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مقدمة

عُ رفت كل أم��ة بمنجزاتها وآثارها وطبيعة
تأثيرها ،فيوص��ف المجتمع بصفة تالزمه دون
غي��ره؛ وم��ا ذاك إال المنج��ز واألث��ر ،والباقي
والمعتب��ر من حياة الناس وفعل البش��ر ،والذي
تس��تزيد البش��رية منه فهماً
ً
الس ْ
��فر
وعقال عبر ِ
والناقل ،س��فراً عرفنا بأنه التاريخ ،والناقل هو
اإلنس��ان مؤرخاً أو محباً للتاري��خ ،فكل هؤالء
ومع مسيرة الزمن يشكلون مفهوم التاريخ الذي
يس��ير متناغماً على قوائم ثالث وهي اإلنس��ان
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والزمان والمكان ،أو ما ش��ئت من مسميات تعطي ذات المعنى
وق��د تختلف من حي��ث المبن��ى ،فالمؤدى  ،وه��و التاريخ ،هو
المقصود مما سنقول ونورد.
إن فه��م كل خصائ��ص التاري��خ واس��تبطانها ف��ي العق��ل
واكتناهها في الضمير مزيج عزيز المنال وصعب االس��تيعاب
إال لم��ن امتلك نواصي حزمة م��ن المعارف والمدارك والعلوم
التي تعين اللبيب وتس��عف الحصيف حال االحتياج وعند تزاحم
األفكار وتعدد زوايا النظر لواقعة أو انعطافة في مجرى التاريخ
الذي قد يحيل القارئ والمؤرخ لصور وحاالت متعددة األشكال
ومتباينة المعاني قد تتفق وتنسجم أو تتقاطع وتلتوي.
وقد سرنا في كتابنا هذا وفق جملة من التصورات واألفكار
المطروح��ة من مؤرخي��ن وذوي فكر ،أو وصلنا لها بعد التأمل
والعد والحصر؛ حيث كان لزاماً وضع المسار وارتسام المالمح
للسبيل الواضح في تكوين العقلية التاريخية التي تتمكن من سبر
الغام��ض ،وتقديم الحل ،واستش��راف المقبل ،لتش��كيل الوعي
بالكيفي��ة التي نفهم بها التاريخ فنورد أحداثه الدقيقة كمثل يعطي
للحاضر العظة والعبرة ،ويزرع في المستقبل األمل.
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المعرفة التاريخية..
الت�شكل وم�ساحات الت�أمل

إن التش��كل الواع��ي للعق��ل التاريخ��ي في
إط��اره المعرفي الالزم يس��توجب حصول هذا
العقل على معينه الالزم الذي يس��تقي منه بشكل
ال يعرف االنقطاع وال االنسداد ،فيستسقيه كلما
نض��ب الم��داد ،وكأن المعرفة ه��ي النهر الذي
يج��ري في س��واقي العقل ومس��ارب الفكر فال
يترك عرقاً ناش��فاً وال م��ورداً جافاً إال َمرَّ عليه
وأفاض عليه من زاده وزوَّده من ريانه.
ولك��ن الس��ؤال ال��ذي يس��تفز عق��ل محب
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التاريخ اللبيب ،ويصف ل��ه عبر إيراد الجواب الدواء كوصف
الطبي��ب للعليل ،هو :ما هي هذه المعرف��ة التاريخية وعن ماذا
نبحث بالضبط ،عن ش��يء أدركته عقولن��ا ح ّد الملل فغاب عن
ناظرن��ا وأفل ،أم هي المعارف والعل��وم والموارد المبعثرة في
ثناي��ا أفكارن��ا وأذهاننا وحياتن��ا ،لكنها تحت��اج لوقفة الحصيف
المتأمل ،الذي يريد أن يعلم كيف يكتب سفر الحياة الذي عرفناه
باسم التاريخ؟ ومن يكتبه من الناس ،هل كل واحد ،أم هذا العاقل
دون ذاك؟
وه��ل التاري��خ مج��رد س��فر لس��جل الماضي ،أم مناقش��ة
واستفسار ،حصر وتح ٍّد وحساب ،لمعرفة المآل والمآب؟ وبأي
قلم يكتب التاريخ ،وبأي عقل يدرك؟
ّ
والمنظرين
وقد سعى الكثير من المؤرخين وفالسفة التاريخ
للحضارة إليجاد أس��س المعادلة المعرفية التاريخية ،فبنوا لذلك
جس��وراً من األفكار س��عياً لردم الهوة وتجاوز الحدود النمطية
وتف��ادي األس��وار ،فن��رى غرانجي ي��رى أن طبيع��ة المعرفة
التاريخي��ة ذات منح��ى إكلينيك��ي نظري وهو م��ا يميزها عن
المعرفة العلمية والدراس��ات اإلنسانية ،إذ إنه يرى نظريته هذه
مس��تلهمة من ك��ون المعرفة التاريخية ال تعطين��ا أمثلة ونماذج
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وقواني��ن علمية تعمل على معالج��ة الوقائع والظواهر؛ ذلك أن
دور المعرف��ة التاريخية يقتصر على عملي��ة إعادة بناء للوقائع
الماضي��ة والمقتصرة على رؤية وفكر ومنه��ج المؤرخ ،وهذا
يجعل��ه مذبذباً بين ما ه��و ذو طابع فني وجمالي يدخل في إطار
الس��رد الروائي المنم��ق ،وبين الصوري ال��ذي هو من ضمن
العلوم االجتماعية ،وأدى هذا التصور آحادي النظرة ألن يحكم
غرانج��ي بنفي الصفة العلمية عن التاريخ ،وحصره في اإلطار
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وعلى الضفة األخرى يتصدر ريمون آرون الذي يس��تحث
جارف من األس��ئلة عبر
الفك��ر التاريخي عبر مواجهته بس��يل
ٍ
ماهي��ة المعرفة التاريخية وبصفتها تعني الماضي ،فكيف يكون
الماض��ي معرف��ة ،وما هي طريقة اس��تدعاء الماض��ي لحياتنا
المعاصرة ليكون معرفة ،فهل يكون االس��تدعاء للتاريخ بكليته
أم بخصوصيته أم بجزئيته؟
ومن خالل االنغماس في فكر آرون نرى أنه يدعو المؤرخ
ألن يق��وم بدوره البنائي من خالل إعادة بناء الماضي باالعتماد
على الوثائق بصفتها حججاً وبراهين واقعية ،وهنا نلحظ ظهور
الفكر والمنهج الموضوعي والواقعي في المعرفة التاريخية ،إذ
إن دعوت��ه صريحة لحتمية الوق��وف عند خصوصية موضوع
المعرف��ة التاريخية ،وذلك عبر قراءة س��ابرة فاحصة لألحداث
التاريخي��ة وجزئياتها ،النتش��ال ه��ذه األحداث من العش��وائية
ونقلها إلى الموضوعية والواقعية.
ويمك��ن من خ�لال الفك��ر الواقعي والموضوع��ي أن نبني
منظومة للمعرفة التاريخية وكما يلي:
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كم��ا يظهر لنا فكراً ومنهجاً من نوع آخر يعتمد على مفهوم
األثر والوثيقة التاريخية بصفتها عماد األمر ومناط الفكر ،وهنا
يظه��ر لن��ا بول ريكور والذي س��عى جاه��داً ألن يؤطر لنا هذا
المنه��ج المعرفي التاريخي بجملة تس��اؤالت مث��ل :كيف يمكن
للمؤرخ أن يبني الوقائع التاريخية.
ومن أي��ن تتأتى المعرفة التاريخية ،ه��ل من مجرد الرؤى
العابرة البسيطة أم عبر األدوات المعرفية والعلمية؟
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وم��ن خ�لال ه��ذا المنه��ج الوثائق��ي يس��وقنا ريك��ور إلى
أن التأري��خ للوقائ��ع ال يس��تقيم له معنى وال يص��ح له مبنى إال
باستحضار المؤرخ لألدوات المنهجية المعرفية والفكرية والتي
ال يمك��ن أن تك��ون إال بوج��ود الوثيقة واألث��ر التاريخي ،وهو
عماد بناء الوقائع التاريخية.
ويمكن أن نوجز منهج ريكور بالتالي:
المعرفة التاريخية

الوثيقة التاريخية

المنهج العلمي

أما المعرفة التاريخية وفقاً للمقاربة الخلدونية أو نظرية ابن
خل��دون التاريخية ،فهي تطرح أس��ئلة أخرى وإجابات مغايرة،
وه��ي ه��ل أن المعرفة التاريخية مجرد س��رد مح��ظ لألحوال
واألخب��ار والوقائ��ع ،أم ه��ي نظر وتحقي��ق ومعرف��ة للدوافع
واألسباب التي أدت لحدوث الوقائع التاريخية؟
فابن خلدون يبني منهجاً أساسياً وهو إلزامية إرجاع الوقائع
واألحداث إلى أصلها الحقيقي ،لكن على أن نطابق ونراجع ذلك
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مع جملة من اآلث��ار واألدلة التاريخية األخرى ،وبالتالي نحفظ
للتاريخ مدلوالته وأدلته ،ونتدارك الهفوات والسقطات المعرفية
التي قد يقع فيها المؤرخ أو قارئ التاريخ.
ومن النظرية الخلدونية يمكن أن نستشف جملة مفاهيم:
المعرفة التاريخية

التحقق والتأكد

النظر
التحليل والنقد

مسيرة المعرفة التاريخية تعني:

ضرورة بناء الفكر التاريخي

فهم التاريخ لصناعة الحضارة

العمران البشري
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فماذا نريد من المعرفة التاريخية؟ وعن أي كامن نبحث في
بحره��ا؟ وما العوائ��د والفوائد ،والمناف��ع والنواتج من المعرفة
التاريخية؟
آن
الجواب هو :خلق حالة من الوعي الفردي والجمعي في ٍ
واحد ،لصنع مس��تقبل واضح وواعد ،وه��ذا ال يجيء برخص
األف��كار وس��ذاجة التفكير ،ب��ل هو بنظام عقل��ي ومنهج فكري
وإعداد نفس��ي ينطلق من الوثيقة والواقعة التاريخية ليستقر في
ً
سبيال للحضارة التي ننشد.
وعينا
والحض��ارة ليس��ت كلم��ة يتغن��ى به��ا المترف��ون فكري��اً،
المتخمون ذهنياً ،المحملون بأفكار ومناهج ومش��ارب مشوش��ة
غالباً ،ولديهم سعة من مال أو وقت أو قدرة للكتابة أو النشر أو
اإلنتاج اإلعالمي فيصدعوا أفئدتنا ويمألوا مس��امعنا بكالم قلّما
ي��درك مغزاه س��واهم ومن يدور في فلكهم؛ ب��ل الحضارة نتاج
معن��وي ومادي ،ثقافي وعلمي ،وهو التق��دم الذي ترنو العيون
لرؤي��اه ،وتكد العقول واألنفس لبلوغه ،لكن الوصول للحضارة
عب��ر هذا التق��دم يلزمه مقدم��ات ،وفي مقدمته��ا معرفة ما هو
التقدم ،وما سبيله ،ولماذا نسلك درب التاريخ وفلسفته لوعي ما
استبطنته كلمة التقدم؟
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إذاً ،ال بد من رس��م اإلط��ار المفاهيمي ،ث��م البعد الفكري،
متوائماً معه اإلدراك المعرفي ،ليكون النس��ق بائناً ،والمقصود
مستباناً.

وقد تكلم أكثر من مؤرخ وفيلس��وف في كيفية جعل المعرفة
التاريخية جس��راً لالرتقاء ،ومنهم هربرت ماركوز الفيلس��وف
واالجتماعي الشهير ،والذي يرى أن التقدم التاريخي يدور على
فكرتين:

التقدم الكمي

(وهو التقدم في العلوم
والمعارف اإلنسانية وتراكم
الخبرات والتجارب)

التقدم الكيفي

(وهو التقدم في كيفية
إرساء مفاهيم الوعي
والحرية والقيم اإلنسانية)

وي��رى ماركوز أن ال بد للمؤرخ ومح��ب التاريخ والقارئ
له أن يعرف الصعوبات واإلش��كاالت المرافق��ة لكتابة وقراءة
التاري��خ ،وأن علين��ا أن نميز بين المعرف��ة التاريخية بمفهومها
الماضوي المحض والمعرفة التاريخية لالستش��راف المستقبلي
وعَ يش الحاضر.
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كما نس��تنتج من نظرية ماركوز أن المعرفة التاريخية :هي
المعرف��ة القائم��ة على إعادة بناء وتش��كيل األح��داث والوقائع
التاريخية باالستناد إلى الوثائق التاريخية .أما المعرفة التلقائية:
فهي المعرفة التي ال تحتاج ألدوات وفهم عميق لمعرفتها.
أما إذا أردنا نظرة أخرى لكيف تُدمج المعرفة التاريخية في
بناء الحضارة ،أو إعادة رس��م خريط��ة التقدم ،فيمكن أن نلحظ
نظرية موريس ميرلوبونتي ،والذي سعى جاهداً إليضاح ماهية
التص��ور العقالن��ي للتاريخ ،وبالتالي رس��م مالم��ح لما يعرف
بمنط��ق التاريخ ،ومن خالل هذه المدرس��ة نرى مفهوم منطق
التاري��خ ،لكن ما هي أس��س ميرلوبونتي في بن��اء فكرته حول
التاريخ:
رفض التفسير
الماركسي للتاريخ
أدلة وشواهد تدعم
التفسير التاريخي

شرح وتفسير
للوقائع التاريخية
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ولكن السؤال ما هو «منطق التاريخ» حسب وجهة نظره؟
هو المنطق الذي يتش��كل في قراءة األح��داث العامة والتي
مصدرها اإلنس��ان ،والذي أعطاها طابعاً مأس��اوياً بسبب سعي
اإلنسان نحو الكمال.
وعلى الرغم مما يظهر من معقولية األحداث التاريخية فهي
ليست مترابطة الصلة؛ لكون النسق يبقى مشرعاً نحو الممكن.
وم��ن هذا نقف عل��ى مفهوم جديد للمعرف��ة التاريخية وهي
كيف يمكن أن نفهم تقدم المنجز البش��ري عبر مسيرته رغم أن
الصالت ليست وثيقة بين جميع أفعالهم.
وإذا ما فتحن��ا نافذة التقدم باالعتماد على المعرفة التاريخية
فس��نرى نظرية كلود ليفي ستراوس ،والتي ركزت على مفهوم
التقدم في التاريخ وذاك عبر المراحل التي عاش��تها اإلنس��انية؛
فهو يرى أن االنتقال من مرحلة ألخرى ال يكون بطريقة نمطية
سلسة ،بل من خالل الوثبات والقفزات.
ومن خالل هذا الفكر فإن ستراوس يرى أن التقدم التاريخي
ل��ه نظام بنيوي ،يتقدم عبر قف��زات وطفرات ،وبالتالي ال يوجد
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مقياس منتظم أو س��لّم متصل ومتدرج يمكن عن طريقه ترتيب
أنواع التقدم وفق مسار خطي تقدمي تطوري.
وم��ن خالل جملة ما طرحه س��تراوس نفه��م أن التقدم عبر
التاريخ والمعرفة التاريخية يستلزم معرفة جملة مفاهيم وهي:
التطور

المعارف والعلوم اإلنسانية

التقدم اإلنساني

المعرفة
التاريخية

ونخت��م مي��دان النظري��ات المعني��ة بالتق��دم التاريخي عبر
المعرفة التاريخية للفيلسوف ليبنيتس ،والذي سعى لإلجابة عن
التس��اؤالت الملحة ف��ي هذا المضمار ،ومنها :م��ا طبيعة التقدم
ف��ي التاريخ ،وهل هو منقطع أم متص��ل؟ وهل يمكن أن ينتهي
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هذا التق��دم أم ال؟ وكيف ينعكس على االرتقاء الحضاري لألمم
والمجتمعات؟
ي��رى ليبنيتس أن التق��دم التاريخي ال ب��د أن ينعكس نتيجة
واقعة في البناء الحضاري لألمم والش��عوب ،وهو يسير بكيفية
تقدمية متصلة وبش��كل يجعل الالحق أفضل من الس��ابق إذا ما
أدركنا معن��ى المعرفة التاريخية ،وذلك عبر تحس��ين وتطوير
ً
وصوال للتكاملية والت��ي ال يمكن بلوغها
العال��م واالرتقاء ب��ه،
بشكل نهائي؛ كون التقدم التاريخي أمراً ال متناهياً.

إن أه��م ما يمكن أن نس��تلهمه من نظري��ة ليبنيتس هو تميز
التقدم التاريخي المبني على أس��اس المعرفة التاريخية بالحرية
ً
وصوال لبناء الحضارة الراقية ،لكن هذا ال يعني أن
والديموم��ة
التق��دم التاريخي مرتبط بغايات محددة س��لفاً ال يحيد عنها أحد،
ول��ذا يبقى التقدم التاريخي غير مكتمل ،مما يعني أن الكالم عن
نهاية التاريخ ال قيمة له.
ويمك��ن أن ن��رى أن نظرية ليبنيت��س تقوم عل��ى المتوالية
التالية:

21

التقدم
الثقافة
الزمن
التقدم التاريخي

الرقي

الماهيات
الحرية
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التطوير

الإن�سان و�صناعة التاريخ

الش��ك أن اإلنس��ان  -وكما أسلفنا  -هو أحد
عناصر الفعل التاريخي وحلقة التاريخ التي قلنا
إنها تقوم على اإلنس��ان والزمان والمكان ،غير
أن كيفية اندماج هذا اإلنس��ان في صناعة الفعل
التاريخ��ي وتحري��ك رحى التاريخ والتأس��يس
للحضارة يس��تلزم تص��وراً
ً
كامال ع��ن الكيفية
والديناميكية التي يرتحل بها اإلنسان من مرحلة
إلى أخ��رى واالنتقال من عتبة مرحلة إلى التي
تليها وتعلوها ،فمن هو اإلنسان الصانع للتاريخ،
23

وأي مالمح تعلو منتجاته ،وأي صفات تميز منجزاته؟
بع��د ق��راءة مس��تفيضة للتاري��خ المثم��ر ،والعم��ل الناجز
المس��تمر ،يمكن أن نقول إن لهذا اإلنس��ان ال��ذي يفهم التاريخ
ويصنعه السمات التالية:
المدرك لحدود إمكاناته

المستوعب
لمعطيات واقعه

المتمكن في
إدارة العالقات

المحدد ألهدافه

اإلنسان
الصانع للتاريخ

المتمرس على األدوات
والعلوم العصرية

المؤمن بثوابته

القادر على إقناع غيره
بفكره

الممتلك إلدارة التنفيذ
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وإذا م��ا تعمقنا أكثر في النظري��ات واآلراء التي بحثت في
دور اإلنسان في صناعة التاريخ سنجد التباين والتمايز ،وكذلك
التطابق في آراء العلماء والمؤرخين بخصوص ذلك.
فعلى سبيل المثال يرى لوسيان غولدمان الفيلسوف الفرنسي
خالل مناقش��ته لفك��رة :هل التاري��خ هو نتاج أنس��اق معينة أم
أفعال بش��رية؟ فهو يرى أن التاريخ ليس أحداثاً فارغة ،بل هو
نتاج أفعال وعالقات إنس��انية ،وهو ي��رى أن اللغة والبُنى (من
النظرية البنيوية) واألنس��اق الس��لوكية ال تصنع التاريخ؛ ألنها
عبارة عن نتاج الفعل اإلنس��اني الصادر عن اإلنس��ان فهو من
يصنع التاريخ.
عالقات
اإلنتاج
أنماط
اإلنتاج

عناصر فكرة
غولدمان لصناعة
اإلنسان للتاريخ

بنية
األمور
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إن أهم ما يمكن اس��تجالؤه من كالم غولدمان أن لإلنس��ان
اليد الطولى في صناع��ة التاريخ والتحكم بمجرياته ،كما نلمس
تقدير قيمة اإلنسان.
أم��ا ج��ورج هيجل فقد ناق��ش فكرة :هل لإلنس��ان دور في
صناع��ة التاري��خ ،أم ال يعدو كون��ه أداة لتحقيق م��راد الروح
المطلق (أي الله في األديان السماوية).
في��رى هيجل أن دور اإلنس��ان ف��ي التاريخ يح��دده ما ينجزه
ويش��يده لتحقي��ق غاي��ات كامنة في التاريخ نفس��ه وف��ي المطلق،
فاإلنس��ان مجرد وس��يلة وأداة لتحقيق غايات ،فأيّاً كانت إنجازات

العظماء فهي تخضع للضرورة التاريخية أساساً ،فاإلنسان قد يظن
ً
حقيقة إال منفذ إلرادة الروح المطلق.
نفسه صانع التاريخ ،وما هو
وهذا تجريد س��افر لقدرة اإلنس��ان ومكنوناته الالمحدودة،
والت��ي يمك��ن بها وم��ن خاللها صن��ع المرحلة ووض��ع اللبنة
لصناعة وبناء تاريخ وحاضر ومس��تقبل ،المستقبل المبني على
األمل المستمد من التاريخ بما فيه من عبرة ومثل.
أم��ا جان بول س��ارتر فقد ناقش فكرة :هل اإلنس��ان صانع
التاريخ أم التاريخ وسيلة يستثمرها اإلنسان لتحقيق غاياته؟
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وي��رى أن الحري��ة والوعي بمجاالتها المتاحة هي الس��بيل
الوحيد كي يصنع اإلنس��ان تاريخه ،وسبيله األوحد ليخرج من
عنق زجاجة مكر التاريخ.
وم��ن جمل��ة أفكار س��ارتر نفه��م أن التاريخ لي��س دائماً هو
المس��يطر والمح��دد إلنجازات اإلنس��ان ،بل لإلنس��ان متاحات
وممكن��ات تؤهل��ه ليكون صانع��اً للتاريخ ،فكلما أدرك اإلنس��ان
معنى حريته وعرف مدى إمكاناته؛ بنى صرحه التاريخي العتيد.
إن فكرة س��ارتر تأخ��ذ بعين االعتب��ار الفاعلية اإلنس��انية
المدركة ،وهي تؤكد لنا أن اإلنسان يصنع تاريخه.
اإلنسان

العقل الواعي

فكرة سارتر
عن اإلنسان
صانع التاريخ

الحرية

إدارة
اإلمكانات
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إن كل ه��ذه التصورات والرؤى حول اإلنس��ان ودوره في
صناعة التاريخ سواء أكانت هذه الصناعة وذاك الدور يسيران
بش��كل عم��ودي أم أفقي ،عم��ودي بالبناء واإلنجاز اإلنس��اني
الف��ردي التراكم��ي ،وأفقي بالعم��ل الجماعي التش��اركي ،فكل
هذا يدفعنا نحو الس��ؤال األهم :وهو كيف الس��بيل لصناعة هذا
اإلنس��ان األنم��وذج؟ وأخصر الط��رق لنيل ذل��ك؟ واإلمكانات
المتاحة في هذا السبيل؟
وهن��ا يمك��ن أن نوجز بع��ض المعايير الختب��ار كفاءة هذا
اإلنسان الصانع للتاريخ:
الثقافة

الريادة
معايير كفاءة
اإلنسان الصانع
للتاريخ

الدقة

أصالة
التفكير
األمانة
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الكاريزما

إن كل ه��ذه المعايي��ر ق��د تفقد قيمته��ا إذا ما افتقد اإلنس��ان
الصانع للتاريخ الغائية :أي معرفة الغاية من الش��يء والسببية،
كم��ا أن علي��ه أن يحتفظ بهويته ومس��اره الخ��اص في صياغة
األمور ونحت مسار أفعاله بصبغة استثنائية تجعل منه رمزاً.
فعن��د قراءتنا للتاريخ نرى أن من يصنع التاريخ له مس��اره
الخاص الممتزج بالسمات الشخصية االستثنائية الفريدة والبيئة
المتأهب��ة ،وكل ه��ذا ال يتأت��ى ألي فرد لمج��رد هوايته لمفردة
التاريخ ،أو صناعة الحضارة ،فقد تكون هذه الهواية هاوية من
حيث ال يحتسب.
وهن��ا ال بد أن نأخ��ذ جملة حكم يُ َعلِّمه��ا التاريخ لمحبيه من
الس��اعين في بناء األمجاد والتي هي قمة المنجزات التي تصنع
في اللحظة المناسبة مع اغتنام الفرصة السانحة لصنع التاريخ،
كما يعلمنا التاريخ أن العبرة ليس��ت في كم نعيش ،بل في كيف
نعي��ش ،أو كما قال كن��ت روث« :قياس الحي��اة ليس في طول
بقائها ،ولكن في قوة عطائها».
لك��ن على هذا كله أن ال يذهب بن��ا إلى أبعد من الواقع ،فقد
يتعلق اإلنسان بالسماء وينسى أين يقف!!!
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فعلينا في غمرة الحديث عن صناعة اإلنس��ان للتاريخ أن ال
ننسى القيم والمثل ،وكما قال سرفانتس:
«الحياة تقاس بأنبل األعمال ال بأحلى السنين».
لكن المعرف��ة التاريخية واإلبحار في عال��م التاريخ يزودنا
بالعدة الالزمة لرسم المسار العقلي الفردي منه والجمعي بشكل
س��ليم آمن ،وكما قالت الحكمة« :خذ من األمس النصيحة ،ومن
اليوم العمل ،ومن الغد األمل».
إن م��ن أبلغ األمثلة التاريخية المعاصرة لصناعة اإلنس��ان
للتاري��خ هي التجربة اليابانية والتي قادت لصناعة التاريخ عبر
عمل جماعي هادف ،تمكن من خالله المجتمع الياباني أن يبني
منظوم��ة حضارية فريدة واس��تثنائية معاص��رة يمكننا أن نأخذ
منها جوانب عدة ،ومن خالل استقراء التاريخ الياباني من القديم
إلى المعاصر يمكن أن نس��تنتج جملة عوامل ساعدت اليابانيين
في صناعة التاريخ وهي:
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العمل الجماعي

تبني قيم التحديث
والتطوير

منهج علمي
وعملي منظم

تقدير قيمة الوقت

اإلنسان الياباني
الصانع للتاريخ

تذوق العنصر الجمالي

جودة التعليم

السعي لالبتكار
وتطبيق التكنولوجيا

احترام فكر اآلخر
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فهم التاريخ ..
الإ�شكالية المعرفية المتكررة

ال ش��ك أن من أهم األس��ئلة التي تس��تحث
جواب
عق��ول األجي��ال المتعاقبة وتبحث ع��ن
ٍ
شاف ،هو من يفهم التاريخ؟
ٍ
وم��ا هي منهجيته لنفهمه؟ وكيف لنا أن نثق
به��ذا المنه��ج أو ذاك؟ وه��ل م��ن وصاية على
العقل في فهم التاري��خ أو لتبنيه منهج محدد في
قراءة وفهم التاريخ؟
أس��ئلة ال تنفك تطرح نفس��ها في كل زمان
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وتتعدد اإلجابات غالباً بحسب حال السائل وفهم المجيب.
وتفسير التاريخ وحركته ومآالته تحكمها متواليات وحسابات
س��نعرج على بعضها تصريحاً ،ويمك��ن الوصول لبعضها من
اإلجابات المس��تنبطة تلميحاً ،ضمن دال��ة وخوارزمية معرفية

يمكن من مؤداها العام الوصول لتفسير للتاريخ ،يناسب مجرى
الوقائع ،وينس��اب م��ع مجرياتها ،ويحاكي الماضي وفق نس��ق
عقلي متزن ،ويتناغم مع العقل بشكل توافقي ال يحتمل التقاطعات
والتجاذب��ات ،الت��ي لطالما صرفت األجيال عن غاياتها بس��بب
دخولها في متاهات التفسيرات المجتزأة والمتجرِّ ئة على السياق
ّ
ودوال علمية
التاريخي المنطقي المتواصل والمقنن وفق شواهد
وعملية ،علمية كونها تخضع لس��ياق تفسير التاريخ وفق أنساقه
أو قواعده المضطردة ،أو وفق اس��تدعاء الماضي الحاضر في
الذاك��رة التاريخية عبر جعل ه��ذه الذاكرة حية ال تفتر وال تهدأ
وال تنضب من كثرة الس��ماع والتكرار بصيغ وأش��كال تتناسب
والنمط الش��خصي لكل جيل ،والخريطة الذهنية التي تناسبه في
قراءة وس��ماع وتفسير تاريخه وإرثه المعرفي الذي تصاغ منه
هويته وشخصيته ،س��واء أكان ذلك لهويته وشخصيته بالمعنى
الفردي االختزالي المؤطر باإلنسان الواحد ،أو بالمعنى الجمعي
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الش��مولي الرامي إلى الهوية والش��خصية المجتمعية والتي يع ّد
التاريخ رافدها الرئيسي.
لكن عن أي تأريخ نتكلم وأي رافد نريد ،إنه التاريخ المبني
عل��ى المعرفة واإلدراك الواعي الذي يس��تمد هديره وتدفقه من
حيوي��ة المجتمع ال��ذي يصوغه ويش��كله ويعطيه س��مته العام
وبصمته االستثنائية.
وهنا يأتي دور التفس��ير المعرف��ي الممنهج للتأريخ ،فما هو
ذل��ك النمط المنهجي المعرف��ي إلدراك التاريخ؟ وما هي أدواته
وسبله؟
لكي نفه��م التاريخ بطريقة تضم��ن عصرانيته ومعاصرته
آن ومكان فال بد أن تكون لدينا معادلة متوازنة ،وأسس هذه
لكل ٍ
المعادل��ة هي أن التاريخ كون��ي الجريان ،محفوظ في األذهان،
يس��ير وفق دورات وأنس��اق ،فهو كوني من حيث إن مضمونه
يقوم على مؤثرات تتعلق بمفاهيم متكررة.
ولكي نفهم كيف تجري األمور وفق األنساق التاريخية لكل
ح��دث أو أمة أو مجتمع فعلينا بالقاعدة التي تحكم عمل المؤرخ
والتي تقوم على ما يلي:
35

التعريف

اإلدراك

الربط

أم��ا التعري��ف :فقصده التعري��ف بماهية األش��ياء وإدراك
كنهه��ا ،ومدى ارتباطه��ا بغيرها ،أي هي الكش��ف عن طبيعة
العالق��ة بي��ن األش��ياء ،فإذا م��ا أدركن��ا هذه العالق��ة أصبحت
تفاصي��ل الحدث التاريخي ومجرياته ف��ي متناول أيدينا ،وكأننا
نعي��ش اللحظة التاريخية فنعرف خصائصها ونتلمس مكنوناتها
ومكوناته��ا ،فيصبح التصرف بباقي مجري��ات األحداث طوع
يميننا ونصب أعيننا.
اإلدراك :وه��و العنص��ر الفك��ري والمرك��ب الذهني الذي
ال بد من اس��تحضاره دائماً وأبداً كي ترس��خ في عقليتنا أسباب
ومسببات هذا الحدث التاريخي أو ذاك ،وندرك الغايات ونعرف
المحصلة والمآالت ،عبر استيعابنا وإحاطتنا التامة المبنية على
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النهج والمنهج المعرفي المنضبط بالممكنات الذهنية والعلمية.
كما أن االستيعاب يرتكز على قوائم وأسس تمكننا من عيش
اللحظة والح��دث التاريخي ،وبالتالي بن��اء تصور معرفي عن
الواقعة التاريخية ،ويمكن وضع قاعدة معرفية لذلك:

االستجالب

السببية

اإلدراك

التأويل

فاالس��تجالب هو القدرة على الحض��ور الذهني لدى قارئ
التاري��خ يمكن��ه من أن يكون متق��د الفكر نش��ط الذاكرة ،يمكنه
أن يستجلب أو يس��تدعي الحوادث التاريخية ليتمكن من إدراك
خصائص ودقائق الوقائع وس��بل الجمع والتوفيق بينها ،فتنشط
في عقليتنا رؤية اس��تبصارية عابرة للنظ��رة العامة ذات النمط
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الس��طحي ،والتي غالب��اً ما تفضي إلى االنس��ياق واالس��تتباع
الفكري لهذا المؤرخ والكاتب أو ذاك.
أم��ا التأويل :فهو ق��درة كامنة في عقولن��ا ألن نعرف كيف
نكيّ��ف هذا المش��هد التاريخ��ي أو ذاك وفق م��رادات ومقاصد
حقيقي��ة راس��خة تقوم على القواع��د التفس��يرية ،وتنحى باتجاه
التجديد والرشد في رؤية األمور من أكثر من زاوية.
أما السببية :فال بد من مثولها أمام العين وفي محور التفكير،
كي نس��تطيع معرفة األس��باب والدوافع من وراء هذا العمل أو
ذاك ،فإذا م��ا كان كل هذا متوافراً في مخيلتنا المعرفية توفرت
لدينا رؤي��ة تاريخية متكامل��ة األبعاد تالم��س أركان الفهم وال
تخضع لقيود الوهم.
لكن العنصر األساس��ي اآلخر الذي ال بد أن يكون حاضراً
عن��د قراءة التاريخ هو الرب��ط :وهو مدى قدرتنا على المواءمة
والرب��ط بي��ن األحداث والرواي��ات فنخرج منها بال��كل الجامع
للتص��ور والرؤيا التاريخي��ة األقرب للمعق��ول ،والتي تحاكي
وتالمس معنى الحقائق وتوصل للمأمول.
غي��ر أن كل ه��ذا قد يكون صعب��اً في أحيان كثي��رة؛ كوننا
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نتعام��ل مع حقائق غائبة ل��م نعتد على معالجتها على هذا النمط
ووفق هذا المنحى ،فعقولنا دأبت على سوقنا نحو السهل المتاح
ال��ذي ال يتطلب الجهد وال يس��تند إلى البُعد ،ب��ل القريب المنال
هو المرغوب المطلوب ،وقليل الجهد هو الذي غالباً ما نس��عى
إليه ونؤوب.
لذا ،فنحن نتكلم هنا عن س��ياق عقلية ذات مفاهيم اس��تثنائية
في قراءة وفهم التاريخ ،عقلية تركن إلى التحديد :وهو التركيز
على دقائق األمور لبن��اء التصور الكلي وفق المفهوم التركيبي
لألح��داث ،وتبتع��د عن التعميم الذي يقود إل��ى تصورات عامة
وأحكام استباقية في الغالب.

٭٭٭
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الفكر التاريخي  ..الم�سيرة والم�سار

في هذا السعي لبناء منظومة أفكار لصياغة
العقلي��ة التاريخية ،وتأطير مالمحها المتصورة

لتكون وفق الس��ياق وضمن النطاق ،كان حتماً

أن نؤسس للفكر التاريخي بإبراز معالمه ورسم
مالمحه ،ليكون وفق المسار وضمن المتصور
واإلطار.
فماذا نحتاج إليه ليكون لدينا الفكر التاريخي
الالزم ،ذو الرأي الجازم ،الذي ال يترك شكاً وال
ً
عقال بُني  ،لدى الكثير،
يغ��ادر في العقل وهماً،
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عب��ر توهم��ات وترهات تراكمت عبر الس��نين وترس��خت في
العقل الجماعي حتى تحولت إلى حقائق ووقائع ،لكن بال أساس،
ولفتها هالة من القدس��ية حتى أصبحت غير قابلة للمساس ،فهنا
نحتاج إلى زا ٍد لهذا المسير التاريخي الطويل ،لنضمن المردود
ويطيب المنال والنيل.
وفي البدء يجب أن نحدد مسارات الفكر التاريخي ،وهي:
مقابلة ونقد
وتحليل
تأطير
وتنظير

مسارات الفكر
التاريخي

تفكيك وتركيب وتطبيق

وفي هذا المسار نلمح ضرورة وضع تصور ومالمح للفكر
التاريخ��ي ،وهنا ال بد أن نعرف أن أس��اس هذا الفكر هو العلم
الراس��خ والمعرفة الواعية المدركة ،وفي هذا الس��ياق ال بد من
معرفة أمرين:
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فل��كل مؤرخ وكات��ب توجه أو منحى يتبن��اه فيضعه ضمن
هذا المس��ار أو ذاك ،ومن خالل معرفتن��ا بهذه الجوانب نتمكن
م��ن إدراك المنطلق��ات والغاي��ات وتكوي��ن األف��كار والرؤى
والتصورات ،ليكون حكمنا صائباً بعيداً عن المآرب والغايات.
توجهات المؤرخ

أسلوبه الكتابي

كما أن األس��لوب الممي��ز لكل مؤرخ وكاتب يس��اعدنا في
فه��م مرامي الكلمات ،وتحليل الفق��رات ،والوقوف على معاني
ً
سهال ومناسباً ال ينقصه شيء من
الكلمات ،فيأتي عندنا التصور
العمل النق��دي والتحليلي الهادف ،الذي ال يترك نهايات األمور
مفتوحة ،فال ندع الوقائع تس��وقنا لنتائج مغلوطة ومُوهمة ،فمن
الكتّاب من يأخذ باألس��لوب التجريدي ومنهم من يميل لألسلوب
الش��اعري ومنه��م الخطابي وهك��ذاٌ ،
وكل له أث��ره في طريقة
تعاطينا مع المادة المكتوبة.
ران على
كم��ا أن الفكر التاريخي ال يتأتى من غير ِدرب ٍة و ِم ٍ
إمكاني��ة المقابلة والمقارنة بين النص��وص والوقائع التاريخية،
وإدراك لمي��زات وصفات كل ش��خصية ،مما يمكننا من معرفة
ٍ
خفاي��ا األمور وتفاصيلها ،خصوصاً بعد إخضاع هذه الروايات
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لمنه��ج النق��د والتحليل ،النق��د القائم على أس��س فكرية وعلمية
رصينة تميز هذا القارئ عن ذاك وتعطيه ميزة الس��بق ،ويشار
له بأنه األدرى واألدق.
أم��ا في مج��ال التحليل فكم م��ن مؤرخ فاته الخي��ر العميم،
وإصاب��ة الحق في الصميم؛ نتيجة تخلي��ه أو فقده لميزة التحليل
التي تس��اعدنا ف��ي تفكيك النص��وص وإعادة تركيبه��ا لتكوين
الصورة والتصور ،والذي إن غاب عن ذهن المؤرخ والقارئ،
فس��يولد في تص��وره االرتباك والتش��وش الم��ؤدي للتعميمات
واألحكام الهزيلة التي ال تنفع وال ُتشبع.
ل��ذا نرجع ونق��ول ب��أن إدراك معنى التفكي��ر يقودنا لفتوح
معرفي��ة ومنجزات علمية َّ
قل نظيرها ،وبنظرة ووقفة مع معنى
التفكير ندرك ذلك ،فما هو التفكير؟
هو إدراك عالقات بين عناصر موقف ما ،كإدراكنا للعالقة
بي��ن المقدمات والنتائج ،ومعرفة العالقة بين الس��بب والنتيجة،
والعام والخاص وإدراك العالقة بين شيء مجهول وآخر معلوم.
غي��ر أن علين��ا أن ندرك أن منهج التفكي��ر التاريخي ما هو
إال واحد من أس��اليب التفكير ومناهجه ،لذا ال بد من أن يعرف
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المؤرخ كافة أشكال التفكير ليحسن استخدامها وتوظيفها بالكيفية
والشكل األنسب األكمل.
المنهج
االستقرائي

المنهج االستداللي
أو االستنباطي

مناهج البحث
في التفكير

المنهج
التاريخي

المنهج
التجريبي

فالمنه��ج االس��تداللي ينتق��ل فيه الق��ارئ من المعل��وم إلى
المجه��ول ،وتتوق��ف دقت��ه عل��ى صح��ة الرب��ط بي��ن النتائج
والمقدم��ات ،أي معرف��ة الحقائ��ق المجهول��ة اس��تناداً للحقائق
المعروفة.
أما المنهج االستقرائي فيعني تتبع جزئيات الواقعة للخروج
بحكم عام كلي ينطبق على جميع جزئيات الواقعة.
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ام��ا المنهج التجريبي فيقوم على دراس��ة الظواهر الطبيعية
التي تخض��ع للتجربة ،والقياس عليه��ا لمعرفة كيف حدث هذا
األمر قبل عهود ،وكيف أصبح هكذا.
وبالنس��بة للمنه��ج التاريخي فيق��وم على دراس��ة األحداث
التاريخي��ة وتصوره��ا على الكيفية التي حصل��ت فيها للخروج
بتعميمات تمكننا في فهم حاضرنا وتصور مستقبلنا.
وه��ذا كله يقودن��ا حتماً للتخلص م��ن ِربقة القي��ود الفكرية

ور َسخت في سيرته
المزعومة التي انبنت عبر مس��يرة التاريخ َ
دون أن تكون من صلبه أو حقيقته.
فالتفكير التاريخي دعوة للقفز على التقليد الس��لبي ،الذي ال
يوصلنا لمعرفة الحقيقة وال يلبي صوت العقل .
فالتقليد في النقل التاريخي :هو الركون لقول الغير بال دليل
أو سند ،أو تبنّي وجهة نظر الغير دون التبين من دليل القائل.
كما أن التفكير التاريخي س��بيل لالنعتاق من َش َرك األوهام
والخراف��ات ،والت��ي أسس��ت في العقلي��ة التاريخي��ة جملة من
المفاهيم والقواعد التي تحجب الحق وتواري الحقيقة.
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فاألوه��ام والخراف��ات ه��ي جمل��ة تهي��ؤات وتص��ورات
وتعميمات عقلية باطلة قامت بال دليل أو برهان ،موروثة عادة
وتلبس��ت بالتقادم بمعنى القدسية ،حتى تأخذ عبر مسيرة التأريخ
طابع��اً ثابت��اً ومنطبع��اً ال يحيد عنه إال من جهل ،بحس��ب رأي
الجُ هال طبعاً.

إذاً ،فنحن بحاجة لكافة أنواع التفكير كي نس��تطيع بناء فكر
تاريخي قادر على ترسيخ مبدأ علمية التاريخ ،وإمكانية تطويره
كحق��ل يمت��از بجوانب علمي��ة رصينة ،وهنا ال ب��د من إدراك
البع��د المعرفي لمنهجية التفكير التاريخي والتي تس��تلزم وجود
إطار منهجي عقلي لتحلي��ل القضايا المتعلقة بميدان من ميادين
التاريخ.
لكن علينا أن ال نغفل البعد االنفعالي في هذا الفكر التاريخي
وال��ذي يض��م االتجاهات العامة التي تس��تند إلى إثارة األس��ئلة
لمعرفة مصداقية الخبر التاريخي ،وذلك عبر المقدرة على حل
القضايا الغامضة المتشابكة.
إذن نحن بحاجة لفكر تحليلي تاريخي متكامل القوائم:
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التفكر

قوائم الفكر
التحليلي
التاريخي

التأمل

المفاضلة
بين اآلراء
والنظريات

أما التفك��ر :فهو الركن الذي يعني أن ه��ذا الفكر التاريخي
يركن لألس��باب العلمي��ة المعقولة الحصيف��ة الوجيهة للوصول
للنتائ��ج وإط�لاق األحكام والتعميم��ات ،دون اعتب��ار لألوهام
والتقليد السلبي المطلق.
والتأمل :هو إطالق العنان للفكر والخيال في الربط والتوفيق
بي��ن عناصر الفعل التاريخي للوص��ول لحالة يقينية يطمئن لها
العقل وتركن لها النفس.
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أما المفاضلة بي��ن اآلراء والنظريات :فهي القدرة التحليلية
والنقدية الفذة واالس��تئنائية الت��ي تعطي للمؤرخ صفة المؤرخ؛
ألنه أصبح قادراً على التمييز والترجيح.
لذا ،نحن بحاجة التزان في معايير الفكر التاريخي:

الوضوح
الصحة
معايير الفكر
التاريخي المتزن

الربط

الدقة
االتساع

المنطق

وف��ي ختام هذا كله ال ب��د أن نقول إن بن��اء المنهج الفكري
التاريخ��ي ليس ضرب��اً من ض��روب الترف الفك��ري الزائف
الزائ��ل ،ب��ل مطلب علم��ي معرفي ،تبن��ى به القواع��د وتقوى
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ب��ه العقول عند الملم��ات ،فيتكون لدينا م��ؤرخ وقارئ للتاريخ
حصي��ف لبي��ب ،ال ينقصه م��ن المعرفة ش��يء ،وال يغيب عن
إدراكه ثابت ،راسخ العقل ،متين العلم ،مكتمل األدوات ،يتنفس
التاري��خ ويعيش��ه ،وكما ق��ال المؤرخ بوركهارت« :بواس��طة
ذراعي نحو منبع األشياء،
التاريخ أقف على حافة الكون ،وأم ّد
َّ
فيبدو لي التاريخ ِشعراً يدرك بالحس».
فتعال يا من أحببت التاريخ إلى هذا الميدان األرحب ،لنأخذ
منه ونضيف ل��ه ،ليضفي علينا م��ن أوراده وروحه وريحانه،
لنعرف سيرة ومسيرة الحياة.
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علم التاريخ
من ال�سرد �إلى التحليل والنقد

كل أمة وإنس��ان يبح��ث عن حل وأمل ،حل
لما يواجهه أو يكاد في مسيرة العمر ،فال بد من
زاد للمس��ير ومعرفة للمآل والمصير ،ومن هنا
بدأت الحكاي��ة وإلى هذه الخطوة عادت ،حكاية
ح��ب الناس لدراس��ة التاري��خ بمفهومه العفوي
الس��ردي أو بمنهج��ه العلمي النق��دي؛ فالتاريخ
يعني أخذ العبرة والمثل الس��تلهام الفكرة وبعث
األم��ل ،وتجاوز كل ش��كل أو ملم��ح للنكوص
والفشل.
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فما هو التاريخ ابتداءً؟
س��نعرج لزاماً عل��ى إضاءات ونقتبس من المش��هد العلمي
ً
وصوال لتعريفات عدة لمعنى التاريخ.
لقطات
فأهل اللغة والفصاحة يرونه تعريفاً بالوقت ،وتحديداً للزمن
كما يرى الجوهري في الصحاح.
ومنه��م من يمي��ل إلى تعدد اللفظ وتباي��ن المعنى بين تأريخ
وتوريخ ،بحس��ب ما مالت إليه ألسنة أهل اللغة واألدب ،وبلغوا
به اإلرب كما يرى ابن منظور في لسان العرب.
واتج��ه بعضه��م لبيان أصل��ه ومعرفة فصل��ه أعربي هو أم
أعجمي؟
إذ يتبن��اه الع��رب ويجعلون��ه م��ن علومه��م المحضة ،لكن
البع��ض اآلخر يرى أن��ه من عل��وم العجم ،استحس��نه غيرهم
وجعلوه مساراً لترسيم معالم أزمانهم وحياتهم.
والمتتب��ع لموق��ع التاريخ ف��ي الخريطة العقلي��ة والتصور
الذهن��ي لكب��ار المؤرخين يرى أكثر من تص��ور لتبني التاريخ
كعلم ،وتوظيفه في الحياة عبر الدراس��ة والفهم ،وهذا ما نلحظه
عند السخاوي في اإلعالن بالتوبيخ.
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فالمقري��زي يختزله في جعله اإلخب��ار عما حدث في العالم
في الزمان الماضي.
وال شك أن في ذلك وقوفاً عند حدود معرفية أقرب للتصور
القصص��ي المحض الذي فيه نزعة للوقوف بالزمن عند المعنى
االستاتيكي الماضوي.
ووجد المقريزي مثل هذه التطورات والرؤى من اإلسقاطات
المعرفية للكافيجي الذي رس��م ذات المس��ار للتاريخ بقوله :هو
عل��م يبحث فيه عن الزمان وأحواله ،وع��ن أحوال ما يتعلق به
من حيث تعيين ذلك وتوثيقه.
منحى تقليدياً يتعاطى مع األبجديات السلس��ة لفهم
وهنا نرى
ً
معن��ى التاري��خ ،وبالتالي انعكاس هذا كله عل��ى النظرة النقدية
ً
حل��وال ،ونطلب
والتحليلي��ة للتاري��خ ،إذ إننا نري��د من التاريخ
منه إجابات عن أس��ئلة ماضوية في ش��كلها ،علمية في قوامها،
طي الكتب على ما جفت به
ونقدية في مسارها ،ال تقف عند ح ّد ّ
األحبار ونقل عنها من أخبار؛ بل باألسئلة السابرة ،ال النقوالت
العابرة يمكن أن ُنحيل ه��ذه األخبار القصصية المضمون ،إلى
علم رصين مأمون ،يعوّل عليه في معرفة المآالت ،واستشراف
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المستقبالت ،فكما عُ لِّمنا :أن من حفظ التاريخ في صدره أضاف
أعم��اراً إلى عم��ره ،وما ذل��ك إال بمعرفة التج��ارب ،وجعلها
ِمسْ طرة لمسيرة حياة شكلها متشعب ومعقد ،لكن تحكمه نواميس
وقوانين كونية يمكن أن نعيها بمعرفة معنى التاريخ.
وظه��ر اتج��اه علمي آخ��ر يح��دد التاريخ بح��دود وظيفية
محضة ،فيرى السخاوي أنه تعريف بالوقت لضبط األحوال من
المواليد والوفي��ات أو علم جرح وتعديل ،وهذا ما يراه المناوي
في التاريخ.
غي��ر أن آخرين يرونه من زاوية أخرى كابن خلدون ،الذي
دعا للتمييز بين الجانب الس��ردي الس��طحي ،والنقدي التحليلي
عند دراسة علم التاريخ ،فيقول عن التاريخ :في ظاهره ال يزيد
عل��ى أخبار عن األيام والدول والس��وابق م��ن القرون األولى،
وفي باطنه نظر وتحليل للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم بكيفيات
الوقائ��ع وأس��بابها عميق ،فهو لذلك أصيل ف��ي الحكمة عريق،
جدير بأن يع ّد في علومها خليق.
وم��ن هنا نبحر في عال��م التاريخ وعلوم��ه وصنوفه بمبناه
ومعن��اه الفياض الكري��م ،الذي يزخر بكل ما تش��تهيه األنفس،
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وتعظم به العقول ،وتستقر به المدارك ،وتعرف به المآالت.
إذاً ،ع��ن أي مفه��وم للتاريخ نبحث؟ وعن أي تعريف نفتش
ونس��أل؟ فنزيد تأريخاً نحيا به ال نش��قى ب��ه ،نحمله في عقولنا
فتستنير به ،ال نحمله على ظهورنا فنشقى به.
فكم من مجتمع وإنسان أدرك معنى التاريخ كتجربة وبرهان
فاس��تقام أمره ووضح مساره ونهجه ،إذ تمكن من أدوات الحياة
واس��تقامت في مخيلت��ه الرؤى والتص��ورات؛ فالحياة محكومة
بأنس��اق وتدور على أس��س وقواعد ال بد من فهمه��ا لكي نحيا
كراماً هانئين.
فإذا ما أردنا أن نعرّ ف التاريخ فال بد أن نفهم كل مكنوناته،
فنحن نحتاج إلى المؤرخ الواعي فال تاريخ بال مؤرخ كما يقول
كولينجوود ،كما أننا بحاج��ة إلدراك كيف نتعامل مع المعلومة
التاريخية ومظانها ،فال تاريخ بدون وثيقة كما يقول سينيوبوس.
وال ب��د لنا أن نتعامل مع التاريخ م��ن زوايا ووجهات نظر
متعددة ،فعلينا أن نعي أشكال وأنماط التاريخ ً
أوال ،وهي:
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التاريخ
التقريري

التاريخ
المروي

أشكال
وأنماط
التاريخ

التاريخ
النقدي

التاريخ
الفعلي

 – 1التاري��خ التقري��ري :هو الذي يقوم عل��ى كتابة التاريخ
ونقله فقط.
 – 2التاريخ النقدي :هو الذي يقوم على الشك والتحليل.
 – 3التاريخ الفعلي :هو تاريخ الوقائع.
 – 4التاريخ المروي :هو تاريخ األخبار.
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ومن خالل كل ما مرَّ ندرك أن الصفة التي تجعل من دارس
التاري��خ مؤرخاً هي الوع��ي بالمتغيرات ومعن��ى الثبات ،وأن
التاريخ كوني المضمون بشري الحفظ والتداول.
وإلدراك المحددات العام��ة لفهم مجريات التاريخ يجب أن
نعرف أن:
المجرى العام للتاريخ يدور حول:

الخالق

اإلنسان

الطبيعة

المجرى التفصيلي للتاريخ يدور حول:

الموجودات

اإلنسان

األفكار

مرتكزات الوقائع التاريخية:

اإلنسان

الزمان

المكان
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إذاً ،فنح��ن نتناول هنا جملة مفاهي��م ّ
ركز عليها وتبناها كل
ً
وصوال
من رام معالجة مشكلة فهم التاريخ والتعمق في دهاليزه
ألدوات صن��ع الحضارة؛ غير أن م��ا ذكرناه ليس من األدوات
الس��هلة المنق��ادة لكل راغب ،أو هي في متن��اول يد كل طالب،
بل هي من ّ
أعز المناهج والمش��ارب ،فتناول هذه المفاهيم يعني
الخوض في طبيعة الفعل اإلنساني الذي يمكن أن تتنازعه جملة
مفاهي��م ،ومصفوفــ��ة من العوالــم تتعلق بالش��خص والش��يء
والغي��ر والفاعلية والمنتج بش��قيه المعن��وي والمادي ،وهي في
عمومه��ا تجعل من الذات اإلنس��انية عمـ��اداً ومنطلقاً لتبني أي
فكرة أو أخذ أي تصور ،حيث إن اإلنس��ان هو األساس في هذا
كله.
إن ه��ذا اإلنس��ان الذي نري��د يتحرك في فضاءي��ن ال ينفك
عنهم��ا :أحدهم��ا اجتماعي يعيش��ه ،وآخر تاريخ��ي يدور فيه،
فاإلنس��ان كفرد ذو شخصية مس��تقلة وهوية استثنائية ال يستقر
معن��اه الحقيق��ي إال إذا اندم��ج وانصه��ر ضم��ن إط��ار معلوم
كمجتم��ع أو دي��ن أو لغ��ة أو ثقاف��ة وبانصهار ه��ذه العوالم مع
بعضه��ا واندماجه��ا ضم��ن أنس��اق معرفي��ة تبدأ الحي��اة تأخذ
مجراها الطبيعي ضمن اإلطار والبعد الزمني كامتداد ومس��يرة
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بشرية طبيعية وباستمرار هذه الحركات وذاك االنصهار يُكتب
التاريخ ،وتتشكل دوراته ،ويبدأ دورانه.
فنحن نتح��دث هنا عن كيف يُصنع التاريخ ،وما هي أدواته
الفعلي��ة المباش��رة ،ومن يحركه ،إذاً ،ه��و الحديث عن تجليات
الفعل اإلنساني عبر مجموعة من األحداث والوقائع التي تتشابك
أو تتقاط��ع أو تتناغم م��ع بعضها وتتغير عبر الزمن ألس��باب
وانعطافات مختلفة ومتغيرة ،غير أنها متش��ابهة ومتكررة ألنها
ببس��اطة الحركة التاريخية المرتبطة بالفعل اإلنساني ،فالتاريخ
يعني الفعل اإلنساني من حيث وقوعه واستمراره.
ل��ذا ،نجد من يش��ير لذلك؛ حيث يرى التاري��خ :واقع الحياة
البش��رية عب��ر المس��يرة الزمنية ،فه��و ي��رى أن التاريخ فعل
إنس��اني مقرون بزمن ،هذا من حيث الش��كل والس��رد ،أما من
حي��ث المضمون والتحليل والنقد فعلم التاريخ يعني فهم األفعال
اإلنس��انية باالعتماد على دراس��ة وتحليل األحداث والنصوص
التاريخي��ة الت��ي وقع��ت؛ ل��ذا ف��إن دراس��ة التاريخ ي��راد بها
التع��رف إلى خصائص الحدث التاريخ��ي والرواية التاريخية،
وإخضاعه��ا لقواعد الدراس��ة والنق��اش والتحلي��ل المجرد من
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النزعات واألهواء؛ كي ال تفسد العقلية العلمية التي طالما نادى
بها المؤرخ��ون والمهتمون بالحضارة ،لك��ن القليل من أصاب
الحقيق��ة منه��م أو اس��تطاع أن ي َُطبِّق هذه ال��رؤى والتصورات
وجعله��ا في نصابها الصحيح ،ومن هنا كانت المداخل والمآخذ
عل��ى علم التاريخ والذي ُظلم في أحيان كثيرة ليس لعلة فيه ،بل
لنقص في أدوات دارسيه.
وغالباً ما يُطرح الس��ؤال القديم الجديد ،ما هو دور اإلنسان
ف��ي صناعة التاريخ ،ومن هن��ا نجد الكثير من اآلراء والرؤى،
والصور والتصورات ،فاإلنس��ان قطعاً هو العنصر الفاعل في

التاريخ س��واء أكان م��ادة للحدث والواقع��ة التاريخية ،أو كاتباً
ومدوِّن��اً للتاريخ بصفت��ه مؤرخاً ،أو قارئ��اً للتاريخ ،فهو القلب
والمحور والداء والدواء ،فمنه وإليه يرجع علم التاريخ ليوضع
ف��ي نصابه ،وتُفهم قواعده وأحكامه ،وتُرس��م مالمحه وتُنصب
أعالمه.
ومن هنا يأتي الس��ؤال التاريخي الهائل وهو :هل اإلنس��ان
هو صانع التاريخ كونه محور الحدث التاريخي ،أم أنه ليس إال
جزءاً يس��يراً من الحركة التاريخية الكبرى بصفته يشكل جزءاً
من التاريخ العام للبشرية.
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ويمكن أن نقول هنا إن اإلنس��ان يصنع التاريخ ويس��هم في
بناء الحياة والحضارة على أن يكون لفعله التاريخي المدلوالت
التالية:
سمات الحدث التاريخي المؤثر:

االستمرار

االنتشار

عمق اآلثار

لذا ،فنحن بحاجة لمنهجية صارمة في دراسة التاريخ ّ
تمكن
الجيل الصاعد م��ن امتالك نواحي المعرفة التاريخية الممنهجة
المنسقة التي ال تعرف الخرافات والزيوف من األقوال واألفعال،
ب��ل تنحى إلى تلمس مواطن الصدق وتحرّ ي الحقيقة وإن كانت
م��رة ،فهذا ه��و العلم ،وه��ذه أدواته ،فنجد أن بع��ض من َن َّظر
للتاريخ يشير إلى أن التاريخ وبصفته دراسة للماضي اإلنساني
ليس مجرد سرد ألحداث الماضي على غرار الحكايات الشعبية
أو األعم��ال األدبي��ة والت��ي تعيد إنت��اج تلك األح��داث بطريقة
إنشائية.
إن التاري��خ الذي نريد هو عمل علم��ي يتوخى بناء معرفة
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حقيقية بأحداث الماضي وفق منهج منظم وصارم يميز من جهة
بين الوس��ائل من (طرف البحث وتقنيات االكتشاف) والغايات
من (نتائج البح��ث كمعرفة صحيحة وحقيقية بالواقع) ،ويفصل
م��ن جه��ة أخرى بين التعام��ل الواقعي مع األح��داث من حيث
المعالج��ة العلمي��ة والتعامل الفن��ي والتخييلي معه��ا (المعالجة
األس��طورية واألدبية) ،ل��ذا فإن التاريخ يتح��دد بمدى ارتباطه
بالحقيقة والواقع ،وهنا يأتي دور المؤرخ والذي يس��عى ويعمل
بشكل علمي ومنهجي يُ َم ِّكن ويساعد القارئ للتاريخ على إدراك
ومعرفة الوقائع التاريخية على حقيقتها.
وهن��ا ال بد لن��ا كمؤرخي��ن أو قارئين للتاري��خ من امتالك
الم��وارد والم��واد التي تعيننا على الوصول لهكذا مس��توى من
اإلدراك والوعي التاريخ��ي ،فالمواد هنا هي الوثائق التاريخية
والمنهجي��ة العلمية ،والعقلية التحليلي��ة ،والرؤية النقدية ،والقلم
الثاب��ت ،وال��رأي الواثق ،والفك��ر المتجلّي الواضح؛ فدراس��ة
التاريخ أو كتابته ليس��ت هواية نلهو بها ،رغم أن ذلك قد يكون
في الجانب القصصي واألس��طوري والتشويقي في التاريخ ،بل
نحن نتكلم عن هوية أمة وش��خصية مجتمع؛ فهوية األمة تكمن
في ثالث:
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هوية األمة:

العقيدة

التاريخ

اللغة

فال يمكن أن نتخيل هوية وال شخصية ألمة أو فرد من غير
عقيدة وال لغة وال تاريخ يعبِّر عن ماهية األمة ويبوح بمكنوناتها
الزاخرة ،فاحتياج األمة للم��ؤرخ المتمكن من أدواته ،والقارئ
المحدد ألهدافه وغاياته كاحتياجها ألهم مقومات حياتها المادية؛
فالحض��ارة ال تبنى بغير أناس مدركين لمعنى الهوية ،محيطين
بأس��رار االرتقاء الحض��اري ،متملكي��ن ألدوات الفعل الواثق
المبني على قراءة س��ابرة فاحصة للجذور التاريخية لألمة ،إذاً،
ال بد من أن نملك هذه األدوات لفعل ذلك.
أدوات المؤرخ الفذ:

فكراً
متقداً

لساناً
طلقاً

قلماً
سياالً

ثوابت
وقيماً
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العقل التاريخي ..الإطار والمنهج

ال يمك��ن لطري��ق أن تس��تبين مالمح��ه أو
توضح جنباته إال من خالل عقل نيِّر مستضيء
بالفكر والمنهج ،فكر مسدد بالمعارف والقواعد،
ومنهج مس��تنير باألمثلة والشواهد ،ال تستوقفه
العبارات المك��ررة وال الجمل العابرة ،بل فكر
يس��بر ما في الوثائق والكلمات ليستخرج كنهها
ويع��رف حقيق��ة أمره��ا ،فيبي��ن للق��ارئ مراد
الوثيق��ة التاريخية ومضمونه��ا ،معيداً لألذهان
ص��ورة جدي��دة ترس��م مالمحها وتعي��د ترتيب
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نصوصه��ا دون أن تتالعب فيها ،بل تمكننا من نيل المراد عبر
رؤية ومنهجية كالنور الضافي بال نفاد.
وهن��ا ال بد م��ن المنهج الذي هو الصراط ال��ذي ينقلنا عبر
س��بيله ألفض��ل ح��ال وأبلغ مآل ،عب��ر إعطاء تاريخ يس��تخدم
ال َم َثل ويس��تحضر المُثُل ،كي نصل إلى مرادنا دون تكرار يولّد
اإلحباط ويرسِّ خ الملل.
ومن هنا ال بد من وجود أدوات تعيننا في رس��م أطر الفكر
التاريخي:
أطر الفكر التاريخي:

الرؤية

المنهج

الطموح

فالرؤية ال بد منها الس��تيضاح الطري��ق ،وعدم التخبط في
قراءة التاريخ وفهم معانيه ،وللس��ير وفق أسس وقواعد ال محيد
عنها وال مناص من وجودها في عقلية وفكر قارئ التاريخ.
أما المنهج فس��بيل للعبور ،ال يناله إال محب التاريخ المثابر
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الصب��ور ،الذي يريد قراءة التاريخ عب��ر نقد وتحليل للوصول
إلى سواء السبيل ،فيستحيل المؤرخ إلى مفكر وفيلسوف محيط
بالتاريخ علماً
ً
ً
تحليال ونقداً.
وعمال ،تحريراً ومعنى،
ومن هنا يتبين لنا أن ال بد من خطوات تضبط مس��ير الفكر
التاريخ��ي؛ فمن خ�لال الفكر التاريخي نصل لجملة تس��اؤالت
ورؤى ال ب��د من توافره��ا وتوفيرها ليكون الم��ؤرخ مؤرخاً،

مفكراً ،فيلسوفاً ،ومن هذه األسئلة:

 – 1كيف نجعل للحدث التاريخي وجهاً مرئياً؟ أي الطريقة
التصويرية للوقائع التاريخية.
 – 2أي تفسير نعتمده ونعت ّد به للتعامل مع النص التاريخي؟
 – 3أي الفرضيات والتأويالت سنس��تخدم للنص التاريخي؟
من أجل استجالء الوجه الخفي لألحداث التاريخية؟
 – 4كيف الس��بيل لمعرفة الغايات والدوافع وراء كتابة هذه
المعلومة التاريخية أو تلك؟
وفي هذا اإلط��ار نحن بحاجة إلعادة تصميم للعقلية والفكر
التاريخي فال بد لنا من:
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– معرفة اإلشكالية.
– فهم المصطلحات والمفاهيم.
– منهج للتفسير.
وكل ذلك يستخدم في:
 – 1معرف��ة الهدف العام من القراءة التاريخية ،ذلك أن هذا
الن��وع من المعرفة الواعية يس��اعد في رس��م مالمح وخطوات
للفكر التاريخي.
 – 2امت�لاك الكفاي��ات؛ وذل��ك بتولي��د الق��درة على طرح
اإلشكالية التاريخية من وراء كتابة النص أو الوثيقة التاريخية،
ومعالجة هذا عبر مراحل وأدوات نقدية وتحليلية.
 – 3نميز الفرضيات ونقس��مها مستندين إلى تحليل الوثائق
والنصوص التاريخية التي بين أيدينا.
وه��ذا كل��ه يحت��م علين��ا معرف��ة وإدراك لمصطل��ح الفكر
التاريخي:
فهو عبارة عن مجموعة من العمليات والخطوات المتناسقة
والتكاملية والتي تس��ير وف��ق منهجية رصين��ة تمكنك من بناء
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معرفت��ك التاريخي��ة بن��اء عل��ى قدرات��ك الذاتي��ة ،وحصيلتك
المعرفية.
إذاً ،فالفك��ر التاريخ��ي غايته صناعة العقلي��ة ذات اإلطار
المنهج��ي والمعرفة الفلس��فية المس��تندة لرؤي��ة تمكنك من فهم
التاريخ عبر مفاتيح وأدوات تس��تحضرها في الوقت المناس��ب
لف��ك الرموز ،وتحليل النصوص ،ونقد المت��ون ،وتقويم وتقييم
وإص�لاح وترميم ل��رؤى مغلوطة عن التاري��خ ،أو فهم ملتبس
لحيثياته ،وهنا تأت��ي النقطة المعرفية المهمة ،وهي أن المؤرخ
المتمك��ن ال يقاس بكمية المعلومات التاريخية التي يكتنزها ،بل
ب��األدوات المعرفية التي يمارس��ها وفق فك��ر وعقلية ومنهجية
واضحة راسخة.
ومن هذا كله يمكن أن نرس��م مصفوفة ذات ش��كل مفاهيمي
عن أدوات الفكر التاريخي ،وكما يلي:
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أدوات الفكر
التاريخي:

التفسير

استكشاف الوثائق

اإلطار الزمني

ال
ئة

المحيط
اال
جتماعي

بي

التعريف
بالمصطلحات
والمفاهيم

الن
قد

والت

حل

يل

التركيب

اإلشكالية التاريخية

وهنا يأتي التس��اؤل :ما هي اإلشكالية التاريخية التي تشكل
تحدي��اً للمؤرخ المفك��ر ،وكيف لها أن تكون المحفز الرئيس��ي
للذهني��ة التاريخية التي نبحث عنه��ا ،وما هي خطوات التعامل
مع اإلشكالية التاريخية؟
مبدئياً ،ال بد من القول بأن اإلش��كالية ه��ي الخطوة األولى
ف��ي التفكي��ر التاريخي ،فمن خالل اإلش��كالية التاريخية يتحول
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التاري��خ من الفن القصصي بدالالته وأدواته الروائية السلس��لة
إلى علم تحتاج نصوصه إلى تفس��ير ،فاإلشكالية وعالجها ،هي
بداي��ة لالستكش��اف والبحث في أحداث مبهمة اس��تناداً ألحداث
معروفة.
ً
حلوال لإلشكالية
وهنا يأتي سؤال آخر :كيف يمكن أن نضع
وفق نس��ق عقلي وفلسفي متزن؟ وجواب ذلك يكون عبر طرح
السؤال المحوري أو المركزي حول دراسة هذه اإلشكالية ،عبر
وضع فرضية واحتمال لكل سؤال.
ً
ووصوال لإلجابة ال بد عند طرح هذه التساؤالت
وللتسهيل
أن نؤخ��ذ بعين االعتبار ثالثة أم��ور محيطة بالحدث التاريخي
غالباً ،وهي:
فهم الحدث التاريخي يستلزم معرفة:

طبيعة
اإلشكالية

المرحلة
التاريخية
لإلشكالية

البيئة
المجتمعية
للواقعة
التاريخية
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ويمكن البدء بعالج اإلشكالية من خالل طرح جواب مبدئي
لإلشكالية يسمى الفرضية ،والفرضية يمكن تأكيدها أو نفيها أو
تعديلها.
إذاً ،فنح��ن أمام معادالت ومتوالي��ات فكرية ومنهجية تحتم
صناع��ة عقلي��ة ناضجة يمكنها التعاطي مع دراس��ة النصوص
التاريخي��ة بوعي وبصيرة نافذة ّ
تمكن صاحبها من فهم الس��ياق
التاريخ��ي بوضوح ودقة وتسلس��ل ي َُك��وِّن بمجموعه البصيرة
التاريخي��ة الثاقبة التي ُت َم ِّكن من رص��د دقائق وحيثيات األمور

وربطه��ا بمس��ارها العام وإنزالها وفقاً لقواع��د ورؤى تاريخية
تفسر لنا مس��يرة التاريخ وصنع األحداث ،وسبل ّ
تشكل الواقع،
صنة وممتَّنة بالفكر والمنهج الرصين.
وفق مقاييس منطقية م َُر َّ
ويجب أن نعلم أن تفس��ير وتحليل الحادثة التاريخية له أكثر
من شكل ،وهي:
التفسير العاملي
يفسر الحدث التاريخي
تبعاً للظروف الموضوعية
التي أنتجته.
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التفسير القصدي
يفسر الحدث التاريخي
وفقاً للممكن حتى ال
يصبح حتمياً.

وم��ع هذا كل��ه نحتاج لبق��اء الرؤي��ة التاريخية متماس��كة،
والمش��هد المتكامل حاضراً في الذهن ،وهنا ال بد أن تتوافر في
هذه الرؤية والمشهد العناصر التالية:

التسلسل

الترابط

التكامل

إن ضي��اع التسلس��ل الزمن��ي لألحداث يجعل م��ن التاريخ
مجموعة معلومات وروايات متناثرة الشكل مبعثرة المضمون،
وبالتال��ي يصح فيه��ا القول بأنها تاريخ ال يثب��ت علماً وال ينفي

ً
جهال.

فه��و ال يمك��ن أن يك��ون علماً وه��و فاقد للت��درج المنطقي
لمس��يرة األحداث ،وال ينف��ي جهل القارئ بالص��ور المغلوطة
والتراكمات الكمية للمعلومات التاريخية غير المنطقية.
ه��ذا ،وإن الترابط م��ن أهم عناصر الفك��ر التاريخي الذي
يضمن لنا تش��كيل وجهة نظر مكتمل��ة العناصر بائنة المالمح،
تنب��ئ بوضوح ع��ن مكنونها وتوضح مدلوله��ا ،يمكن أن نأخذ
منها معلومة تاريخية تسهم في التنمية المعرفية والثقافية.
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أما التكامل فال بد منه ليكون الكل المعرفي حاضراً؛ ذلك أن
أية قراءة ال ينبني عليها تكامل معرفي ،وس�� ّد للثغرات وتجسير
لله��وة وتذليل للعقب��ات ،فإنها قراءة عاب��رة ال أغنت الفكر وال
متنت المنهج.
وفي مس��يرة بن��اء الفكر التاريخ��ي ومنهجي��ة التعامل مع
التاري��خ كميدان للق��راءة وعالم للمعرفة ومدخ��ل عظيم للثقافة
أكثر م��ن طريقة للتعامل المس��ؤول مع التاري��خ كعنوان أبرز
لهويتن��ا ووع��اء أكبر لذاكرتن��ا ،فكثيراً ما نجد م��ن يتعامل مع
الن��ص التاريخ��ي بش��كل يختلف عن غي��ره م��ن المؤرخين،
وهن��ا ال بد م��ن معرفة نوعي��ة الوثائق التاريخي��ة التي تزودنا
بالمعرفة والثقافة التاريخية ،وعلى هذا األساس سنتعامل بالفكر
والمنهجية التاريخية المطلوبة.
الوثائق التاريخية:

شفوية

مادية

المرسومة
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المكتوبة

مهيأة

السمعية

وهذا المخطط الذهني للوثائق التاريخية يجعلنا أمام خريطة
معرفية ذات دالالت وإشارات ،إذ لكل كلمة وردت في المخطط
منهجي��ة وفك��ر للتعامل معها ،ب��ل وأدوات عقلي��ة ومادية لفك
رموزها وقراءة شيفرتها  -إن صح التعبير.
وكأننا وبحس��ب ما تُقدم مناهج وأنماط القراءة والتفكير أمام
تواري��خ ولي��س تاريخاً واحداً إذا وقفنا على المصطلح البس��يط
للتاريخ بحس��ب الصورة الذهنية القصصية المرس��ومة للتاريخ
في عقول ونفوس الكثيرين.
فل��و خطر عل��ى بال من يقرأ التاري��خ أن يتجرد من الصلة
م��ع مؤلف هذا الكتاب التاريخ��ي أو ذاك ويبتعد عن مراده وال
يكون أس��ير نظرته ورؤيته في إعادة صياغة الوقائع التاريخية
فهن��ا يأت��ي المنهج التفكيكي ف��ي قراءة الن��ص التاريخي ،فهذا
المنهج هو تجاوز لألس��لوب الفلسفي المجرد في قراءة التاريخ،
وه��و أكبر من أن يقال عنه بأنه جمل��ة من التقنيات والخطوات
المنهجية ،وشكل من أشكال التفكير ،كما أنه ليس إطاراً منهجياً
ح ِّدي المالمح صارم المس��ار ،فهو أس��لوب من التفكير ومنهج
للنقد ،غير أنه ال يلتزم باإلطار التكاملي والترابطي الذي يبحث
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ً
فضال عن ع��دم تركيزه على
عن��ه قارئ التاري��خ غالباً ،ه��ذا
نظرية إعادة الكتابة التاريخية.
فه��ذا النوع م��ن المناه��ج يركز عل��ى ال��دالالت الكالمية
واألبعاد الخطابية أكثر من غيرها ،وبش��كل مجرد دون تقس��يم
وتصنيف محدد أو إش��ارات مفاهيمية أو داللية معينة ،أو مسار
محدد للقراءة يمكن أن يحدد إطاراً تاريخياً تكاملياً.
وم��ن هنا نقول إن المنه��ج التفكيكي في القراءة مس��يّر بال
عوائد معرفية ثرة يمكن أن يس��تفاد منه��ا في تنمية ثقافة محبي
التاري��خ كثيراً ،فهو باختصار دعوة فكرية لالنعتاق من س��لطة
الن��ص إلى رؤية العقل ،وعبور للعالئق البينية وتجاوز لمفهوم
الهوية واالنتماء لهذه الفكرة التاريخية أو تلك.
واألفضل ،بحسب الكثيرين ،اللجوء إلى المنهج التأويلي في
ق��راءة التاريخ ،والذي يرمي إلى صرف الكالم والمصطلحات

والمفاهي��م إلى المعاني المحتملة لها ،وهو يش��كل منحى فكرياً

لق��راءة متج��ددة للتاريخ غالباً ،لكن إش��كالية هذا المنهج أن من
يق��رأ التاري��خ أو يكتب��ه وفقاً له قد ي��ؤوِّل التاريخ وفق��اً لمبتغاه
إن ل��م يكن يمل��ك أدواته ،وهنا تتجلى أهمي��ة فهم المصطلحات
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والمدلوالت واإلش��ارات وجعلها في نصابها ومكانها األنسب،
فال بد لنا من فهم كل إش��ارة في النص وإلى ما س��تقود القارئ،
ومثال ذلك فهم األبعاد والدالالت ،ويمكن إيجازها بالتالي:
←

البعد التاريخي.

تتابع الزمن يعني

خصائص المكان تعني ←

البعد الجغرافي.

←

البعد االقتصادي.

مظاهر اإلنتاج تعني

خصائص البنيان تعني ←

البعد التخطيطي.

خصائص السكان تعني ←

البعد الديمغرافي.

المستوى المعرفي يعني ←

البعد الثقافي.
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ت�أويل الن�ص التاريخي..
الإمكانية والواقع

ً
طوي�لا ف��ي المعن��ى اللغوي
ل��ن نخ��وض
للتأويل إال بالقدر الذي يحرر المصطلح ويجلي
المفه��وم ،فالتأويل لغ��ة :من ت��أوَّل الكالم :أي
فس��ره ووض��ح ما ه��و غامض من��ه ،وتأويل
الش��يء تفس��يره ومرجعه ،والتأويل :تفسير ما
يؤول إليه الشيء .
وال ش��ك أن الدراسات التاريخية تحتاج إلى
تفس��ير النصوص وتفسير التاريخ وفق منهجية
علمية منصفة تس��اعد في فهم النص وفق سياقه
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وعدم الش��طط ،وكذلك إيجاد قواعد تس��اعد ف��ي تحديد منهجية
تاريخية علمية مقبولة للتأويل والفهم.
إن الدراس��ات التاريخية عموماً ال يمكن التعاطي معها وفق
قراءة عابرة سطحية دون منهجية تفصيلية يمكن االعتماد عليها
في فهم النصوص وإنزالها منازلها الصحيحة وفق عقلية تدرك
معنى التأصيل والتفصيل والتفعيل والتنزيل.
إذن للتأويل والتفس��ير معنى مستقر في األذهان وهو إدراك
مرام��ي النص��وص ،ومفاد العب��ارة ،وإحاالت الكات��ب ،والما
وم��رام ،وهذا كله
ورائي��ات :أي م��ا وراء النص م��ن غايات
ٍ
يتطل��ب إحاطة بالمعنى وإدراك للمبنى ،وتمييز للمقال ومعرفة

بالم��آل ،مما يعني حتمي��ة وجود عقلية علمي��ة يعتمد عليها في
تفسير النصوص.
إن اإلش��كالية الحقيقي��ة التي يمكن أن يواجهها المش��تغلون
بتفس��ير النصوص التاريخية وتأويلها هو األداة العقلية والعلمية
المثلى التي يمكن اس��تخدامها في تفس��ير النص��وص التاريخية
بحي��ث ال تمثل خرق��اً لمنظومة الثوابت المتع��ارف عليها ،وال
تربك النس��ق والس��ياق التاريخي لكثير من األحداث التاريخية
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المحس��ومة ،م��ع الحفاظ في ذات الوقت على طريقة وأس��لوب
ّ
يمكن المؤرخ من تأويل النصوص وتفس��يرها والمواءمة بينها
بالش��كل الذي يسمح بإيجاد رؤى علمية مميزة لهذا المؤرخ عن
غيره ،مستندة لما استنتجه من آراء وتوصل إليه من نظريات ال
سيما في حال وجود تعارض أو نقص في تمام السرد التاريخي
لكثي��ر م��ن األح��داث التاريخي��ة ،أو عدم انس��جام م��ع الواقع
والمفاهيم العقلية والمسلّمات المتواترة.
فال ب��د ابت��دا ًء من إدراك معن��ى النص التاريخ��ي والكتابة
التاريخية حتى نس��تطيع تطبيق عملية تأويل وتفسير النصوص

وفق منهجية راس��خة ،فللنص التاريخ��ي تعريفات متعددة وفقاً
لمنهجية ورؤي��ة المؤرخين ،ويمكن هنا إيراد بعض التعريفات
لمفهوم النص التاريخي:
 – 1هو وثيقة مكتوبة ش��اهدة على الماضي البشري بأي لغة
كانت ،بشرط أن تكون أصلية ،والوثيقة عموماً هي المادة األولية
للتاريخ ،أي أنها تحمل بين ثناياها مزايا مرحلة زمنية معينة.
 – 2أو ه��ي تل��ك الوثائق المكتوبة والت��ي تمثل مجموعة من
الحقائق والمفاهيم والتعليالت المرتبطة بحدث من أحداث الماضي.
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 – 3يعني جميع األعمال البشرية التي تشكل في ذات الوقت
لماض محدد.
عناصر أصلية وملموسة
ٍ
 – 4يعن��ي كل نتاج فكري يمكننا من قراءة وفهم الش��روط
التاريخية التي أفرزته في مرحلة ما وحتى اس��تخدامها من قبل
المؤرخ.
 – 5ه��و كل مصدر لإلخب��ار يتمكن من خالله المؤرخ من
استخالص شيء من أجل معرفة الماضي البشري.
إن الفهم الحقيقي واإلدراك المعمق للنصوص يس��اعدنا في
عملية التأويل والتفسير من حيث:
 – 1تسهيل فهم األحداث للقارئ ،وبالتالي معايشته للمرحلة
التاريخية قيد الدراسة.
 – 2إدراك مفهوم التاريخ بأشكاله المتعددة ومعرفة األسباب
والمسببات.
 – 3تطوير القدرات الذهنية ،وتوس��يع الم��دارك المعرفية
لقارئ التاريخ.
ومن المؤكد أن فهم السياق التاريخي يأتي عبر عملية علمية
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وعقلية مركبة تس��اعد في النهاية على إدراك األبعاد والمرامي
الكامن��ة في النص ،حيث إن القدرة التأويلية المنضبطة تس��اعد
عل��ى الق��راءة الالخطي��ة أو قراءة ما ل��م يكت��ب ،ولكن يمكن
استنتاجه ،وتفتيت التعقيد ،واللذان يبرزان دور المؤرخ الحقيقي.
ومن جملة األمور التي يمكن أن نقف عليها واالستفادة منها
من خ�لال تطبيق المنه��ج التأويلي المنضب��ط على النصوص
التاريخية ما يلي:
 – 1التفريق بين الحقيقة التاريخية والرأي.
 – 2القدرة على الوصول إلى مراد المؤلف.
 – 3التمييز بين المصادر سواء كانت أصلية أم ثانوية.
 – 4الوقوف على طبيعة مجريات األحداث وطرح الزائف
والخرافي منها.
 – 5يوفر القدرة على التحليل واالستنتاج الالزمين إلدراك
طبيعة الحقائق التاريخية.
 – 6تطبيق مهارة النقد على الروايات التاريخية.
 – 7بناء تصور كامل عن الموقف التاريخي.
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 – 8الخروج بمفاهيم عامة عن المجرى التاريخي لألحداث.
 – 9الخ��روج بجمل��ة قواع��د منهجية يمك��ن تطبيقها على
األحداث التاريخية األخرى.
 – 10توضيح خصائص العصر الذي تتم دراسته.
 – 11ربط األحداث بزمانها ومكانها.
 – 12الوقوف على خصائص وطبيعة األحداث التاريخية.
بعد أن تطرقنا لجملة الفوائد المتحصلة من تأويل النصوص
التاريخية نأتي لتبيان أبرز الطرق واألدوات الممكن استخدامها
لجعل عملية التأويل للنصوص التاريخية ممكنة:
مرحلة التحليل
وتركيز الفهم
مرحلة
التقييم

مرحلة الشرح
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 – 1مرحلة التحليل وتركيز الفهم:
وهنا يتم الدخول ألعم��اق النص التاريخي بخطى تدريجية
راس��خة وواثقة من خالل التركيز عل��ى اإلدراك التام للمفاهيم
والمصطلح��ات التاريخي��ة وغيرها الواردة في س��ياق النص،
وهنا ال بد للمؤرخ من التحصن باللغة والمعرفة األدبية والثقافة
الواسعة المدركة.
كم��ا أنه ال بد من اإللمام بجملة من العلوم والمعارف كاللغة
والجغرافيا واالقتصاد واالجتماع وعلم النفس والعلوم الشرعية؛
إلدراك المعنى الكلي للنص المراد تأويله.
 – 2مرحلة الشرح:
وتفيدنا هذه المرحلة بتبيان األس��باب والمسببات ،والدوافع
والكوامن ،ومن خالل معرفتنا بأس��باب وقوع الحدث التاريخي
ودواف��ع حصوله ومعرفة مآالته ونتائج��ه ،نتمكن من الخروج
بتعميم��ات وتأوي�لات تاريخية تنمي البن��اء المعرفي من خالل
التأويل ال ُم ْد ِرك.
وال بد من معرفة أس��لوب الشرح الغائي ،أي شرح الحدث
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من حيث أهمية وجوده كحدث يهدف لغاية ما.
 – 3مرحلة التقييم (التعليق):
تع ّد ه��ذه المرحلة من أهم وأصعب مراح��ل قراءة التأريخ
وتأويل��ه؛ إذ ال ب��د من معرفة مكنونات الن��ص وغايات الكاتب
ومراميه؛ م��ن أجل تأويل النصوص وتفس��يرها والحكم عليها
بعد إدراك معانيها.
ومن المسلّمات في إطار تأويل النص التاريخي وفق األدوات
المنهجية أن يكون لدينا جملة مس��ارات واضحة يمكن االستناد
إليه��ا في عملية التأويل والتفس��ير والتقيي��م والتعميم للنصوص
التاريخية .كما أن من أهم األدوات التي ال بد للمؤرخ من فهمها
للحكم على النصوص بعد تأويلها هي معرفة مدلوالت المفاهيم
التاريخية.
فما هي المفاهيم التاريخية؟
إن المفه��وم التاريخ��ي يعن��ي :كل تعبير مج��رد ومختصر
يش��ير إلى مجموع��ة من الحقائق واألف��كار المتقاربة من حيث
المعنى والداللة.
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إذاً ه��و ص��ورة ذهنية عن موضوع معي��ن على الرغم من
عدم ارتباطه المباشر بالموضوع قيد القراءة والدراسة.
ً
مجاال
إن م��ن أهم خصائص المعرف��ة التاريخية هي كونها
لتداول واستعمال أنواع عدة من المفاهيم ،منها ما هو نتاج فكر
المؤرخين ،وبعضها مأخ��وذ من ميادين وعلوم أخرى ،لكن تم
توظيفها في المعرفة التاريخية.
وهن��ا ال ب��د من تحدي��د مس��ارات التفكير الناقد ف��ي تأويل
وفه��م النص��وص التاريخي��ة ،فهذا الن��وع من التفكي��ر يرتكز
عل��ى ضرورة معرفة جملة مفاهيم محيط��ة بالنصوص المراد
تفسيرها وتأويلها.
ومن أبرز أصناف المفاهيم التاريخية المؤسس��ة لهذا النوع
من الفهم:
 – 1مفاهي��م مرتبطة بالزمن :الحقب��ة ،المدة ،القرن ،العقد،
العصر... ،إلخ.
 – 2مفاهي��م مرتبط��ة بالمجتمع :األمة ،الجماع��ة ،القبيلة،
العصبة ،الطبقة... ،إلخ.
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 – 3مفاهي��م مرتبط��ة بالمجال :الحض��ارة ،الدولة ،الجهة،
...إلخ.
إن من أهم األدوار التي يقوم بها المؤرخ أثناء عملية الكتابة
التاريخي��ة هي معرفة األس��باب والدواف��ع وراء الحدث ،فيبدأ
بطرح التس��اؤالت المنهجية حول الن��ص التاريخي ،حول ماذا
ح��دث ،وكيف حدث ،ومتى حدث ،وأين ح��دث ،ولماذا حدث،
ولالتس��اع أكثر :م��ا المتوقع لو لم يحدث هذا الش��يء أو حدث
ً
دخوال في مي��دان التحليل واالس��تنتاج
بكيفي��ة أخرى ،وهك��ذا
ً
وصوال لحالة من الحكم
والتأويل والتفس��ير التاريخي للوقائ��ع،
مبني على جملة أدلة وتأويالت منطقية.
بحق الواقعة التاريخية
ٍّ
إن كل هذه التس��اؤالت أنتجت لنا معادلة فلس��فية في النظر
لألح��داث التاريخية والحكم عليها فظهرت لنا نظريات عدة في
صناعة التاريخ ،وطبيعة الدورة التاريخية.
إن النظرة القديمة التي كانت سائدة في تفسير التاريخ كانت
تركن إلى التلقائية والبساطة في تفسير النص التاريخي وتأويله
عبر مفهوم أخ��ذ العبرة من الحدث التاريخي فقط ،ولكن تطور
الدراس��ات التاريخي��ة أنتج لنا آلي��ات جديدة للتأويل والتفس��ير
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تق��وم على ض��رورة معرفة ارتباط األس��باب بالمس��ببات لكل
حدث ،حتى وصلنا إلى أن يضع بعض فالس��فة التاريخ قوانين
ً
اعتبروها طريقاً
ثابتة يسير عليها التاريخ.
إن وجود أداة التأويل والتفسير في المعرفة التاريخية جعلها
معرف��ة علمية تقوم على جملة عملي��ات عقلية وذهنية كالتحليل
واالس��تنتاج واالس��تدالل والبرهنة والمقابلة واالس��تقراء ،فال
يكف��ي مجرد الفهم وإنما ال بد من معرفة األس��باب والمس��ببات
والعلة من وراء كل حدث تاريخي.
إشكاال كبيراً
ً
إن التأويل والتفسير يع ّد أهم األدوات التي تفك
يضفي ع��اد ًة على المادة التاريخية جمل��ة كبيرة من الغموض؛
ذلك أن التأويل يجيب عن التساؤالت.
وما دمنا نتكلم عن التأويل والتفسير فال بد أن نستجلي معنى
تفسير التاريخ ،فهو عموماً نوعان:
أنماط تفسير التاريخ:

نسقي
التفسير الَ َ

بالم َّ
طِرد
التفسير ُ
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 – 1التفسير النسقي:
وه��و التفس��ير البديهي  -إن ص��ح التعبير  -وه��و أن يقوم
المؤرخ بتفس��ير ح��دث الحق بحدث س��ابق ،وهذا االس��تتباع
البديهي ّ
يمكن المؤرخ من معرفة مقتضيات الس��لوك البش��ري،
ويس��تفاد من هذا النوع من التفس��ير في علم المستقبليات ،وهو
توظيف التاريخ في فهم الحاضر والمستقبل.
 – 2التفسير بالم َُّط ِرد:
ويقص��د به��ا االنطالق م��ن قاع��دة عامة الس��تنتاج حقيقة
تاريخي��ة عبر االس��تقراء والقياس ،وقد اس��تخدم ه��ذه القاعدة
المؤرخ اإلنجليزي أرنولد توينبي في نظريته الشهيرة «التحدي
واالس��تجابة» ،وقد القت هذه النظرية تأييداً ،وكذلك اعتراضاً
من جمهور المؤرخين.

٭٭٭
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