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عا للبحث التاريخي
ً الذاكرة الجمع ّية موضو

دراسة يف مناذج مختارة من مؤ ّرخي الجيل الثالث ملدرسة الحول ّيات

Collective Memory as a Subject of Historical Research
A Study of Selected Historians from the Third Generation of the Annales School

عا تاريخ ًّيا فــرض أهم ّيته يف عديد من
ً ور األبحاث حول "الذاكــرة الجمع ّية"؛ كونها موضو
ّ تســعى هذه املقالة لدراســة تط
منها
ّ  تعود األوىل إىل بيــر نورا التي ض، وقد اســتندنا يف ذلك إىل ثــاث مقاربات.أدبيّات املدرســة التاريخية الفرنســية

)؛1988( )؛ والثانية إىل جــاك لوغوف يف فصل من كتابه التاريــخ والذاكرة1978( مقالــه املنشــور يف كتاب التاريــخ الجديد
 تهدف.)2010( والثالثــة إىل فيليــب جوتــارد يف العمل املوســوعي الذي ح ّرره فرونســوا دوس مبعيّــة مؤرخني آخريــن

عا معرف ًّيا جديــدًا يدخل ح ّيز البحث
ً  بوصفهــا موضو،ورات التي شــهدتها دراســة الذاكرة الجمع ّية
ّ املقارنــة إىل تتبع التط

 وتحديدًا الجيل، وإىل تعرف مدى مســاهمة مدرســة التاريخ الفرنســية يف إرســاء منهج علمي يف دراســتها،التاريخي

.الثالث من مدرسة الحوليات الذي أرىس معامل التاريخ الجديد

. فيليب جوتارد، جاك لوغوف، بيري نورا، التاريخ الجديد، مدرسة الحوليات، ذاكرة جمعية:كلامت مفتاحية

This article seeks to study the evolution of research on "collective memory", a subject of great significance to the
academic tradition of history in the Francophone sphere. Three approaches are given close detail. The first is rooted
in Pierre Nora's article in The New History (1978); the second is by Jacques Le Goff in a chapter of his book History
and Memory (1988); and the third by Phillippe Joutard in the encyclopedic work edited by Francois Dosse with other
historians (2010). The aim is to follow the developments in the study of collective memory as a new subject of knowledge
under the rubric of historical research, and the extent to which French historians, and particularly those in the third
generation of the Annales school, contributed to a novel, academic and methodical approach to the study of history.
Keywords: Collective memory, Annales School, New History, Pierre Nora, Jacques Le Goff, Phillippe Joutard.
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Researcher in History with a PhD in the History of Religions, Sidi Mohamed Ben Abdallah University, Fez, Morocco.
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تاـسارد

مقدمة
معا؛ فقد جرى استعمال "الذاكرة" يف
يصعب إعطاء تعريف واضح ننطلق منه ،ملفهوم غامض وإشكايل ،قديم وحديث يف اآلن ً

دونها هزيودوس نحو القرن الثامن قبل امليالد ،يف كتابه
أقدم الكتابات بحمولة دينية ميثولوجية؛ إذ تربز معه يف امليثات اليونانية كما ّ

(((
بينهن كليو إلهة التاريخ((( .ثم
ربات الفنون التسعة ،والتي من
ّ
أنساب اآللهة ،بوصفها إلهة وابنة أورانوس وغايا وزوجة زيوس ّ ،
وأم ّ
ِ
س ،وقوله
جاء أفالطون (ت 347 .ق.م)
ّ
ليتحدث عن الذاكرة يف ُبعد ميتافيزيقي ،وذلك يف نظرته عن عالم املثل السابق لعالم الح ّ
(((
ِ
ّ
التذكر واستعادة معرفة حجبها النسيان ؛ ولم يحد أوغسطني (ت430 .م) عن هذا
بإمكانية التحصيل الذايت للمعرفة عن طريق

التوظيف ،مع إضافة جوهرية تكمن يف جعله ّإياها طريقًا سالكة إىل معرفة الله(((.

بالبعد الجماعي من
وعىل الرغم من االستعماالت املُ ّ
تعددة ملصطلح الذاكرةّ ،
فإن ت ّتبع ّ
تطورات املفهوم ُيظهر عالقته الوطيدة ُ

قصة جماعية ،من دون وجود مسافة
جهة ،وبالتاريخ من جهة أخرى؛ األمر الذي يؤ ّدي إىل اختالط الذاكرة بالتاريخ داخل بوتقة ّ
نقدية((( .فإن كان مفهوم التاريخ ُيحيل عىل مجموع وقائع املايض ،وعىل املعرفة التي َّ
فإن مفهوم الذاكرة
تشكلت عن تلك الوقائع(((؛ َّ
ُيحيل عىل "آليات تم ّثل املايض واستحضاره ،ومسارات ّ
تشكل هذا التم ّثل من الناحية االجتماعية والسياسية والثقافية"((( ،أو بحسب

ً
خامل ألحداث املايض ،بل هي عملية نشطة لخلق املعنى((( .وهو ما سبق أن أشار إليه
مستودعا
تعبري أليساندرو بورتييل :الذاكرة ليست
ً

(((
أي ترميز املايض وصناعة امليثة.
بناء عىل رهانات الحارض ْ ،
وجيه كوثراين عند تأكيد دور الذاكرة يف تحوير املايض ً

يتشابك داخل هذا السياق التاريخ والذاكرة عىل نحو عالئقي وإشكايل(((1؛ إذ ال تبدأ الكتابة التاريخية التي تسعى إىل تم ّثل املايض

(((1
املؤرخ أو الباحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية يف مواجهة رضورية ملشكلة الذاكرة قبل
ثم ّ
مع التاريخ بل مع الذاكرة  .فيكون من َّ

أن ينتقل إىل إنتاج معرفة تاريخية.

إشكالية
التحول املعريف لدراسة العالقة بني الذاكرة والتاريخ؛ ما جعل من هذا املوضوع
مهمة يف
ّ
لقد م ّثل الوعي بهذا االرتباط نقطة ّ
ّ

املؤرخني بادئ
تاريخية حديثة مرتبطة
أن ّ
بتطور مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية .عىل ّ
ّ
البت يف هذه اإلشكالية لم يكن من نصيب ّ
سيدة روايب ألوثري ،مع األب كرونيد (زيوس)" .انظر :هزيودوس،
 1يقول هزيودوس" :بنات زيوس ذي الدرع ُو َ
لدن يف بياري بعد أن اضطجعت منيموزين [ّ ]Mnémosyne
أنساب اآللهة ،ترجمة صالح األشمر (بريوت :دار الجمل ،)2015 ،ص .34

لدن من زيوس الرائع :كليو وأوترب وتايل وملبومني وتربسيكور وإراتو
ربات الفنون ،الساكنات يف األوملب ،البنات التسع اللوايت ُو َ
 2يقول هزيودوس" :هذا ما كانت تغنيه ّ
وبوليمني وأوراين وكاليوب" .انظر :املرجع نفسه ،ص .37-36

مرات عديدة ،ورأت ّ
سواء أكانت يف هذا
كل األشياء التي توجد،
ً
 3يقول أفالطون يف سياق نقله محاورات سقراط مع مينو" :الروح ،إذن ،كونها خالدة وقد ُولدت ثانية ّ
كل ذلك الذي عرفته عن الفضيلة ،وعن ّ
العالم أو يف العالم السفيل ،لها معرفة عنها ك ّلها .وال عجب يف أ ّنها ستكون قادرة يك تستدعي إىل الذاكرة ّ
كل يشء" ،انظر :أفالطون،
املحاورات الكاملة ،ترجمة شوقي داود تمراز ،ج ( 3بريوت :األهلية للنرش والتوزيع ،)1994 ،ص 215؛

Plato, Complete Works, John M. Cooper (ed. & trans.), (Cambridge: Hackett Publishing, 1997), p. 880.
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محمد حبيدة ،بؤس التاريخ مراجعات ومقاربات (الرباط :دار األمان ،)2015 ،ص .153
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

قدم
األمر؛ فقد كان ّأول املجيبني عنه علماء االجتماع والنفس والفلسفة .وكان من أبرزها محاولة السوسيولوجي موريس هالفاكس؛ إذ ّ
سنة  1925دراسة مرجعية بعنوان ُ
املؤرخ مارك
"األطر االجتماعية للذاكرة"(ُ .((1يمكن ً
أيضا الحديث عن بعض املحاوالت املنفردة من طرف ّ
بلوخ الذي استفاد من أبحاث موريس ،وقبلهما شارل بيگي يف كتابه "كليو :حوار التاريخ مع الروح الوثنية"( ((1حيث ّ
أن
يؤكد من خالله ّ

الذاكرة والتاريخ ّ
فإن الذاكرة تتقاطع مع كليهما.
يشكالن
إن التاريخ ملّا كان يسري بال ّتوازي مع الحدثّ ،
قائما (زاوية قائمة) ،بحيث ّ
ً
تقاطعا ً
مؤرخي
بآليات ومناهج جديدة إال مع ثمانينيات القرن املايض،
ً
وتحديدا مع ّ
ولم تصبح الذاكرة موضوع بحث من طرف ّ
املؤرخني ّ

الجمعية يف ثالث محاوالت أساسية ٍّ
لكل
تتبع املقاربة التاريخية للذاكرة
الجيل الثالث من مدرسة
ّ
الحوليات ،وسنسعى يف هذه الورقة إىل ّ
ّ
من بيري نورا وجاك لوغوف وفيليب جوتارد.

أول :بدايات املقاربة املنهجية مع بيري نورا
ً

(ِ ((1
ؤسسة يف خطاب تجديد الكتابة التاريخية( ،((1حاول من خالله املُؤ ِّلف
عد مقال "الذاكرة
ُي ّ
الجمعية" لنورا من بني النصوص املُ ِّ
ّ

لفت اهتمام الباحث يف التاريخ إىل رضورة تب ّني مقاربة جديدة ،تأخذ بالحسبان مفهوم الذاكرة وطريقة ّ
ؤسس؛ كونه
نص ُم ِّ
تشكلها .إ َّنه ّ

يندرج ضمن املرشوع الطموح الذي قاده الجيل الثالث من مدرسة الحوليات ،رفقة لوغوف وفيليب أرييس وجورج ديبي وغريهم الذين

تطرق إىل البعد
حاولوا إنشاء "التاريخ الجديد"
وي ّ
ً
لتطور الكتابة التاريخية التي برزت مع مارك بلوخ ولوسيان فيفرُ .
عد نورا ّ
تتويجا ّ
أول من ّ
املنهجي يف تناول موضوع الذاكرة الجمعية.

والداعي
ميز الذاكرة الجمعيةّ ،
تجدر اإلشارة إىل ّ
أن نورا يف مقاله لم يضع تعريفًا محد ًدا للذاكرة ،فقد كان مقاله محاولة إلبراز ما ُي ِّ

تاريخيا .واستمر هذا اللبس يف التعريف مع الكتاب الجماعي الذي أرشف عليه بعنوان "أماكن الذاكرة" ،فمع صدور
إىل إدراجها مبح ًثا
ً

أيضا
محدد للذاكرة
الجمعية ،كما انتقد ً
األول الذي ظهر سنة  ،1984انتقد روسو هرني ،يف مراجعته للكتاب( ،((1غياب تعريف ّ
الجزء ّ
ّ

ولعل هذا القصور يف التعريف نتيجة ِ
الجمعية وتغييب أماكن أخرىّ ،
لج َّدة املوضوع بصفته
محددة من الذاكرة
انتقائية الدراسة أماكن ّ
ّ
ّ
أول املعنيني بها( .((1فقد صدر
املؤرخني مجال البحث يف الذاكرة ،مع أ ّنهم ّ
مبحث تاريخي .وقد أبدى بيري استغرابه من عدم خوض ّ
اهتماما بار ًزا بموضوع الذاكرة
بدءا من ثالثينيات القرن املايض كثري من الكتابات لعالم النفس الفرنيس موريس هالفاكس الذي اهتم
ً
ً
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Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: F. Alcan, 1925).
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Charles Péguy, Clio: Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne (Paris: La Nouvelle revue française, 1917).
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يندرج املقال ضمن اإلصدار األول للعمل املوسوعي الذي أرشف عليه جاك لوغوفُ ،ينظر:

Jacques Le Goff et al. (eds.), La Nouvelle Histoire (Paris: Retz, 1978).

أيضا عد ًدا من مقاالت مؤرخني ينتمون ملدرسة التاريخ الجديدُ ،ينظر :بيري نورا" ،الذاكرة
ضمنه ً
ّ
وقدم محمد ُحبيدة ترجمة عربية للمقال يف كتابه "الكتابة التاريخية" الذي َّ
الجمعية" ،يف :الكتابة التاريخية ،ص .91-85

سيعاود
 15سبق ْ
أن أصدر لوغوف مجموعة مقاالت بني سنوات  1977و 1982باللغة اإليطالية ،عالج فيها موضوعات تتع ّلق بالتاريخ والذاكرة ،وهي املقاالت نفسها التي ُ
تحدث عن الذاكرة ،ليصدر الكتاب يف فرنسا
والذاكرة،
التاريخ
كتابه
يف
لينرشها
الفرنسية
اللغة
إىل
وترجمتها
تحريرها
ويضيف إليها مداخل جديدة من ضمنها الفصل الذي ّ
ُ
ُ
أن مقال بيري نورا "الذاكرة الجمعية" ،قد
وال
،1987
سنة
الجديد
التاريخ
كتاب
إصدار
بعد
تحريره
جرى
الذاكرة
عن
كتابه
يف
ص
خص
مل
ا
الفصل
أن
ويبدو
.1988
سنة
سيما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أول تأسيس
أن
د
نؤك
يجعلنا
الذي
األمر
وهو
الذاكرة"؛
"أماكن
بعنوان
1984
سنة
نورا
ره
حر
الذي
الكتاب
عىل
ا
أيض
أحال
كما
والذاكرة،
التاريخ
كتاب
يف
لوغوف
عليه
أحال
ً
ّ
ّ
ّ
تاريخيا جاء مع نورا ثم تبعه لوغوف.
موضوعا
رواد "التاريخ الجديد" لدراسة الذاكرة الجمعية بصفتها
ً
منهجي أنجزه ّ
ً

16 Rousso Henry, "Nora Pierre (sous la direction de), Les lieux de mémoire, La nation," Vingtième Siècle, revue d'histoire, Dossier: Quatre
visages d'une modernisation française, no. 15 (juillet-septembre 1987), p. 152.
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(((1
أن ينتقل البحث إىل ميدان
ثم تبعه بعد ذلك الكثري من علماء االجتماع املنتمني إىل مدرسة دوركايم ،قبل ْ
الجمعية وسرب أغوارها ؛ ّ
ّ

املؤرخنيّ .
ثم تاله بعد ذلك،
الحوليات يف دراسة الذاكرة
أول مقاربة تعتمد منهجية مدرسة
ولعل النص الذي بني أيدينا ،هو ّ
ّ
الجمعية؛ ّ
ّ
ّ
أسايس للتاريخ الثقايف لفرنسا يف العرص الحديث ،كما أنه َأ ْل َهم
كتاب جماعي بإرشاف بيري نورا ،بعنوان "أماكن الذاكرة"( ،((1وهو مرجع
ّ
تخص بلدانهم.
املؤرخني األوروبيني للنسج عىل منواله من أجل معالجة قضايا
ّ
العديد من ّ

أصناف الذاكرة الجمعيّة

ّ
الجمعية( ((2التي تسعى من خالل هذا االستذكار
أن التاريخ ُيكتب تحت ضغط الذاكرات
أكد نورا يف مقاله "الذاكرة
الجمعية" ّ
ّ
ّ

حدد نورا خصائصها يف
لتعويض االستئصال التاريخي للواقع االجتماعي املعيش ،وإعادة رسم املايض واختالقه خو ًفا من املستقبل .وقد ّ

جمعية تستعيد املايض إىل الحارض؛ وذاكرة شفوية أو منقولة بالكتابة أو الفعل؛
التايل( :((2ذاكرة واعية أو غري واعية؛ وذاكرة قوامها هوية
ّ
كاألمة
تخيل ُمر ّتب
وذاكرة إرادية خاضعة الستعماالت َّ
ّ
املؤسسات والطقوس والكتابة التاريخية املرتبطة بالسلطة والسياسية ،حاملة ملُ ّ

الهويايت؛ وذاكرة مفارقة للتاريخ .تشرتك ّ
كل خصائص الذاكرة
والعائلة والكنيسة والحزب؛ وذاكرة مستعادة زمن األزمة واالضطراب
ّ
جمعية.
ثم ذاكرة
هذه يف كونها إنتاج جماعة
ّ
برشية ،فهي من َّ
ّ

الذاكرة الجمع ّية والذاكرة التاريخية

وحتى ّ
الجمعية بصفتها
التقليدية ،والذاكرة
الجمعية كما تناقلتها األجيال ويف الكتابات التاريخية
يتمكن من التفريق بني الذاكرة
ّ
ّ
ّ

ميزات ّ
الجمعية) هي تم ّثالت ِل َما تبقّى من املايض يف
لكل صنف .فاألوىل (أي الذاكرة
موضوع بحث ّ
املؤرخ ،أعطى مجموعة من املُ ِّ
ّ

أيضا النقدية ،ذاتية وصدامية (ذاكرة إرسائيل وذاكرة فلسطني)؛ ّأما
معاش الجماعة ،تمتاز باإلجمالية ،والتداخل ،والالحدود ،وهي ً
الذاكرة التاريخية فهي ثمرة تقليد معريف وعلمي ونتاج للتحليل والنقد والعقلنة.

املراوحة بني الذاكرة والتاريخ
الجمعية يف الكتابة القديمة إال عىل مستوى املعالجة اإلسطوغرافية؛ إذ من خاللها يظهر التاريخ من موقع
ال يمكن إدراك الذاكرة
ّ

الذاكرة الجمعية للجماعة( ،((2وهو ما عناه نورا عند حديثه عن ضغط الذاكرة أثناء كتابة التاريخ.

تطورات الكتابة التاريخية إىل حدود القرن العرشين هو
وإن كانت الكتابة القديمة قد انطلقت من الذاكرة إىل التاريخّ ،
ميز ّ
فإن ما َّ

دونة
انطالقها من التاريخ إىل تشكيل ذاكرة
فتمت عملية االستذكار داخل قالب أيديولوجي ّ
معي؛ أي توظيف الذاكرة املُ ّ
جمعية جديدةّ .
ّ
18 Maurice Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire (Paris: Alcan, 1925); Maurice Halbwachs, La Topographie légendaire des
Évangiles en Terre Sainte: étude de mémoire collective (Paris: Presses Universitaires de France, 1941); Maurice Halbwachs, La Mémoire
collective (Paris: Presses universitaires de France, 1950).
19 Pierre Nora (ed.), Les Lieux de Mémoire: tome.1, La République (Paris: Gallimard, 1984); Pierre Nora (ed.), Les Lieux de Mémoire: tome.2,
La Nation (Paris: Gallimard, 1986); Pierre Nora (ed.), Les Lieux de Mémoire: tome.3, Les France (Paris: Gallimard, 1992).
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

(((2
الجمعية:
ؤس ًسا للهوية
من خالل الكتابة التاريخية لبناء ذاكرة
معينة ُ .ليصبح البحث التاريخي ُم ِّ
ّ
تخيلة تخدم أيديولوجيا ّ
جمعية ُم ّ
ّ

أيضا نشأت هذه الذاكرة"(.((2
"فمن التاريخ انتقلنا إىل الذاكرة ،ومن التاريخ ً

سواء يف الحرب العاملية األوىل أو الثانية أو الحرب الباردة أو ظهور أنظمة وطنية وسيطرة العوملة عىل
فاقمت أزمة القرن العرشين
ً

الجمعية عىل نحو
تسبب يف اسرتداد للذاكرة
االقتصاد واملعرفةُ ،مشكلة املجموعات
ووسعت ُ
الهوياتيةّ ،
ّ
اله ّوة بني املايض واملستقبل؛ ما ّ
ّ
األقليات
ُمفرط ،من أجل ترميم الهوية .يظهر هذا املسعى ،بحسب بيري نورا( ،((2من خالل ُمحاولة اختالق الهويات املح ّلية وصياغة
ّ

جمعية.
اجتماعيا لذاكرة
همشة
املُ ّ
ّ
ًّ

عا للمؤرخ
الذاكرة موضو ً
موضوعا
الهويات املُتقاتلة ،كان من الرضوري جعل الذاكرة
من أجل مواجهة املشكالت املعارصة ،والتي من أبرزها ُمشكلة
ً
ّ

ؤرخ .ولبلوغ هذا املرام ،حاول نورا أن ينتقل من ذاكرة األمكنة إىل أماكن الذاكرة( ((2عىل نحو يسمح له برصد الذاكرة يف مستويات
ُ
للم ّ
الحية يف املعيش اليومي .وهذا ما يسمح بتحديد أماكن
مرورا بالوثيقة التاريخية،
ً
مختلفةً :
بدءا بالالشعور االجتماعيً ،
وانتهاء بالتقاليد ّ
درس من قبل :فمن األماكن األكرث مادية ،من قبيل املتاحف واملواقع األثرية واملقابر واملعمار واملواقع الجغرافية
جديدة للذاكرة لم ُت َ
وتجريدا كاألسطورة والطقوس واألعياد .كما حاول نورا من خالل عرض
ونصب الجندي املجهول التذكارية ،إىل األماكن األكرث رمزية
ً

ّ
يتمكن من التمييز بني الذاكرة والتاريخ
أن الذاكرة مشكلة تاريخية حديثة ،وذلك حتى
استعماالت الذاكرة يف الكتابة التاريخية تأكيد ّ

(((2
املؤرخ ّ
الجمعية تُنشَ أ و ُتخ َتلق.
أن هذه الذاكرات
ّ
متأك ًدا من ّ
والحد من ترادف الكلمتني  ،بعد أن أصبح ّ
ّ

حدد نورا ثالث خطوات أساسية( ،((2تربز األوىل يف االنتقال
موضوعا
ومن أجل تحديد اإلطار املنهجي لجعل الذاكرة
تاريخياّ ،
ً
ًّ

ًّ
أي استذكار تستعمله أطراف أيديولوجية يف
من التاريخ الرسدي إىل التاريخ اإلشكايل ،وهو ما يسمح بأن يجعل البحث
مستقل عن ّ
ّ
ّ
فتتجل
الخطية للزمن ونهج مقاربة أنرثوبولوجية ،أما الثالثة
التخل عن املقاربة
فيحددها يف
رصاعاتها السياسيةّ ،أما الخطوة الثانية
ّ
ّ

املؤرخ،
يف إغفال زمن األصول (التاريخ القديم والوسيط) واالهتمام بالفرتة الحديثة التي تحتوي عىل مصادر كمية كفيلة بتأطري عمل ّ
الجمعية بالبحث والتمحيص.
وتسهيل عملية تناول الذاكرة
ّ

إن كان تطبيق الخطوة األوىل والثانية يتماىش مع مقاربة التاريخ الجديد التي حاولت إحداث قطيعة مع الكتابة التاريخية التقليدية،

حددها نورا قد تتوافق يف بعض أوجهها مع التاريخ األورويب ،لك ّنها ال تنسجم مع التاريخ العريب اإلسالمي .ذلك
فإن الخطوة الثالثة التي ّ
ّ

ً
حدثة تغريات جوهرية بني الفرتة الوسيطة والفرتة
أن الثورة الصناعية وهيمنة الرأسمالية قد أثَّرتا يف البنيات االجتماعية والذهنية ألوروباُ ،م
ّ
الحديثة ،متم ّث ً
تغي العديد من البنى املادية واالقتصادية التي كانت
ثم ّ
بأهم حدث وهو عزل الكنيسة عن تسيري شؤون الدولة ،ومن ّ
لة ّ

أن التجربة األوروبية ال يمكن إسقاطها عىل التجربة العربية اإلسالمية .فالكتابة التاريخية العربية ال
خاضعة للبنية الذهنية الدينية .غري ّ
تقدم الحضارة َّ
ونظر كارل ماركس لرصاع الطبقات ،من خالل قراءة التاريخ
 23كتب جاك بوسييي التاريخ الكوين بأسلوب مسيحي؛ وأ ّلف فولتري محاولة عن الطبائع باسم ّ
عىل أنه رصاع للطبقات.
24
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الذاكرة الجمعيّة موضوعًا للبحث التاريخي
دراسة يف مناذج مختارة من مؤ ّرخي الجيل الثالث ملدرسة الحوليّات

تاـسارد

الجمعية التي ّ
تشكلت يف التاريخ اإلسالمي منذ فرتة التأسيس (القرن السابع امليالدي) .وإن كان من
تزال ترزح تحت ضغط الذاكرة
ّ
الجمعية ،كما حصل يف حرب الثالثني سنة يف القرن السابع عرش بني الربوتستانت
أيديولوجيا للذاكرة
املُس َتبعد أن تعرف أوروبا توظيفًا
ّ
ًّ

الجمعية ،املُ
ستمدة
الجمعية يف العالم العريب تعيش تحت وقع االستعمال األيديولوجي للذاكرة
فإن الهويات
ّ
والكاثوليك (ّ ،)1648-1618
ّ
ّ

تشكل ّ
من أحداث تاريخية (الرصاع الس ّني الشيعي) ،والتي ال تزال ّ
فإن الخطوة التي وضعها نورا من أجل
ثم ّ
وتغذي العقل العريب .ومن ّ
تاريخيا ،تحتاج إىل مزيد من التحديد والتبيئة ،لتتالءم مع مقاربة تاريخية عربية ،أو مقاربة ذات بعد كوين شمويل.
جعل الذاكرة مبح ًثا
ًّ

ومهما يكن من هذه املالحظات عىل مقال بيري نورا ،فإ ّنه ّ
يظل من النصوص األوىل التي تناولت البعد املنهجي والنظري يف دراسة

وحاجيات املجتمع املعارص.
الذاكرة الجمعية ،عىل نحو يسعى لتكييف البحث التاريخي مع املستلزمات الجديدة
ّ

ثانيًا :املقاربة التأريخية لجاك لوغوف

أصدر لوغوف سنة  1988كتابه "التاريخ والذاكرة"( ،((2وهو تحيني مجموعة من املقاالت التي كتبها ما بني  1977و 1982باللغة

خصصه للذاكرة( .((3لقد سعى لوغوف يف
اإليطالية ،وترجمها إىل الفرنسية ،ثم أضاف إليها مداخل أخرى ،ومن بينها الفصل الذي ّ
هذا الكتاب إىل إعادة مساءلة مجموعة من القضايا يف ضوء التجديد املنهجي الذي عرفته الكتابة التاريخية .وتحرض من بني هذه

املوضوعات ثنائيات املايض /الحارض ،والقديم /الحديث ،والذاكرة /التاريخ ،وهي املوضوعات التي تناولها يف الفصول األربعة من
ويعد الكتاب من جهة تأريخ للنظريات التاريخية ومحاولة منهجية يف الكتابة التاريخية .وداخل هذا السياق ،عالج لوغوف
الكتابّ .
حيز البحث التاريخي واألنرثوبولوجي.
موضوع الذاكرة يف الفصل الثالث من كتابه( ،((3بوصفها ذاكرة
جمعية تدخل ّ
ّ

واعتما ًدا عىل الطريقة التأريخية يف تناول موضوعات كتابهّ ،ركز لوغوف عىل التأريخ للذاكرة أكرث من اهتمامه باملقاربة املنهجية.

ميز بني ثالثة أقسام من الذاكرات( ،((3القسم األول هو الذاكرة الشفوية ،أما
فكان من ّ
ثم التحقيب الزمني حارضًا يف هذه املقاربة ،لنجده ُي ِّ
التطورات
حدد
معا .وداخل هذه األقسام الثالثة ُي ّ
ّ
الثاين فهو الذاكرة الكتابية ،والثالث هو الذاكرة التي تحتفظ بالشفوي والكتايب يف اآلن ً

بدءا بدراسة وظائف الذاكرة الشفوية عند املجتمعات اإلثنية ،ثم انتقال الذاكرة من الشفوي
التي طرأت عىل الذاكرة يف مسريتها الزمنيةً ،
ثم توازن ما هو شفوي وكتايب يف الذاكرة ،وذلك يف العرص
إىل الكتايب؛ أي من فرتة ما قبل التاريخ إىل فرتة العصور اإلغريقية والالتينيةّ ،

املهمة للذاكرة الكتابية التي ارتبطت باملطبعة والتع ّلم ،وذلك من القرن السادس عرش إىل اآلن .سنحاول
الوسيط ،ثم يف أشكال التطور ّ
الرتكيز عىل هذه التحقيبات التي ذكرها لوغوف ،محاولني بذلك إبراز طريقة تناوله للذاكرة الجمعية يف هذا املسار الزمني الطويل.

الذاكرة اإلثنية
تميزها عن باقي الذاكرات؛ إذ يذهب لوغوف
تتميز الذاكرة اإلثنية ،إضافة إىل بعدها الجمعي ،بمجموعة من الخصائص التي ّ
ّ

شفويا يجعلها حارضة باستمرار يف الحياة اليومية ألفراد الجماعة .إ َّنها خزان لقصص البدايات ،واألحداث البارزة
ميزة تناقلها
إىل ّ
ً
أن ّ
ّ
مشكلة بذلك أيديولوجيا( ((3تمزج بني التاريخ واألسطورة .تقوم الذاكرة
يوميا،
مارس
لألرس والعائالت الكبرية ،والطقوس التي ُت َ
ً
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بوظيفة أساسية داخل الجماعة اإلثنية ،تربز يف حماية ثقافة الجماعة وهويتها ،وهو ما ُيربر املكانة التي تحظى بها مجموعة من

(((3
الشخصيات داخل الجماعة اإلثنية (كما ّ
مهمة حراسة
النسابني وزعماء العائلة املس ّنني والكهنة ُتر ّد ّ
يؤكد ذلك لورا غورهان ؛ فإىل ّ

أن هذا الحفظ ليس ً
حرفيا للذاكرة ،بقدر ما هو إعادة استعمالها
نقل
الذاكرة الجمعية وحماية االتساق الداخيل ألفراد الجماعة .إال ّ
ًّ

لرهانات اللحظة املعيشة للجماعة اإلثنية .ينقل لوغوف يف هذا السياق نتائج أبحاث جاك غودي التي أجراها عىل مجتمعات قديمة
أن مهمة
ال تعرف الكتابة( ،((3فقد الحظ يف دراساته اإلثنولوجية وجود اختالف يف الروايات املُ ّ
تعددة لألسطورة نفسها؛ ما ُيشري إىل ّ
ّ
تتميز
عب عن ذلك لوغوف( ((3ذاكرة
(حراس الذاكرة) ال
تتجل فقط يف التلقني الحريف للذاكرةّ .
إن الذاكرة اإلثنية كما ُي ِّ
الكهنة ّ
جمعية ّ
ّ

بالحيوية اإلبداعية.

الذاكرة امللك ّية
مرة
عند االنتقال إىل املجتمعات التي عرفت ظهور الكتابة ،يرصد لوغوف اختالفاتها عن الذاكرة اإلثنية الشفوية؛ إذ جرى ّ
ألول ّ

يف تاريخ البرشية تحنيط الذاكرة الشفوية بعد إيداعها كتابة يف األلواح الطينية ،أو الحجر أو الجلد أو ورق الربدي ،إىل غريها من آليات

الحفظّ .
تؤرخ ألحداث ملكية .لقد
وكل هذه وسائل ارتبطت بنقل ذاكرة امللوك وحفظ السالالت املالكة ووضع ال ُنصب التذكارية التي ّ

تغي وظيفة الذاكرة؛ إذ خال ًفا للذاكرة اإلثنية التي تربط بني جميع أفراد القبيلة ،أصبحت الذاكرة املكتوبة مرتبطة
ساعد ظهور الكتابة يف ّ
تحدد ما يجب تذكره واستذكاره.
بفئة نخبوية من املجتمع ،هي التي ّ

التطور ليتم لوال االنتقال املديني الذي عرفته املجتمعات البرشية ،واالزدهار السيايس والعسكري واالقتصادي
ولم يكن هذا
ّ

غريبا أن تحتفظ الذاكرة املكتوبة كما يشري لوروا غوهان بالعمليات املالية والدينية وحفالت
الذي شهدته املدن الناشئة آنذاك .وليس ً

التدشني واألنساب والتقويم السنوي( .((3وهي جميعها مرتبطة باألرس امللكية الحاكمة؛ األمر الذي جعل لوغوف يطلق عليها اسم

ذاكرة ملكية(((3؛ إذ ّ
سجل لقصص امللوك
جل النقوش املكتشَ فة ،والتي تعود إىل منتصف األلف الثانية ق.م ،أي مع ظهور الكتابة ،هي ّ

وانتصاراتهم وفضائلهم ورشائعهم.

لتستمر هذه
طو ًرا ّإياها من دون إلغائها(.((3
أن نلحظ ظهور
ومع اإلغريق يمكن ْ
أهمية التأريخ الذي بدأ يزاحم الذاكرة الجمعيةُ ،م ّ
ّ
ّ

املقابلة بني التاريخ والذاكرة عند فالسفة اليونان؛ بحيث أصبح للذاكرة بعد روحي التاريخي وغري خاضع للزمن الدنيوي(.((4
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الذاكرة الدينية
ميزه احتكار الكنيسة للمجال
تحو ًل
عرفت الذاكرة
ً
الجمعية مع ظهور املسيحية وانتشارها بوصفها دي ًنا وأيديولوجياّ ،
جديدا َّ
ّ

التحوالت التي
أن الطقوس املسيحية هي احتفاء بالذكرى( .((4يرصد لوغوف أبرز هذه
الفكري؛ إذ التعليم املسيحي هو ذاكرة ،يف حني ّ
ّ

الجمعية،
مهمة ،بداية بهيمنة الذاكرة الليتورجية الدينية عىل الذاكرة
شهدها العرص الوسيط ،ويمكن أن ّ
نحددها يف ثالث ّ
تحوالت ّ
ّ
التحول الثاين باملزج بني الشفوي والكتايب
وسيتعمق هذا الحضور الديني مع أعمال أوغسطني( ((4الذي بحث يف الذاكرة عن الله .وتم ّثل
ّ
ّ

ميزت هذه الثنائية أغلب أدبيات العرص الوسيط بشأن الذاكرة ،ليربز االهتمام الكبري بآليات الحفظ وتنشيط
يف عمليات االستذكار؛ بحيث ّ
ّ
الدنيوية املرتبطة بامللوك واألمراء والتعويض عنها بذاكرة القديسني؛ فذاكرة امللوك
التحول الثالث
الذاكرةّ .أما
فيتجل يف خفوت الذاكرة ُ
ّ
دونوا ما من شأنه أن
الجمعية ،ارتبط
ضيق من الذاكرة
ً
أساسا بفئة النبالء واألمراء الذين ّ
ّ
حيز ّ
ميزت العصور السابقة لم يعد لها إال ّ
التي َّ

ُيحافظ عىل امتيازاتهم االجتماعية واالقتصادية يف ّ
ظل نظام فيودايل.

الذاكرة الجمعية بعد عرص النهضة

مهمة مع عرص النهضة إىل زمننا الراهن ،وذلك إثر اخرتاع املطبعة .لقد ساعدت املطبعة يف تقليص
ستعرف الذاكرة ثورة معرفية ّ

أن ّ
شفويا( .((4فاتسعت
جمعية هائلة من دون الحاجة إىل وسيط ينقلها إليه
يطلع عىل ذاكرة
دور الذاكرة الشفوية؛ إذ صار بمقدور القارئ ْ
ًّ
ّ

والدين.
وتحررت الذاكرة
مجاالت املعرفة
الجمعية من هيمنة الشفوي ومن سيطرة الكهنة والكنيسة ِّ
ّ
ّ

جديدا ذا ُبعد علماين ،كان رهني ظهور الدولة الوطنية الحديثة ،وسيعود
الجمعية توظيفًا
ومع القرن الثامن عرش ،ستعرف الذاكرة
ً
ّ

معه االهتمام من جديد بذاكرة األموات ،لكن من منطلق ُدنيوي؛ إذ االحتفاء باألموات ليس املقصود منه القديسني ورجال الكنيسة،

ضحوا بأنفسهم من أجل إنجاح الثورة الفرنسية وتأسيس الدولة الوطنية( .((4وخالل هذه الفرتة ،ظهر اهتمام
وإ ّنما األشخاص الذين ّ

كبري برضورة ّ
عمت باقي بلدان أوروبا .يقول ريمون راسباي الذي أعاد االحتفال
همة لهذه الثورة ،وهي املوجة التي ّ
تذكر األحداث املُ ّ
"إن تنظيم سلسلة من األعياد الوطنية التي تجعل الشعب يستعيد ذكريات ترتبط باملؤسسة السياسية
بالثورة بعد سقوط نظام نابليونّ :

الخاصة بالثورة الفرنسية؛ إذ
القائمة هو رضورة اعرتفت بها جميع الحكومات وطبقاته"( ،((4ولم يكن هذا االستذكار رهني األحداث
ّ

يمكن رصد عودة ألحداث تاريخية قديمة ،ومحاولة استعادتها من أجل بناء ذاكرة وطنية ،كما هو الحال يف شخصية جان دارك يف

اآلرية بالنسبة إىل الجرمان.
فرنسا ،والبطوالت واملالحم ّ

الجمعية بالتوازي مع ظهور الدولة الوطنية ،فزاد االهتمام باألرشيف الوطني واألعياد الوطنية والعمالت
لقد ظهرت هذه الذاكرة
ّ

أساسا ببناء وعي
وامليداليات والطوابع الربيدية ،وأصبح للوحات الشوارع وأسماء األزقّة بعد رمزي له وظيفة استذكارية( ،((4تتمثل
ً
البعد
البعد الديني إىل ُ
وتم انتقال مجموعة من أماكن الذاكرة ،بحسب تعبري بيري نورا ،من ُ
تاريخي جديد مرتبط بالدولة الوطنية الحديثةّ ،

العلماينّ ،
ولعل أبرز مثال عىل ذلك هو تمثال الجندي املجهول.
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

الذاكرة الجمعية يف القرن العرشين
أخريا إىل الذاكرة اإللكرتونية ،وهو
بهذا التسلسل الزمني يربز التأريخ للذاكرة الذي يستعريه لوغوف من لورا غورهان ،ليصل
ً

يمتد عىل خمس مراحل" :مرحلة النقل الشفوي ،مرحلة النقل الكتايب مع جدول وفهارس ،مرحلة الجذاذات البسيطة ،مرحلة
تأريخ
ّ

(((4
غي فهمنا للذاكرة؛
امليكانوغرافيا ،مرحلة التسلسل اإللكرتوين"  .لم يكن اخرتاع الحاسوب واالنتقال إىل ذاكرة إلكرتونية وحده الذي ّ

سيما بعد اكتشاف البنية التنظيمية لنواة الخلية
إذ يذكر لوغوف ّ
أن البيولوجيا كان لها نصيب ّ
مهم يف إعادة مساءلة تعريفاتنا للذاكرة ،ال ّ
(((4
املهمة لهذا املفهوم ،يف أعمال
التي تحتفظ بذاكرة الوراثة  .ومن علم الوراثة إىل الفلسفة واألدب وعلم النفس ُيمكن رصد التحوالت ّ

هرني برغسون ومارسيل بروست وسيغموند فرويد.

ّ
موضوعا للبحث ،كتاب "الذاكرات الجمعية" ملوريس
وتظل من بني أهم الدراسات السوسيولوجية التي تناولت الذاكرة الجمعية
ً

الحوليات يف معالجتها ملوضوع الذاكرة( .((4وإن كان
هالفاكس الذي صدر سنة  ،1950وال ينكر لوغوف أثر هذا الكتاب يف مدرسة
ّ

ّ
كل ما سبق أن تناوله يف الفصل الثالث من كتابه هو عبارة عن تأريخ للذاكرة من دون تمييز منهجي بني الجانب الجمعي والفردي

بدءا من اإلحالة عىل كتاب موريس ،سيرشع لوغوف يف الحديث عن الذاكرة الجمعية بصفتها
أو بني الجانب التقني والوظيفي ،فإ ّنه ً
تجار الذاكرة ،بحسب تعبريه،
موضوع بحث أكاديمي التجاه "التاريخ الجديد" ،بعد أن أصبحت هذه الذاكرة
ً
اسا يستعمله ّ
حس ً
موضوعا ّ

واملتوجسون من ضياعها(.((5
ّ

الجمعية والذاكرة التاريخية(((5؛ فاألوىل هي "ما تبقّى من املايض يف
ويبدو أ ّنه مدين للتقسيم الذي وضعه نورا بني الذاكرة
ّ

الحياة التي تعيشها املجموعات ،أو ما تفعله املجموعات باملايض"(((5؛ ّأما الثانية فهي الذاكرة التاريخية التي ال تخضع يف كتابتها

الجمعية ،أي بمعنى آخر ،هي تاريخ علمي ينطلق من الذاكرة الجمعية ويسائل أماكن الذاكرة وذاكرة األماكن.
إىل ضغط الذاكرات
ّ
قدمه الرواد األوائل ملدرسة الحوليات يف أعمالهم ،وهي وإن لم ُت ِ
سائل الذاكرة عىل نحو منهجي ،فإ ّنها تبقى
كما عرض لوغوف ما ّ
ّ
ّ
(((5
(((5
(((5
ً
قدمه روبري فولز وجان توالر وجورج دويب
مهدت لتطوير منهج يضع الذاكرة موضع بحث تاريخي ،ومن ذلك ما ّ
مهمة ّ
أعمال ّ
وفيليب جوتارد(.((5

الجمعية ،بقدر ما كان شغله الشاغل هو إبراز دور مدرسة
أن رهان لوغوف لم يكن وضع منهج لدراسة الذاكرة
يبدو
واضحا ّ
ً
ّ

الحوليات والتاريخ الجديد يف دراسة الذاكرة .إ ّنه يف حقيقة األمر امتداد لذلك الجدل القائم إىل حدود نهاية الثمانينيات ،بني العلوم
ّ
االجتماعية واإلنسانية ،يف محاولة املُؤرخ إيجاد موضع قدم أكاديمي مع ثورة املعلومات.
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تاـسارد

ثالثًا :أزمة الهويات والذاكرات الجمعية من خالل مقاربة فيليب جوتارد
ّ
الجمعية( ،((5وإذا كانت استعماالته قد اختلفت عىل مر العصور ،وهو ما
يؤكد جوتارد صعوبة إعطاء تعريف واضح ملصطلح الذاكرة
ّ

تطوراته يظهر عالقته الوطيدة بالبعد الجماعي من جهة ،وبالتاريخ من جهة أخرى؛ إذ يستعري جوتارد
ذهب إليه لوغوف نفسهّ ،
فإن تتبع ّ
جمعية ،من دون وجود مسافة نقدية( .((5فالذاكرة تقع يف مجال املعيش
قصة
من نورا مقولته بشأن اختالط التاريخ بالذاكرة داخل بوتقة ّ
ّ
يتميز بالحس النقدي والعقالين .ضمن هذا السياقُ ،يرجع
والحميمي والصورة والوجدان ِّ
والدين؛ ُمختلفًا بذلك عن البحث التاريخي الذي ّ

جوتارد الفضل يف جعل الذاكرة موضوع بحث تاريخي إىل نورا ،وذلك يف مقاله "الذاكرة الجمعية" الذي سبق الحديث عنه يف الجزء األول

شائعا يف الكتابات التاريخية وموضوع بحث لدى املؤرخني.
أيضا يعود الفضل يف جعل مصطلح "ذاكرة
من هذه الورقة ،وإليه ً
جمعية" ً
ّ

الهوية والذاكرة الجمعية

ّ
تتجل اإلضافة األساسية يف مقال جوتارد يف ذلك الربط بني الذاكرة بصفنها موضع بحث واألحداث املُعارصة التي شهدتها أوروبا(.((5

ّ
تتجل يف انتشار ظاهرة الهويات
إن هذا االهتمام املُتزايد بالذاكرة ،يف العقود الثالثة املاضية هو ،بحسب جوتارد ،تعبري عن أزمة هوياتية،
ّ

ثم انقسام االتحاد السوفيايت وسقوط جدار برلني( .((6لقد ّ
شككت هذه الحروب الدامية يف الثقة
املحلية ،نتيجة للحرب العاملية الثانيةّ ،
معتقدا وجود عقالنية متعالية تشتغل يف بروز عالم أفضل ،وأ ّدى تخلخل هذا
والتفاؤل التي ألفها املجتمع الغريب يف القرن التاسع عرش،
ً
ظهورا بار ًزا يف
اليقني إىل إحداث فجوة بني املايض واملستقبل ،واسرتداد للذاكرة اسرتدا ًدا مف ِر ًطا من أجل ترميم الهوية .يظهر هذا املسعى
ً

اجتماعيا ،كما هو حال األمريكيني السود واألقليات
محاولة اختالق الهويات املحلية وصياغة ذاكرة جمعية من طرف األقليات املُهمشة
ًّ
فتم تعويض التهميش
اإلثنية يف فرنسا ،وكذلك الجماعات اليهودية يف أوروبا؛ ما جعل التاريخ ُيكتب تحت ضغط الذاكرات
الجمعيةّ ،
ّ

زمن األزمة وتجاوز الخوف من املستقبل عرب عملية إعادة استحضار املايض وتقويمه.

كما يمكن رصد تنامي هذه الظاهرة يف أدب الرواية ،وانتشار الكتابات التي تتحدث عن السري الذاتية والذاكرات الجمعية

جمعية وهويات مح ّليةّ .
ولعل من أبرزها
ألصحابها؛ فالعديد من الروايات التي ُكتبت يف هذه املرحلة تعكس هاجس البحث عن ذاكرة
ّ

كما يشري إىل ذلك جوتارد( ،((6رواية "حصان الكربياء" الصادرة سنة  1975لبيري جاكيز إلياس ،وهي سرية ذاتية للمؤلف يحيك فيها
طفولته يف منطقة بريتون  Bretonبعد الحرب العاملية األوىل ،واملآيس التي لحقت بأهل البلدة ،ويف خضم رسده اعتمد اعتما ًدا مبارشًا

الجمعية ّ
أيضا رواية جذور الصادرة سنة  1977لصاحبها أليكس هييل عىل أنها أنجح
عىل ما احتفظت به الذاكرة
لسكان املنطقةُ .تص ّنف ً
ّ
تقص الرواية تاريخ عائلة أليكس هييل،
الروايات التي ّ
تعب عن انتشار ظاهرة استعادة الذاكرة الجمعية يف ثمانينيات القرن العرشين؛ إذ ّ

جد العائلة من بلده غامبيا للعمل "ق ًّنا" يف أمريكا إىل أن حصل أحفاده
األمرييك ذي األصول األفريقية ،منذ أن جرى استقدام كونتا كونتي ّ

جمعية تحتفظ ّ
تغيات ومعاناة
عىل الحرية ،فيدمج أليكس خالل هذه الرواية ذاكرة عائلية
تعرضت له من ّ
بكل العادات األفريقية ،وما ّ
ّ
يف أمريكا من منتصف القرن الثامن عرش إىل القرن العرشين.
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  ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

مميزات الذاكرة الجمعية
املؤرخني من مدرسة
األدبيات السابقة،
الجمعية من خالل اعتماده عىل
مميزات للذاكرة
ً
سواء عند ّ
ّ
ّ
ُيحاول جوتارد أن يرسم ّ

مميزات:
الحوليات أو عند الفالسفة وعلماء االجتماع ،ويمكن أن نحرصها ،بحسب ما َّ
قدمه يف ثالثة ّ
ّ

تاريخيا أو ً
خلطا لألزمنة ،بحيث تقوم باستجالب املايض
تشو ًها
ӵӵخلط األزمنة:
سواء كانت الذاكرة فردية أو جمعية ،فإ ّنها ّ
ً
تعد ّ
ً
عب عنه بول ريكور بمقولة "املايض الحارض"(.((6
إىل الحارض من دون مسافة نقدية ،وهو ما ّ

معنى للحظة
بناء عىل رهانات الحارض ،وأحيا ًنا إىل تضخيمه من أجل إعطاء
ӵӵالتحريف :تقوم الذاكرة ً
أيضا بتحوير املايض ً
ً
(((6
عد وصفًا خاط ًئا للحقائق ،بقدر
تتم عملية ترميز املايض وصناعة األساطري التي ال ُت ّ
املعيشة  ،ومن خالل هذا االستحضار ّ

ما هي طريقة أخرى للتعبري عنه.

فإن الصيغ التي تتم ّثل من خاللها املايض هي صيغ
ӵӵاألمد الطويل :إذا كان جزء من الذاكرة يوجد يف
الحيز الفرديّ ،
ّ
(((6
تعبريا
يتم بوعي أو من دونه ،وهو الذي يجد
وأول سجل للذاكرة املُس َتعادة يتأىت من خالل التكرار،
ً
ً
الجمع ّ ،
سواء الذي ّ
أيضا برصد
له من خالل تقاليد اللباس واألكل والطهو واالحتفاالت واألدب الشفوي والحياة اليومية( .((6كما تسمح الذاكرة ً

املايض يف أمده الطويل .وقد تعود أحيا ًنا إىل فرتات سحيقة يف القدم ،إذ أظهرت الدراسات األنرثوبولوجية للفولكلور األورويب

عده أول آثار استيطان اإلنسان
أن هذا النوع من االحتفاليات يعود إىل فرتة ما قبل املسيحية ،بل يمكن ُّ
الخاص باألرياف ّ
يف هذه املناطق ،واستطاعت الذاكرة أن تحتفظ بهذا الرتاث ألجيال مديدة من دون الحاجة إىل تدوينه ،كما تأقلمت هذه
الجمعية مع املُ
ستجدات الطارئة ،بما فيها انتشار املسيحية يف األرياف األوروبية يف العرص الوسيط( .((6وال تزال
الذاكرة
ّ
ّ
عديدا من األفكار واملعتقدات التي تعود إىل
موسميا تحمل
سنويا أو
األعياد والتقاليد الفولكلورية التي ُتقام يف األرياف
ً
ً
ً

طقوس الخصوبة وإرضاء آلهة األرض ،املرتبطة بنمط إنتاج زراعي قديم.

الذاكرة الجمعية بني الديني والوطني

املؤرخ
يعقد جوتارد مجموعة من املقارنات بني البعدين الديني والدنيوي يف الذاكرة
الجمعية ،والكيفية التي من خاللها يستطيع ّ
ّ

أشد صالبة من الفولكلور والرتاث الشعبي .فالقصص امللحمية واملؤسسة
مستودعا لحفظ الذاكرة
الدين
عد ِّ
الجمعية ّ
أن يدرسها .إذ ُي ّ
ً
ّ
النص الديني ،وأغلب الطقوس الدينية هي عبارة عن ن ُُصب سنوية ذات وظيفة تذكارية تعيش املايض يف الحارض ،وهو
جرى حفظها يف ّ
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تكيف مع املعتقدات
ُ 66يمكن ً
أيضا رصد هذه الوظيفة للذاكرة الجماعية يف بلدان املغارب ،فقد استطاعت الذاكرة الحفاظ عىل بنيتها من خالل الفولكلور الشعبي الذي َّ
اإلسالمية وأعاد إنتاج نفسه داخل اإلسالم ،من ذلك عىل سبيل املثال االحتفاليات التي تصاحب عيدي األضحى وعاشوراء .وهي احتفاليات يهيمن عليها اللعب واملضاحك
والضوضاء وخرق القواعد التي يقوم عليها العيدان اإلسالميان ،مع استحضار شخصيات أسطورية لها جذور يف امليثولوجيا األمازيغية .وقد رصد األنرثوبولوجي عبد الله
الجمعية يف
للمؤرخ بشأن آليات الذاكرة
حمودي مظاهر التشابه بني الفولكلور األورويب يف األرياف املسيحية والفولكلور األمازيغي يف البوادي املغربية ،وهو ما ُيعطي فكرة
ّ
ّ
الضحية وأقنعتها :بحث يف ّ
الذبيحة واملسخرة باملغارب ،ترجمة عبد الكبري الرشقاوي (الدار البيضاء:
حمودي،
ّ
إعادة إنتاج بناها الذهنية داخل أمد طويل .انظر :عبد الله ّ
دار توبقال ،)2010 ،ص .10
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أهمية كبرية يف أبحاثه بشأن الذاكرة الجمعية( .((6وقد سمحت دراسة الذاكرة الدينية
ما جعل موريس هالفاكس يويل الذاكرة الدينية
ّ
أيضا األحداث املؤسسة نفسها التي ُتبنى من خاللها هوية الجماعة،
بفهم عديد من آليات الذاكرة الوطنية ووظائفها؛ إذ تحرض فيها ً
إن عقد املقاربة بني نُصب الجندي املجهول واألوثان يف املعتقدات الدينية يسمح برصد مدى
ويجري استعمالها ونقلها برهانات سياسيةّ .
ً
إن هذه
يتم فيه تركيز الذاكرة تركي ًزا ُمك ّثفًا،
عد
التشابه يف الوظائف؛ فكالهما ُي ّ
جاعل ّإياها شديدة االرتباط وااللتحام بالهويةّ .
ً
مستودعا ّ
املؤرخ الذي يشتغل بوعي أو من دون وعي من أجل
الذاكرة التي يحافظ عليها ويروجها الدين والدولة تعتمد اعتما ًدا ً
كبريا عىل عمل ّ
عكسيا من التاريخ (التدوين)
ترتد
املؤرخ من أجل بناء ذاكرة
جمعيةّ ،
بناء الهوية الدينية والوطنية .وتقوم الجهة املُستفيدة باستثمار جهد ّ
ً
ّ
واحتفاليات سنوية.
إىل الذاكرة ،لتظهر عىل نحو رمزي( ((6يف معالم ونُصب تذكارية
ّ

خامتة

الجمعية ،من خالل أعمال رواد اتجاه التاريخ الجديد،
أهمية املساءلة التاريخية للذاكرة
لقد حاولنا من خالل هذه الورقة إبراز
ّ
ّ

بدءا ِببيري نورا ثم جاك لوغوف وفيليب جوتارد .لقد كان الوعي برضورة تطوير اإلرث التاريخي الذي حققته مدرسة الحوليات ُمح ّف ًزا
ً
(((6
بدءا من ثمانينيات القرن املايض  ،وهي األزمة
ألعمال املؤرخني الثالثة،
ً
وأيضا استجابة لألزمة التي تعيشها العلوم االجتماعية ً
سيما عن مدى ارتباط علم التاريخ بالعلوم االجتماعية األخرى .وقد أشار نورا إىل
التي ساهمت يف إعادة مساءلة التصنيفات القديمة ،ال ّ
جمعية"( ،((7شأنه يف ذلك شأن مصطلحات جديدة
تحدثًا عن اإلشكاليات التي ُيثريها مصطلح "ذاكرة
هذه األزمة يف فاتحة مقالتهُ ،م ّ
ّ

أخرى (من قبيل الذهنيات والبنى واملتخيل) اقتحمت البحث التاريخي .وال تتم ّثل اإلشكالية فقط يف الجانب املُصطلحيّ ،
فكل من
للمؤرخ،
أمرا ال محيص عنه
نورا ولوغوف وجوتارد يتفقون عىل خطورة املزج بني التاريخ والذاكرة
الجمعية؛ ما يجعل من دراسة الذاكرة ً
ّ
ّ
فولكلوريا أو شهادات ألناس
شفويا أو
ليس فقط من أجل فهم واقع معيش( ((7يف الحالة التي تكون فيها الذاكرة ال تزال محفوظة تراثًا
ًّ
ًّ
ألن الذاكرة ،بوصفها تم ّثالت ذهنية للمايض ،هي التي تقوم باختالق التاريخ بحسب تعبري جوتارد( ،((7فاملصادر
معارصين ،ولكن ً
أيضا ّ
موازيا النتقال
نص مكتوب ،وقد كان االنتقال من عرص ما قبل الكتابة إىل العرص القديم
ً
األدبية هي يف أصلها ذاكرة جرى تحويلها إىل ّ

الذاكرة من طور الشفاهة إىل طور التدوين (كما أشار إىل ذلك لوغوف) ،وظ ّلت يف عديد من الكتابات محافظة عىل الخصائص نفسها،
أيضا يف الكتابات التاريخية
من
االنتقائية والرسد الرمزي وامليثولوجي ،والوظائف نفسها يف بناء هوية الجماعة والحفاظ عليها .كما نجد ً
ّ

ّ
ّ
التحكم يف الحارض من
للتحكم فيها ألغراض سياسية؛ فالسلطة ومحيطها لطاملا رغبا يف
حضورا للذاكرة ومحاولة
القديمة أو املعارصة
ً

الحد من ترادف مفهومي
خالل إعادة رسم املايض ،وال يكون ذلك إال من خالل عملية انتقاء للذاكرة .لذلك يرى بيري نورا( ((7رضورة
ّ
التكيف مع
الحوليات بوصفه ثورة يف مجال دراسة الذاكرة ،يهدف إىل
الذاكرة والتاريخ ،وأن ُيكمل منهج التاريخ الجديد مسرية مدرسة
ّ
ّ

املستلزمات الجديدة وحاجات املجتمع املعارص.
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وجيه كوثراين

السلطة واملجتمع والعمل السيايس
العريب أواخر العهد العثامين
وسائط السلطة يف بالد الشام

يف كتابــه الســلطة واملجتمــع والعمــل الســيايس

العريب أواخر العهد العثامين :وســائط الســلطة يف

بــاد الشــام ،كان هــدف وجيــه كوثراين تبيان ســات

السلطنة العثامنية وخصائص مجتمعها التقليدي ،من
خالل دراســة مفهــوم الدولة الســلطانية يف التاريخ

اإلسالمي ،ومدخل مفاهيمي ملعالجة إشكاليات ترتبت
عىل التقاطع بني صيغة االلتزام يف النظام العثامين

القديم واإلدارة العثامنية الجديدة التي اعتمدت عىل
تنظيــات الجديدة ،وعىل التداخــل والتاميز بني نظام
امللــل واالمتيــازات األجنبيــة ،وأثر ذلــك يف املجتمع،

وكذلــك عىل العمــل الســيايس العــريب الحديث من

خــال تقاطعه مــع اإلســراتيجيات الغربية قبــل الحرب
العامليــة األوىل .فهــذا كله ،بحســب كوثراين ،شــكّل

والت الســلطة واملجتمع،
حالــة تاريخية مأزقية يف تح ّ

ون وســائط الســلطة
يحــاول تفســرها مــن خــال تكــ ّ
بني األطــراف واملركــز ،وبني القديــم والجديــد .يتألف

هــذا الكتاب ،الصــادر حديثًا عن املركز العــريب لألبحاث
ومفهرسا) ،من
ودراسة السياسات ( 352صفحة ،موثقًا
ً

مدخل وأربعة فصول وخامتة.

