اللغة الشعرية ذاتها .باختصار ،توفّر نظرية املجازات
ً

األشكال البنيوية العميقة للمخيلة التاريخية يف مرحلة معينة من تطورها.
نظرية املجازات

يحدد ٌّ
ورية :االستعارة ،Metaphor
الص ّ
كل من الشعرية التقليدية ونظرية اللغة الحديثة أربعة مجازات أساسية لتحليل اللغة الشعرية ،أو ُّ

والكناية  ،Metonymyواملجاز املُرسل  ،Synecdocheواملفارقة  .((1(Ironyتتيح هذه املجازات توصيف األشياء بأنواع مختلفة من
 14النصريان البارزان للتصور املجازي للخطاب غري العلمي (األسطوري والفني والحلمي) هما البنيويان رومان جاكوبسون  Roman Jakobsonوكلود ليفي سرتوس .يستخدم األخري ثنائية
االستعاري  -الكنايئبوصفهااألساسلتحليلهأنظمةالتسميةيفالثقافاتالبدائية،وبوصفهامفتاحفهماألساطري،انظرClaudeLévi-Strauss,TheSavageMind,pp.205 - 44:؛وانظركذلكعرض
منهج ليفي  -سرتوس يف .Edmund Leach, Claude Lévi - Strauss (New York, 1970), pp. 47ff :ويستخدم جاكوبسون الثنائية ذاتها بوصفها األساس لنظرية ألسنية يف الشعرية .انظر
مقالته األملعية " "Linguistics and Poeticsيف Style in Language, ed. Thomas A. Sebeok (New York and London, 1960), pp. 77 - 350؛ وانظر كذلك الفصل الخامس
الشهري من ) ،Roman Jakobson and Morris Halle, Fundamentals of Language ('s- Gravenhage, 1956وعنوانه "القطبان االستعاري والكنايئ" ،وقد أعيدت طباعته يف
.Critical Theory since Plato,ed.HazardAdams(NewYork,1971),pp.1113 - 16وثمةتطبيقمماثللهذهالثنائيةعىلمشكلةتوصيفالبنيةاأللسنيةلألحالميفالتحليل
النفيس ،انظر.Jacques Lacan, "The Insistence of the Letter in the Unconscious," in Structuralism, ed. Jacques Ehrmann (New York, 1966) pp. 101 - 36 :
محوري االتصال (الفعيل) واالنفصال
"قطبي" السلوك األلسني ،ويمثالن ،عىل التوايل،
يتصور ليفي سرتوس وجاكوبسون والكان  Jacques Lacanاالستعارة والكناية
َ
َ
(االسمي) ألفعال الكالم .ويف نظرية جاكوبسون األلسنية عن األسلوبُ ،يعامل املجاز املرسل واملفارقة كنوعني من الكناية التي ُت َرى بدورها عىل أنها املجاز األسايس يف
النرث "الواقعي" .هكذاً ،
صميميا
مثل ،يكتب جاكوبسون" :اتجهت دراسة املجازات الشعرية باتجاه االستعارة بصورة أساسية ،وال يزال ما ُيدعى األدب الواقعي ،املرتبط
ً
تماما عىل النسيج الكنايئ
بالكناية ،يأىب التأويل ،مع َّ
أن املنهجية األلسنية ذاتها التي تستخدمها الشعرية عند تحليل األسلوب االستعاري للشعر الرومانيس ،قابلة للتطبيق ً
أن تحليل تاريخ الواقعية يف الرواية من حيث مضمونه األسايس الكنايئ قد ُأ ْج ِر َي يف
للنرث الواقعي" .انظر .Jakobson, "Linguistics and Poetics," p. 375 :والحقيقةَّ ،
) .Stephen Ullmann, Style in the French Novel (Cambridge, 1967ويوضح ُأملان عملية "إضفاء الطابع االسمي" املطردة عىل األسلوب األسايس "الفعيل" للرواية
الرومانسية من ستاندال  Stendhalإىل سارتر.
إطارا للتوصيف األساليب األدبية يبقى محدو ًدا ،يف رأيي .وأنا
عىل الرغم من الخصوبة التي تميزت بها ثنائية االستعاري  -الكنايئ يف تحليل الظاهرة األلسنيةَّ ،
فإن استخدامها ً
أميل إىل استخدام تصور املجازات الرباعي الذي بات متعار ًفا عليه منذ النهضة؛ للتمييز بني أعراف أسلوبية مختلفة ضمن تقليد مفرد من الخطاب .وكما أشار إميل بينفنست
كحد للمقارنة مع الخصائص التي كشفها فرويد باعتبارها تشري إىل
"إن األسلوب وليس اللغة هو ما نأخذه
ّ
 Emile Benevenisteيف مقالته الثاقبة حول نظرية فرويد يف اللغةَّ :
لنمطي التعبري [الرمزي والداليل]" .انظر:
مالئمة
ة
جرد
ّر
ف
تو
القديمة
املجازات
والئحة
األسلوب،
مثل
املجازية"،
اللغة الحلمية ...الالوعي يستخدم "بالغة" حقيقية لها "صيغها
ً
ّ
.Emile Beneveniste, "Remarks on the Function of Language in Freudian Theory," in problems of General Linguistics (Coral Gables, Fla., 1971), p. 75
ويف هذه املقالة ،ينقض بينفنست التمييز بني اللغة الشعرية واللغة النرثية؛ بني لغة األحالم ولغة الوعي اليقظ؛ بني القطب االستعاري والقطب الكنايئ .وهذا يتماىش مع قناعة
أن التشابهات بني تمثيالت الواقع الشعرية والخطابية هي بأهمية االختالفات بينها .ذلك أنه بالنسبة إىل التخييالت "الواقعية" كما هو الحال بالنسبة إىل األحالم:
مفادها َّ
ألن رموز الالوعي تستمد ً
أيضا ما تدعوه البالغة
كل من معناها وصعوبتها من إقالب استعاري .وهي تستخدم ً
"طبيعة املضمون تجعل جميع منوعات االستعارة تظهرَّ ،
ّ
الكل) [كذا] ،وإذا ما استدعى "تركيب" السالسل الرمزية وسيلة أكرث من سواها ،فإننا إزاء الحذف".
التقليدية بالكناية (مستودع املضامني) واملجاز املرسل (الجزء يف مقام
املصدر السابق.
جزء من صعوبة االنتقال من توصيف ألسني إىل توصيف أسلويب ألشكال األدب الواقعي يف فشل استخدام التمييز البالغي التقليدي بني املجازات والصور البيانية
ربما يكمن ٌ
 figuresمن جهة ،وذاك الذي بني املجازات والصيغ البديعية  schemesمن جهة أخرى .ص ّنف ّ
منظرو القرن السادس عرش ،سائرين عىل هدي بيرت راموس ، Petrus Ramus
تصورا للخطاب
قدموا
األشكال البالغية بحسب مجازات أربعة؛ هي االستعارة والكناية واملجاز املرسل واملفارقة ،ولكن من دون التشديد عىل إقصاء إحداها لألخريات ،وبذلك ّ
ً
تقدمه .ويف الوقت الذي يحافظ
تقدمه املنظومة ثنائية القطب
أشد حذ ًقا مما ّ
قدموا تفريقًا بني األساليب األدبية ّ
املحبذة لدى األلسنيني املحدثني ،كما ّ
أشد لي ًنا مما ّ
الشعري ّ
َّ
رسل عىل أنه نوع من االستخدام االستعاري ،وإىل رؤية املفارقة عىل
بعض املؤرخني عىل التمييز الثنايئ األسايس بني االستعارة والكناية ،فإنهم يمضون إىل رؤية املجاز املُ َ
أنها نوع من االستخدام الكنايئ .وهذا يسمح بالتمييز بني اللغة التكاملية من جهة واللغة التجزيئية من جهة أخرى ،يف الوقت الذي يبقي عىل إتاحته تمييزات أبعد تتعلق
ٌ
أعراف أسلوبية مختلفة .ويف كتابه العلم الجديد ( )1740 - 1725استخدم جيامباتيستا فيكو  Giambattista Vicoالتمييز
بدرجات التكامل أو االختزال التي ترمي إليها
أساسا لتمييز مراحل الوعي التي مر بها الجنس البرشي من البدائية إىل الحضارةً .
وبدل من رؤية تعارض بني الوعي الشعري (األسطوري) والوعي
الرباعي بني املجازات
ً
استمرارا .انظر:
النرثي (العلمي) ،رأى فيكو
ً
"Thomas G. Bergin and Max H. Fisch, trans., The New Science of Giambattista Vico (Ithaca, N.Y, 1968), bk. 2, pp. 129ff., on "Poetic Wisdom.

وانظر ،حول النظرية البالغية يف عرص النهضة وقائمة األشكال البالغية واملجازات املستخدمة:

Lee A. Sonnino, A Handbook to Sixteenth Century Rhetoric (London, 1968), pp. 10 - 14, 243 - 46.

يجري التمييز يف البالغة التقليدية بني الصيغ البديعية والصور البيانية عىل األساس التايل :الصيغة البديعية (سواء أكانت من كلمات ( )lexeosأم من فكر ( ))dianoiaهي
تحديدا عىل مثل هذا اإلبدال الالعقالين (أو عىل األقل غري املتوقّع)،
إن الصورة البيانية تنطوي
ً
نظام تمثيالت ال ينطوي عىل أي قفزات أو إبداالت "ال عقالنية" ،يف املقابلَّ ،
"حارة" أن يكون متوق ًّعا .لكن ما هو العقالين وما هو الالعقالين يف االستخدام األلسني؟ تكون أي صورة
كما يف العبارة "أهواء باردة" ،عىل سبيل املثال ،عندما يمكن للنعت
ّ
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الخطاب غري املبارش ،أو املجازي .وهي مفيدة ،عىل نحو خاص ،لفهم العمليات التي يمكن بها التقاط محتويات التجربة التي تقاوم
ً
تصوريا وتهيئتها لإلدراك الواعي .وعىل سبيل املثال ،يمكن يف االستعارة (املعنى الحريف
التقاطا
الوصف يف تمثيالت نرثية غري ملتبسة
ًّ

لكلمة  metaphorهو "النقل") وصف الظواهر ،من حيث تشابه إحداهما مع األخرى واختالفها عنها ،بطريقة القياس أو التشبيه ،كما

ّ
ّ
الكل ،كما
محل اسم
حرفيا "تغيري االسم") يمكن إحالل اسم جزء من يشء
يف العبارة "حبيبتي وردة" .ويف الكناية (تعني metonymy
ًّ
ً
يعده بعض ّ
شكل من الكناية،
املنظرين
يف العبارة "خمسون
رشاعا" حني تكون اإلشارة إىل "خمسون سفينة" .ومع املجاز املرسل الذي ّ
ً

ّ
الكل ،كما يف التعبري "أرسلنا العيون" حني ُيقصد
متأصلة يف
فتض أنها
يمكن وصف ظاهرة باستخدام الجزء يك يرمز إىل خاصية ُي َ
ّ
أخريا ،يمكن وصف الكيانات من طريق نفينا ،عىل املستوى املجازي ،ما أكدناه ،عىل املستوى الحريف،
بالعيون الجواسيس .ويف املفارقةً ،
عبثيا (التعسف املجازي أو املجاز الشاذ  ،)catachresisمثل "أفواه ُع ْم ٌي" ،والتناقض
عد الصور التي تبدو يف الظاهر
ويمكن ُّ
ً
تعبريا ًّ
الظاهر (إرداف الخلف أو اجتماع لفظتني متناقضتني  ،)oxymoronمثل "شغف بارد" ،أمثلة عىل هذا املجاز.

املفارقة والكناية واملجاز املرسل هي أنواع من االستعارة ،لكن أحدها يختلف عن اآلخر بأنواع االختزاالت أو التكامالت التي

أساسا ،والكناية
تحدثها عىل املستوى الحريف ملعانيها ،وبأنواع اإلضاءات التي ترمي إليها عىل املستوى املجازي .فاالستعارة هي تمثيلية
ً
اختزالية ،واملجاز املرسل تكاميل ،واملفارقة نافية.

ً
عىل سبيل املثالّ ،
َ
تشابها بني
ثمة
كفاية الوردة بوصفها
يؤكد التعبري االستعاري "حبيبتي وردة"
تمثيل للحبيبة .وهو ّ
يشدد عىل َّ
ً
أن ّ

بيانيا،
موضوعني يقف إزاء اختالفاتهما الظاهرة .لكن مطابقة الحبيبة مع الوردة ليست مقصود ًة
ًّ
حرفيا .واملقصود هو أن تؤخَ ذ العبارة ًّ

بوصفها إشارة إىل صفات الجمال وال َّنفاسة والرقة وما إىل ذلك ،مما تمتلكه الحبيبة .وكلمة "حبيبة" تعمل هنا بمنزلة إشارة إىل فرد
فه ُم أنها "صورة" أو "رمز" لخصائص منسوبة إىل الحبيبة .وهذه األخرية ُت َط َابق مع الوردة ،لكن عىل نحو يع ّزز
في َ
بعينهّ ،أما كلمة "وردة" ُ

ويقر االستخدام الخ ّ
الق
بيانية عقالنية حني ينتج منها اتصال رمى إليه املستخدم .واليشء ذاته يمكن أن ُيقال عن الصيغ البديعية ،سواء أكانت من كلمات أم من أفكارّ .
يصح
كما
"الواقعي"
يصح عىل الخطاب النرثي
ل ّلغة ،بل يقتيض ،يف الحقيقة ،ترك ما يتوقعه الوعي عىل أساس من العرف والعادة يف فعل القراءة أو التفكري أو السماع .وهذا
ّ
ّ
كليا،
البياين
االستخدام
من
التخلص
هو
الفيزياء،
"رومانسيا" .ما تتصوره املنظومات املصطلحية الشكلية ،مثل تلك التي اب ُت ِد َعت لإلشارة إىل معطيات
عىل الشعر ،مهما يكن
ًّ
ًّ
إن االتفاق عىل استخدام حساب
وبناء "صيغ بديعية"  schemataكالمية مكتملة ال يظهر فيها أي يشء "غري متوقّع" يف اإلشارة إىل موضوعات الدراسة .وعىل سبيل املثالَّ ،
ً
بديعيا  schematizationلذلك املجال من الخطاب ،وإن كان ال
صوغا
التفاضل والتكامل بوصفه املنظومة املصطلحية ملناقشة الواقع الفيزيايئ الذي طرحه نيوتن يمثل
ً
يتقدم بكل رضوب القفزات والوثبات
الفيزيايئ
بديعيا للفكر الذي يتناول موضوعات دراسته .ويبقى الفكر الذي يتناول العالم
يم ّثل صوغً ا
بيانيا  figurativeبصورة أساسيةّ ،
ًّ
ً
كالمي مخصص
بديع
يف
بيانية
بوسائل
املستمدة
اته
تبص
يضع
أن
هي
املبدع
الفيزيايئ
ومشكلة
الدوام.
عىل
الكنائية
الصيغة
ضمن
ولكن
أخرى،
إىل
نظرية
من
"الالعقالنية"
ّ
ّ
قدمها نيوتن .Isaac Newton
للتواصل مع فيزيائيني آخرين ملتزمني املنظومة املصطلحية الرياضية التي ّ
كالمي كاف لتمثيل بديع األفكار
بديع
تقديم
هي
الفيزياء،
طريقة
عىل
ا
اصطالحي
املضبوطة
املشكلة الجوهرية يف التمثيل "الواقعي" لتلك املجاالت من التجربة غري
ً
ّ
التي ُت َع ُّد الحقيقة يف شأن الواقع .ولكن ،عندما يكون األمر أمر توصيف مجال للتجربة ليس ثمة اتفاق أسايس عىل ما يتألف منه ،أو عىل ما يمكن أن تكون عليه طبيعته
الحقّة ،أو أمر ٍّ
ٍ
تحد
فإن التمييز بني ما هو "متوقّع" بصورة مرشوعة وما هو غري ذلك ينتفي .والفكر املتع ّلق باملوضوع الذي
لتوصيف تقليدي لظاهرة مثل ثورة من الثورات؛ َّ
يجب تمثيله ،والكلمات التي يجب استخدامها يف تمثيل املوضوع ،أو الفكر الذي يتناول املوضوع ،كالهما ُي ْو َد ُع استخدامات الخطاب البياين .ولذلك من الرضوري،
تحديد الصيغة الشعرية السائدة التي يوضع فيها خطابها .وبتحديد صيغة (أو صيغ) الخطاب السائدة ،ينفذ املرء إىل
لدى تحليل تمثيالت الواقع "الواقعية" املفرتضة،
ُ
مستوى الوعي الذي ُي َك َّون عليه عالم من عوالم التجربة قبل تحليله .وباستعادة التمييز الرباعي بني "املجازات الرئيسة" ،كما يدعوها كينيث بورك ،يمكن للمرء أن
نرثيا .انظرBurke, Grammar, app. :
يحدد "أساليب الفكر" املختلفة التي قد تبدو ،خفية إىل هذا الحد أو ذاك ،يف أي تمثيل للواقع ،سواء أكان
شعريا عىل نح ٍو ظاهر أم ًّ
ًّ
أيضا .Paul Henle, ed., Language, Thought, and culture (Ann Arbor, Mich., 1966), pp. 173 - 95 :األدبيات التي تتناول املجازات
 .D, pp. 503 - 17وانظر ً
املتنوعة للمجازات يف:
متنوعة ويحف بها خالف فطري .وبعض املشكالت التي التقيناها يف محاولة تحليل األبعاد املصطلحية للخطاب تمكن رؤويتها يف التوصيفات
ّ
).Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. Alex Preminger et al. (Princeton, 1965
أساسا لألساليب يعززه التصور ثنايئ القطب لألسلوب  -مع  -اللغة .والحال ،أن
لإلبقاء عىل التحليل الرباعي للغة البيانية مزية إضافية تتم ّثل يف مقاومة السقوط يف تصور ثنايئ
ً
التصنيف الرباعي للمجازات يتيح استخدام إمكانات الجمع التي يتمتع بها تصنيف لألساليب ثنايئ مزدوج .وباستخدامه ال نضطر ،مثل جاكوبسون ،إىل أن نقسم تاريخ أدب
القرن التاسع عرش بني تقليد استعاري رومانيس شعري من جهة ،وتقليد كنايئ واقعي نرثي من جهة ثانية .وتمكن رؤية التقليدين كليهما بوصفهما عنرصين يف عرف واحد من
ّ
واملفكرين.
أعراف الخطاب؛ تحرض فيه جميع إسرتاتيجيات االستخدام األلسني املجازية ،لكنها تحرض بدرجات مختلفة باختالف الكتاب
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شعريّ ُ
ة التاريخ

كنائيا ،كما
تميزها؛ يف الوقت الذي يشار فيه إىل الصفات التي تتقاسمها مع الوردة .ال تُخ َتزل الحبيبة إىل وردة ،كما يف حال قرأنا العبارة
ًّ
ّ
أن جوهر الحبيبة ال ُيؤخَ ذ عىل أنه متطابق مع جوهر الوردة ،كما يف حال ُف ِه َمت العبارة عىل أنها مجاز مرسل .ومن الواضح أنه ال ينبغي
َّ
أخذ التعبري عىل أنه نفي ضمني ملا ُي َّ
ً
رصاحة ،كما يف حال املفارقة.
ؤكد

رشاعا" عىل ٍ
نوع مشابه من التمثيل عندما يؤخَ ذ عىل أنه يعني "خمسون سفينة" .لكن كلمة
يشتمل التعبري الكنايئ "خمسون
ً
ٍ
ّ
ّ
"رشاع" هنا ّ
واحد من أجزائه .وثمة شيئان يقارنان ضم ًنا كما يف العبارة "حبيبتي
الكل إىل
محل كلمة "سفينة" عىل نح ٍو يختزل
تحل

ثمة عالقة تربط أحدهما باآلخر؛ هي عالقة جزء ّ
ً
بكل .لكن وجهة هذه العالقة
وردة" ،لكن الشيئني يجري تصورهما
رصاحة عىل َّ
أن ّ
قصد بكلمة "رشاع" أن ترمز إىل خاصية يتقاسمها ٌّ
كل من "السفن"
ليست وجهة عالم أصغر  -عالم أكرب ،كما هو الحال حني ُي َ

أن "السفن" هي ،بمعنى ما ،متطابقة مع جزء منها هي ذاتها ،ال
و"األرشعة" ،فنكون عندها إزاء مجاز ُم ْر َسل .األحرى ،أنها تشري إىل َّ

تستطيع من دونه أن تعمل.

يف الكنايةُ ،ت ْد َرك الظواهر ضم ًنا عىل أنها تقيم فيما بينها عالقات لها وجهة عالقات الجزء بالجزء ،وعىل هذا األساس يمكن أن
َ
أي مجموعة من الظواهر بوصفها م ّت ِخ َذ ًة
يقوم املرء باختزال أحد
الجزأ ْين إىل وجه من وجوه اآلخر ،أو وظيفة من وظائفه .وأن نفهم ّ
وجهة عالقات الجزء بالجزء (وليس عالقات اليشء باليشء ،كما يف االستعارة) يعني أن نفكر بمهمة التمييز بني تلك األجزاء التي هي
للكل ،وتلك األجزاء التي هي مجرد أوجه له .هكذاً ،
ّ
قسم العملية
وي الرعد"
مم ّث َلة
مثل ،يكون التعبري " َد ّ
كنائيا .ففي هذا التعبري ُت َ
ًّ

(الدوي) .بعد
الكاملة التي يحدث بها صوت الرعد إىل نوعني من الظواهر؛ السبب من جهة أوىل (الرعد)؛ والنتيجة من جهة ثانية
ّ
"الدوي"
سبغ عليه وجه
إجراء هذه القسمةُ ،ي ْر َبط الرعد
ّ
ّ
بالدوي من وجهة االختزال سبب  -نتيجة .والصوت املُشار إليه بكلمة "رعد" ُي َ
ِ
دويا".
(نوع معني من الصوت) الذي يتيح للمرء أن يتك ّلم
(كنائيا) عىل "رعد ُيحد ُث ًّ
ًّ

يمكن ،بواسطة الكناية ،إ ًذا ،أن نميز ،يف ٍ
معا ،ونختزل إحداهما لتكون تج ّل ًيا لألخرى .وهذا االختزال قد
آن ،بني ظاهرتني ً
ّ
ٍ
("دوي الرعد") .وبمثل هذه االختزاالت ،كما أشار
يدوي) ،أو عالقة السبب والنتيجة
عالقة بني فعل وفاعل (الرعد
يأخذ شكل
ّ
ّ
ّ
ْتض أنها توجد وراءه .وما إن
كل من فيكو وهيغل ونيتشه ،يمكن لعالم الظواهر أن يحفل بحشد من الفاعلني والفاعليات التي ُيف َ َ
سبغ عىل الوعي البدايئ،
ُي َ
فصل عالم الظواهر إىل نظامني للكينونة (فاعلني وأسباب من جهة ،وأفعال ونتائج من جهة ثانية) ،حتى ُت َ

األلسنية املحض وحدها ،تلك املقوالت املفهومية (فاعلون ،أسباب ،أرواح ،ماهيات) الرضورية ّللهوت والعلم وفلسفة
بالوسائل
ُ
املتحض.
التأمل
ّ
ّ

نظام ِي الظواهر يف جميع االختزاالت الكنائية يمكن تفسريها ،بواسطة
لكن العالقة الخارجية يف جوهرها التي ُي َ َ
تميز َ
فتض أنها ّ

رسل ،بأ ّنها عالقة داخلية بني خصائص مشرتكة .فالكناية ّ
تؤكد االختالف بني ظواهر ُتف ََّس بطريقة عالقات الجزء بالجزء.
املجاز املُ َ
ّ
فيمكن
رسل
درك بوصفه
"سببا" بطريقة االختزالّ .أما املجاز املُ َ
درك بوصفه "نتيجة" ُي ْر َبط بذاك "الجزء" الذي ُي َ
و"جزء" التجربة الذي ُي َ
ً
َ
نوعيا عن حصيلة أجزائه ،وال ّ
الجزأين بطريقة التكامل ضمن ّ
تشكل فيه األجزاء سوى تكرارات أصغرية.
من تفسري
كل مختلف ًّ
يك أوضح ما ينطوي عليه استخدام املجاز املرسل؛ أح ّلل التعبري "أرسلنا العيون" .ثمة يف هذا التعبري ما يبدو أ ّنه كناية ،أي استخدام

جزءا من الجسد ،بل صفة من صفات
جزء من جسد الشخص لوصف جسد الشخص ك ّله .لكن كلمة "عني" يجب أن ُت َ
فهم ،ال بوصفها ً

فس كلمة "العني" بأنها تشري إىل جزء ترشيحي يمكن استخدام وظيفته
الشخص عاد ًة ما ُي َ
رمز لها بكلمة "العني" .فليس املقصود أن ُت َّ

فس بأنها رمز لصفة  -هي
يف وصف وظيفة الجسد بأكمله ،كما يف "خمسون
ً
رشاعا" حني تعني "خمسون سفينة" ،بل املقصود أن ُت ّ
الجاسوسية ِ -
تس ُم الشخص ك َّله ،إذ تجمع عنارص بدنية وروحية ،تساهم ك ّلها يف هذه الصفة من وجهة العالقة بني األصغر واألكرب.
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ُِ
ٍ
كنائيا
حرفيا ،فلن يكون له ،حينئذ ،معنى .وإذا ما ُق ِرئ ًّ
هكذا يرتاكب ،يف التعبري "أرسلنا العيون" ،مجاز مرسل مع كناية .فإذا ما أخ َذ التعبري ًّ
ِ
اختزاليا ،بقدر ما يقترص عىل كونه ً
مرسل
فإ ّنه يكون
بيانياّ .أما إذا ُق ِرئ كمجاز َ
ًّ
إدراكا ملركزية العني يف اشتغال العضوية ،بحيث يغدو موح ًيا ولو ًّ
بعده ً
قول يشري إىل عالقة نوعية بني عنارص يف ّ
رشاعا" الذي
اختزاليا .وبخالف التعبري الكنايئ "خمسون
تكامليا ال
كل  -فإ ّنه يغدو
 أي ًِّ
ًّ
ًّ

فإن املقصود به هو اإلشارة ليس إىل "تغيري يف االسم" فحسب ،بل إىل تغيري يف االسم يشري إىل
ُيس َت َ
خدم كصورة لـ "خمسون سفينة"َّ ،
ُ
ّ
السماع ،التجسس ...إلخ) تغمر الطبيعة الجوهرية لجميع األجزاء التي
الكل يف (أولئك الذين أرسلوا) تمتلك خاصية معينة (الرصد،
ّ
الكل ،وتكونه .وهو يشري ،حال ِ
ّ
ً
فهم من حيث
كونه
يتألف منها ذلك
كناية ،إىل عالقة بني األجزاء املختلفة للجسد الذي يجب أن ُي َ
ّ
ً
منظورا إىل أنه َج ْم ُع خصائص مادية
مرسل ،فيشري إىل عالقة بني أجزاء الفرد،
الوظيفة املركزية للعني بني تلك األجزاءّ .أما باعتباره مجا ًزا
ً

وروحية ،هي نوعية يف طبيعتها وتساهم فيها جميع األجزاء.

بعدها ُأ ُط ًرا مفهومية حاكمة ،توفّرها اللغة ذاتها ،للعمليات التي يمكن من خاللها للوعي أن
نظرنا يف املجازات الثالثة إىل اآلن ِّ

أن
يصور مسبقًا مجاالت للتجربة هي إشكالية
معرفيا؛ يك يخضعها الحقًا للتحليل والتفسري .وهذا يعني ،يف االستخدام األلسني ذاتهَّ ،
ّ
ًّ
الفكر ُم َز َّود بأطر مفهومية بديلة ممكنة للتفسري .واالستعارة تمثيلية بالطريقة التي يمكن أن نرى عليها الشكلية .والكناية اختزالية بطريقة

املرسل تكاميل عىل طريقة العضوية .تتيح االستعارة التصوير املسبق لعالم التجربة عىل أ ّنه عالقات تربط
ميكانيكية ،يف حني َّ
أن املجاز َ

ّ
الكل باليشء.
األشياء باألشياء ،وتتيح الكناية ذلك عىل أ ّنه عالقات تربط األجزاء باألجزاء ،ويتيحه املجاز املرسل عىل أنه عالقات تربط
ّ
أيضا تنمية بروتوكول ألسني فريد .ويمكن أن ندعو هذه الربوتوكوالت األلسنية لغات الهوية ( Identityاالستعارة)،
وكل مجاز يتيح ً
والخارجية ( extrinsicalityالكناية) ،والداخلية ( intrinsicalityاملجاز املرسل).

مقابل هذه املجازات الثالثة التي أصفها بـ "الساذجة" (إذ ال يمكن استخدامها إال مع اإليمان بقدرة اللغة عىل التقاط طبيعة
أن املفارقة
صنوا
"عاطفيا" (باملعنى الذي يعطيه شيللر لـ "الوعي الذايت") .وقد ُأشري إىل َّ
بيانيا) ،يقف مجاز املفارقة بوصفه ً
ًّ
األشياء ًّ
فعليا .والتكتيك املجازي األساس يف املفارقة هو
واعيا
أساسا ديالكتيكية ،بقدر ما تم ّثل
هي
ً
ً
ً
ومتعمدا بغية نقضها ًّ
استخداما لالستعارة ً

أفكارا أخرى فيها مفارقة
(حرفيا "إساءة االستخدام") ،أي االستعارة العبثية يف الظاهر املراد لها أن تثري
التعسف املجازي catachresis
ً
ًّ
ّ
(حرفيا "االرتياب") ،حيث
عد الصورة البالغية املسماة aporia
يف شأن طبيعة اليشء املوصوف ،أو يف شأن قصور الوصف ذاته .ويمكن ُّ
ًّ

ً
القص من
محبذة يف لغة املفارقة ،سواء أكان ذلك يف
يشري الكاتب ُمق ََّد ًما إىل عدم تصديق فعيل أو ملفَّق لحقيقة أقواله،
ّ
صنعة أسلوبية َّ
النوع "الواقعي" الزائد أم يف التواريخ التي ُت َصاغ بنربة ّ
تشككية أو "نسبية" متعمدة.

ِ
إيجابا عىل املستوى الحر ّ
أن القارئ
يف ،أو هو تأكيد
سلب ما جرى تأكيده
عكسه .وهو يفرتض َّ
هدف القول املنطوي عىل مفارقة هو ُ
ً

املستخدم إلعطائه
املرسل
َ
أو املستمع يعلم مسبقًا ،أو أ َنه قادر عىل أن يعلم ،عبث وصف اليشء املشار إليه يف االستعارة أو الكناية أو املجاز َ

ً
منطويا عىل مفارقة حني ُيلفَظ بنربة صوت معينة ،أو يف سياق ال يمتلك فيه الشخص املشار إليه
هيئة .هكذا يغدو التعبري "أرسلنا العيون"
ً
الخصائص املنسوبة إليه من طرف مستخدم املجاز املرسل.

وبوعي إلساءة
عمدا
ٍ
خدم ً
أن املفارقة هي ،بمعنى ما ،مجاز املجاز  ،metatropologicalذلك أنها ُتس َت َ
يمكن أن نرى مبارش ًة َّ

االستخدام التي يمكن إيقاعها باللغة املجازية .وتفرتض املفارقة مسبقًا احتالل زاوية نظر "واقعية" حيال الواقع ،يمكن منها تقديم
مرحلة للوعي تغدو فيها الطبيعة اإلشكالية ل ُّلغة ِ
ً
ذاتها ُم ْد َر َك ًة .وهي تشري إىل حماقة
تمثيل غري مجازي لعالم التجربة .هكذا تم ّثل املفارقة
جميع التوصيفات األلسنية للواقع ،بقدر ما تشري إىل عبث القناعات التي تحاكيها محاكاة ساخرة .وهي لذلك "ديالكتيكية" ،كما الحظ

كينيث بورك ،مع أنها ليست ديالكتيكية يف فهمها لسريورة العالم بقدر ديالكتيكيتها يف فهم قدرة اللغة عىل التعمية أكرث من اإليضاح؛
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املعني.
تلتف اللغة املجازية عىل ذاتها ،وتستحرض قدراتها الخاصة لتشويه اإلدراك
يف أي فعل من أفعال التصوير اللفظي .ويف املفارقةُّ ،
ّ
داخليا ،وواقعية .ويبدو أنها تشري إىل صعود الفكر
معقدة
غالبا ما ُت َع ُّد
ّ
وهذا هو السبب يف َّ
ًّ
أن توصيفات العالم املوضوعة يف صيغة املفارقة ً
يف مجال معني من مجاالت االستقصاء إىل مستوى الوعي الذايت الذي يغدو ممك ًنا عنده إطالق َمف َْه َمة للعالم وسريوراته هي مفهمة

"مستنرية" ،أي ناقدة لذاتها.

جذري يف ما يتع ّلق ال بتوصيف معني لعالم
ألسنيا لصيغة من الفكر ناقدة لذاتها عىل نح ٍو
مفهوميا
إطارا
ّ
يوفّر مجاز املفارقة ،إ ًذاً ،
ًّ
ًّ

ً
وافيا .إنه ،باختصار ،نموذج للربوتوكول األلسني الذي
أيضا ،بكل جهد ،اللتقاط حقيقة األشياء يف اللغة
التجربة فحسب ،بل ً
التقاطا ً

ٌ
تمثيل لسريورة
مفهوميا للشكل الذي يمكن أن ي ّتخذه
إطارا
عب فيه عن
عاد ًة ما ُي ّ
الشكية يف الفكر ،والنسبية يف األخالق .وبوصفه ً
ًّ
ّ
العالم ،فإنه م ٍ
عاد ً
أصل للصياغات "الساذجة" الخاصة بإسرتاتيجيات التفسري الشكلية وامليكانيكية والعضوية .وشكله التخيييل ،الهجاء،
ُ
جوهريا لألنماط األصلية الخاصة بالرومانس والكوميديا والرتاجيديا ،بوصفها صي ًغا لتمثيل أشكال التطور اإلنساين املهمة.
مناوئ
ًّ
تكتيكيا يف الدفاع عن املواقف
حني تربز املفارقة يف رؤية ناضجة للعالم ،تبدو كأنها عابرة لأليديولوجيات .ويمكن استخدام املفارقة
ًّ

تبعا لكون مستخدمها يقف ضد األشكال االجتماعية القائمة ،أو ضد اإلصالحيني "اليوتوبيني"
األيديولوجية الليربالية كما املحافظة؛ ً

هجوميا من طرف الفوضوي والراديكايل ،للتشنيع عىل ُم ُثل خصومهما
الساعني إىل تغيري الوضع القائم ،أو ال .كما يمكن استخدامها
ًّ
ٍ
لرؤية للعالم ،تنزع إىل تبديد كل قناعة بإمكانية الفعل السيايس الب ّناء .وهي يف
الليرباليني واملحافظني .لكن املفارقة ،بوصفها األساس

ٍ
متعال تجاه أولئك الذين
حمق الرشط اإلنساين وعبثي َته ،تنزع إىل توليد قناعة بـ "جنون" الحضارة ذاتها ،وإىل إثارة ازدراء
التقاطها
َ
يسعون إىل التقاط طبيعة الواقع االجتماعي سواء أكان ذلك بواسطة العلم أم الفن.
أطوار الوعي التاريخي يف القرن التاسع عرش
ً
شكل يف أوروبا يف القرن التاسع عرش .وهي
توفّر نظرية املجازات طريقة لوصف صيغ التفكري التاريخي السائدة التي اتخذت

منظورا إليها كحلقة
أساسا لنظرية عامة يف اللغة الشعرية ،أن أصف البنية العميقة للمخيلة التاريخية لتلك الفرتة
تتيح يل ،بوصفها
ً
ً
عدها بمنزلة طور ،أو لحظة ،ضمن تراث من الخطاب تطور من إدراكات العالم التاريخي
أن كل صيغة يمكن ّ
مغلقة من التطور .ذلك َّ

ً
وصول إىل التقاط النسبية التي ال تقبل االختزال والتي تسم ّ
كل معرفة ذلك االلتقاط
مرورا بالكنائية واملجازية املرسلة،
االستعارية،
ً
القائم عىل املفارقة.

توصل
اتخذ الطور األول من أطوار الوعي التاريخي يف القرن التاسع عرش شكله يف سياق أزمة يف التفكري التاريخي أواخر التنويرّ .

ّ
أساسا.
مفكرون مثل فولتري  Voltaireوغينب وهيوم  David Humeوكانط وروبرتسن يف النهاية إىل رؤية التاريخ رؤية قائمة عىل املفارقة
ً
وعمد أسالف الرومانسية  -روسو  ، Rousseauجستس موزر ،إدموند بورك ،شعراء الطبيعة السويرسيون ،حركة العاصفة واالندفاع ،وال

توضع مبادئ هذا التصور للتاريخ عىل نح ٍو متسق،
سيما هريدر  -إىل معارضة هذا التصور للتاريخ القائم عىل املفارقة بنظري "ساذج" .ولم َ
ً
مشرتكا لعقالنية التنوير .وآمنوا بـ "الحدس"
عداء
جميعا
املوحد ،لكنهم تقاسموا
تمسك بها نقّاد التنوير املختلفون عىل ذلك النحو َّ
ً
ً
وال ّ

وتعهدوا بالرعاية تعاطفًا مع تلك األوجه من التاريخ واإلنسانية التي نظر إليها التنويريون باحتقار
بوصفه طريقة لالستقصاء التاريخيّ ،
تفضل .ونتيجة معارضتهم؛ نشأت أزمة يف التفكري التاريخي ،واختالف عميق عىل املوقف الصحيح الذي يجب أن ُتقارب به دراسة
أو ّ
اهتماما بالنظرية التاريخية ،فانتقلت "مشكلة املعرفة التاريخية" ،مع العقد األول من
التاريخ .وكان من املحتوم أن يلهم هذا االنقسام
ً
القرن التاسع عرش ،إىل مركز اهتمام فالسفة تلك الفرتة.
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أعطى هيغل هذه املشكلة صيغتها األعمق .وخالل الفرتة بني كتابه فلسفة العقل ( )1807وكتابه فلسفة التاريخ (،)1831 - 1830
ٍ
صيغة يف إدراك الحقل التاريخي قائمة عىل املفارقة،
األساس لهذا االنقسام :االختالفات التامة بني
السبب
حدد ،عىل نح ٍو صائب،
ّ
َ
َ
لتصور ذلك الحقل بالصيغة القائمة
تربيرا مع ّل ًل
الخاصة للتاريخ،
قدم هيغل ،يف فلسفته
وأخرى قائمة عىل االستعارة .وعالو ًة عىل ذلكّ ،
ّ
ّ
ً
عىل املجاز املرسل.

ٍ
ٍ
اتجاه عضوي من طرف الوضعيني الفرنسيني .ونجد يف
مراجعة يف
خالل هذه الفرتة ذاتها ،بالطبع ،كانت عقالنية التنوير قيد

أعمال أوغست كونت  Auguste Comteالذي بدأ كتابه دراسات يف الفلسفة الوضعية بالظهور يف  ،1830كيف ُيعقَد القران بني

عضوي للسريورة التاريخية .وهذا ما أتاح لكونت أن يحبك التاريخ بوصفه كوميديا،
وتصور
نظريات التفسري امليكانيكية لدى التنوير
ّ
ّ
ِّ
مفك ًكا ،عىل هذا النحو ،األسطورة الهجائية التي عكست تشاؤم التأريخ يف أواخر التنوير.

هكذا اتخذت شكلها ،خالل الثلث األول من القرن التاسع عرش ،ثالث "مدارس" مميزة يف الفكر التاريخي" :الرومانسية"

موحدة يف رفضها
و"املثالية" و"الوضعية" .ومع أ ّنها اختلفت ،بعضها مع بعض ،عىل املنهج الصحيح لدراسة التاريخ وتفسريه ،فإ ّنها كانت ّ
كبريا من
قدرا ً
يفس ً
موقف املفارقة الذي قارب به عقالنيو أواخر التنوير دراسة املايض .وهذا العداء املشرتك للمفارقة بكل أشكالها ّ

الحماسة للدراسات التاريخية املميزة لذلك الزمن ،ومن النربة الواثقة يف تأريخ أوائل القرن التاسع عرش ،تلك الحماسة والنربة اللتان

سيطرتا عىل الرغم من االختالفات الحاسمة عىل مسائل "املنهجية".

أيضا النربة الخاصة التي وسمت التفكري التاريخي خالل طوره الثاين" ،الناضج" أو "الكالسييك" الذي دام من
يفس هذا العداء ً
ّ

ً
وإنتاجا متسقًا لروايات رسدية ضخمة عن
محتدما عىل النظرية التاريخية،
جدال
حوايل  1830إىل  1870أو نحوه .شهدت هذه الفرتة
ً
ً
ثقافات املايض ومجتمعاته .وخالل هذا الطور كان أن أنتج "األساطني" العظماء األربعة لتأريخ القرن التاسع عرش  -ميشليه ،رانكه،
توكفيل ،وبوركهارت  -أعمالهم األساسية.

أكرث ما يلفت يف شأن تأريخ هذا الطور هو درجة الوعي الذايت النظري الذي أجرى فيه مم ّثلوه تحرياتهم للمايض ،وأ ّلفوا رواياتهم

جميعا ٌ
"موضوعيا" مثل ذلك الذي ينظر به العلماء إىل سريورة
أمل بخلق منظور للسريورة التاريخية يكون
الرسدية عنه .ويكاد يلهمهم
ً
ًّ
وجه منه رجال الدولة يف تلك الفرتة مصائر األمم .ولذلك نزع الجدال ،يف هذا الطور ،إىل االلتفات إىل
الطبيعة،
و"واقعيا" مثل ذلك الذي ّ
ًّ
مسألة املعايري التي يمكن أن ُي َ
مؤرخو هذه الفرتة مهتمني
حكم بها عىل ّ
تصو ٍر "واقعي" أصيل للتاريخ .ومثل معارصيهم يف الرواية ،كان ّ

أيضا مثل
بإنتاج صور للتاريخ متحررة من تجريد أسالفهم التنويريني بقدر ما هي خالية من أوهام طالئعهم الرومانسيني .لكنهمً ،

معارصيهم يف الرواية (سكوت وبلزاك  Balzacوستاندال وفلوبري  Gustave Flaubertواألخوان غونكور ،)The Goncourt brothers

ٍ
مجازي .وإزاء "واقعية" املفارقة
أنواع من "الواقعية" مختلفة بقدر اختالف وجهاتهم يف تفسري العالم يف خطاب
لم ينجحوا إال يف إنتاج
ّ
املميزة للتنوير ،ابتدعوا عد ًدا من "الواقعيات" املتنافسةٌ ،
كل منها إسقاط لهذه الصيغة أو تلك من صيغ االستعارة والكناية واملجاز

كثريا عىل كونها إحكامات نقدية
أبيَّ ،
املرسل .والحال ،كما سوف ّ
أن "الواقعية التاريخية" لدى ميشليه وتوكفيل ورانكه لم تكن تزيد ً
نوعيا .ويشهد املرء يف "واقعية" بوركهارت
للمنظورات التي وفرتها هذه اإلسرتاتيجيات املجازية؛ ملعالجة التجربة بطرائق "شعرية"
ًّ
الوقوع مرة أخرى يف رشط املفارقة الذي افرتضت "الواقعية" أ ّنها حررت منه الوعي التاريخي لذلك الزمن.

التأمل يف فلسفة التاريخ .وخالل هذا الطور الثاين،
َ
لحق بظهور هذه الصيغ املختلفة من املَف َْه َمة التاريخية ،و َن َج َم عنها ،مزيد من ّ

عموما ،يف أخذ التفكري بالوعي التاريخي أبعد من
نزعت فلسفة التاريخ إىل اتخاذ شكل هجوم عىل منظومة هيغل ،لكنها لم تنجح،
ً
رسلة لدى
النقطة التي تركه عندها .واالستثناء من هذا التعميم هو ،بالطبع ،ماركس الذي حاول أن يجمع اإلسرتاتيجيات املجازية املُ َ

154

ترجمــات

شعريّ ُ
ة التاريخ

هيغل إىل اإلسرتاتيجيات الكنائية لالقتصاد السيايس يف زمنه؛ يك يخلق رؤية تاريخية هي يف آن واحد "ديالكتيكية" و"مادية" :أي
معا يف ٍ
آن.
"تاريخية" و"ميكانيكية" ً
األشد ا ّتسا ًقا يف القرن التاسع عرش لتحويل الدراسة التاريخي إىل علم .وعالوة عىل ذلك ،كان جهده
يم ّثل ماركس نفسه الجهد
ّ

األشد اتسا ًقا يف تحليل العالقة بني الوعي التاريخي من جهة ،واألشكال الفعلية للوجود التاريخي من جهة أخرى .وترتبط
أيضا الجهد
ً
ّ

يف عمله نظرية التأمل التاريخي وممارسته ذلك االرتباط الصميمي بنظرية املجتمع وممارسته .وكان ماركس ،أكرث من أي مفكر آخر،

تصور ماركس للتاريخ هو أبعد
أن له مكانة الرؤية "الواقعية" للعالم .ومع َّ
حساسا تجاه التضمني األيديولوجي ألي تصور للتاريخ يزعم ّ
ً
أن ّ
ما يكون عن املفارقة ،فقد نجح يف كشف التضمينات األيديولوجية ّ
أسسا وافية ملا َو َس َم الوعي التاريخي
لكل تصور للتاريخ .ووفّر بذلك ً

عي أزمة التاريخانية التي تطورت خالل الثلث
يف الطور األخري من أطوار التأمل التاريخي لذاك العرص من هبوط نحو املفارقة ،أو ما ُد َ
األخري من ذلك القرن.

املؤرخني يف الطور الثاين
لكن الفكر التاريخي ما كان بحاجة إىل ّ
أي ماركس يك ُيرب َز ذلك يف طوره الثالث ،أو طور األزمة .مجرد نجاح ّ

كافيا ُليغ ِرق الوعي التاريخي يف رشط املفارقة ذاك الذي هو املحتوى الحقيقي لـ "أزمة التاريخانية" .وكان اإلحكام املتسق لعدد
كان ً
ِ
كافيا لتقويض الثقة يف زعم التاريخ التزام "املوضوعية"،
من التصورات الشاملة واملعقولة ،باملثل ،الخاصة بمجموعات الحوادث ذاتها ً
و"العلمية" ،و"الواقعية" ،ما دامت هذه التصورات يقيص أحدها اآلخر ذلك اإلقصاء الواضح .ويمكن أن نلتقط فقدان الثقة هذا يف
كلبية النربة ،ومتشائمة حيال أي جهد ملعرفة الحقيقة "الفعلية" لألشياء.
أعمال بوركهارت التي هي
شكية النظرةّ ،
جمالية الروحّ ،
ّ

النظري الفلسفي ملزاج بوركهارت يف التأريخ هو ،بالطبع ،فريدريك نيتشه .لكن الجمالية ،والشكية ،والكلبية ،والتشاؤم التي اتخذها

التفسخ الروحي
عدها تجليات لرشط من
أسسا لصنفه الخاص بني صنوف "الواقعية" أخذها نيتشه عىل أنها مشكالت ،بل ّ
بوركهارت ً
ّ

جزئيا بتحرير الوعي التاريخي من املثال املستحيل املتم ّثل بإيجاد منظور للعالم "واقعي" تلك الواقعية املتعالية.
الذي يجب التغ ّلب عليه ًّ
ً
مشكلة ،يف أعماله الفلسفية الباكرة ،وعي عرصه القائم عىل املفارقة وما يرتبط بذلك من أشكال املَف َْه َمة التاريخية
اتخذ نيتشه

التي تدعمه .وسعى ،مثل هيغل من قبله (وإن يكن ٍ
بروح مختلفة وهدف مختلف) إىل ّ
حل هذه املفارقة من دون الوقوع يف أوهام
رومانسية ساذجة .لكن نيتشه ال يم ّثل عود ًة إىل تصور رومانيس للسريورة التاريخية ،بقدر ما حاول أن يستوعب الفكر التاريخي يف فكرة
وتحدث نيتشه عن تاريخ هو،
الفن التي تتخذ الصيغة االستعارية ،بوصفها اإلسرتاتيجية املجازية التي تشكل إطارها املفهومي الحاكم.
ّ
ّ
قصدا ،أي أنه ليس
استعاري
عن وعي ،تاريخ للتاريخ يف نظريته و"مفرط التاريخية" يف هدفه .ولذلك دافع عن إدراك للحقل التاريخي
ً
ٍّ

أن سيكولوجيا الوعي التاريخي تعنو للتحليل؛
قائما عىل املفارقة يف قصده إال بصورة استعارية .ونجد يف فكر نيتشه الخاص بالتاريخ َّ
ً

أسسا لذلك
قدم ،بقدر ما ّ
إىل درجة كشف أصولها الضاربة يف إدراك للواقع شعري عىل وجه التحديد .والنتيجة ،أن نيتشه ّ
قدم ماركسً ،
الوقوع يف "أزمة التاريخانية" التي غرق فيها الفكر التاريخي يف عرصه.

ر ًّدا عىل أزمة التاريخانية هذه؛ قام بنيديتو كروتشه بتحرياته الضخمة يف البنية العميقة للوعي التاريخي .ومثل نيتشه ،أدرك
ِ
يطهر التفكري التاريخي يف هذه املفارقة
كروتشه َّ
أن األزمة كانت تعكس انتصار موقف عقيل قائم عىل املفارقة يف جوهره .ومثله؛ أم َل أن ّ
باستيعابه يف الفن .لكن كروتشه انساق يف هذا السياق إىل ابتداع تصو ٍر للفن ٍ
قائم ،هو ذا ُته ،عىل املفارقة .ويف محاولته استيعاب الفكر
تاليا،
التاريخي يف الفن ،لم يفلح ،يف النهاية ،إال يف دفع الوعي التاريخي إىل إدراك عميق لرشطه الخاص القائم عىل املفارقة .وحاولً ،

الشكية التي عززها هذا الوعي الذايت الشديد باستيعاب التاريخ يف الفلسفة .لكنه لم يفلح يف هذه املحاولة إال يف إضفاء
أن يحميه من
ّ
ً
قائما عىل املفارقة ،شأنها شأن ما أصبح عليه التأريخ ذاته.
الطابع التاريخي عىل الفلسفة،
وعيا ً
جاعل إياها بذلك واعية لحدودها ً
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ً
وصول إىل كروتشه  -التطور ذاته الذي رأيناه يعرتي
مرورا بماركس ونيتشه،
يم ّثل تطور فلسفة التاريخ كما تصورناه  -من هيغلً ،

وصول إىل بوركهارت .فالوجهات األساسية التي اتخذتها املَف َْه َمة تبدو ذاتها يف ٍّ
ً
كل من
مرورا برانكه وتوكفيل،
التأريخ من ميشليه،
ً

ّ
ككل ،تنتهي
أن فلسفة التاريخ ،مأخوذ ًة
فلسفة التاريخ والتأريخ ،مع أنها تظهر يف تسلسل مختلف بأشكالها الناضجة .واألمر املهم هو َّ
يف رشط املفارقة ذاته الذي بلغه التأريخ يف الثلث األخري من القرن التاسع عرش .ورشط املفارقة هذا ال يختلف عن نظريه التنويري املتأخر
إال بالتعقيد الذي ُب ِس َط به يف فلسفة التاريخ ،واتساع التفقّه الذي ارتبط بإحكامه يف تأريخ ذلك الزمن.

156

ترجمــات

ُ ّشعري
ة التاريخ

References

املراجــع

•

Adams, Hazard (ed). Critical Theory since Plato, New York, 1971.

•

Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Princeton, 1968.

•

Beneveniste, Emile. problems of General Linguistics, Coral Gables, Fla., 1971.

•

Bergin, Thomas G. and Max H. Fisch (trans), The New Science of Giambattista Vico, Ithaca, New York, 1968.

•

Burke, Kenneth. A Grammar of Motives, Berkeley and Los Angeles, 1969.

•

_____________. A Rhetoric of Motives, Berkeley and Los Angeles, 1965.

•

_____________. Language as Symbolic Action, Berkeley and Los Angeles, 1968.

•

Danto, Arthur C. Analytical Philosophy of History, Cambridge, 1965.

•

Dray, William H. (ed). Philosophical Analysis and History, New York, 1966.

•

Ehrmann, Jacques (ed). Structuralism, New York, 1966.

•

Foucault, Michel. The Order of Things: an Archeology of the Human Sciences, New York, 1971.

•

____________. L'archéologie du savoir, Paris, 1969.

•

Frye, Northrop. The Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton, 1957.

•

____________ . Fables of Identity, New York, 1963.

•

Galli, W. B. Philosophy and the Historical Understanding, New York, 1968.

•

Gombrich, E. H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representations, London and New York, 1960.

•

Hartman, Geoffrey. Beyond Formalism: Literary Essays 1958- 1970, New Haven and London, 1971.

•

Henle, Paul (ed). Language, Thought, and culture, Ann Arbor, Mich., 1966.

•

Jakobson, Roman and Morris Halle, Fundamentals of Language, Gravenhage, 1956.

•

Leach, Edmund. Claude Lévi - Strauss, New York, 1970.

•

Lemon, Lee T. and Marion J. Reis (eds). Russian Formalist Criticism: Four Essays, Lincoln, Neb., 1965.

•

Mannhiem, Karl. Ideology and Utopia: An introduction to the Sociology of Knowledge, New York, 1946.

•

_____________ . Essays in Sociology and Social Psychology, Paul Kecskemeti (ed), New York, 1953.

•

Mink, Louis O. "Philosophical Analysis and Historical Understanding," Review of Metaphysics, 21, no. 4, (June, 1968).

•

Pepper, Stephen C. World Hypotheses: A Study in Evidence, Berkeley and Los Angeles, 1966.

•

Popper, Karl R. The Poverty of Historicism, London, 1961.

•

Preminger, Alex et al. (eds). Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, 1965.

•

Sebeok, Thomas A. (ed). Style in Language, New York and London, 1960.

•

Sonnino, Lee A. A Handbook to Sixteenth Century Rhetoric, London, 1968.

157

4 العدد

2016  يوليـو/ متـوز

•

Strauss, Claude Levi. The Savage Mind, London, 1966.

•

Ullmann, Stephen. Style in the French Novel, Cambridge, 1967.

•

Walsh, W. H. Introduction to the Philosophy of History, London, 1961.

•

Wellek, Rene'. Concepts of Criticism, New Haven and London, 1963.

•

White, Hayden. "The Burden of History," History and Theory, 5, no. 2 (1966).

•

______________. "Foucault Decoded: Notes From Underground," History and Theory, 12, no. 1 (1973).

158

