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الكتابة التاريخية من األرشيف الى التمثيل السردي
ملخص:
عرفت الكتابة التاريخية تطورات من حيث التصور واملنهج واألسلوب ،تجسدت في القطائع
االبستيمولوجية التي عرفها مسار تطور الحقل التاريخي منذ النشأة األولى في رحم امللحمة
واألسطورة التي تعتبر بمثابة والدة املعرفة التاريخية أو مطلعها أو بداياتها أو أصولها ،مع
املؤرخين اإلغريق والرومان ،أعقتبها مرحلة مهمة تمثلت في انعتاق حقل التاريخ من هيمنة
الكنيسة في القرن التاسع عشر وتحوله من مادة دينية الهوتية إلى مادة علمانية تحت لواء
املدرسة املنهجية والوضعانية التاريخاني ،التي تعتمد بشكل حصري على النص املكتوب
املتمثل في األرشيف الرسمي سمتها البارزة "التاريخ السياس ي والدبلوماس ي ،والتاريخ – اللوحة،
والتاريخ املبسط املعتمد على سرد األحداث دون التوقف عندها ،ومن دون إثارة اإلشكاليات
منغمسا في اجترار النصوص؛ ثم تجددت املعرفة التاريخية مع مدرسة الحوليات في القرن
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العشرين حاملة شعار مهم يتجلى في كتابة تاريخ إشكالي وليس تاريخا آليا ،مع رفض وتحطيم
أصنام التاريخ التاريخاني الثالثة :البيوغرافي والسياس ي والوقائعي الصرف؛ عرف التاريخ في
هذه املرحلة املفصلية الحاسمة تطورا ابستيميا بتشييدهما ملنهجية تاريخية نسقية تستمد
بعض آلياتها من العلوم االجتماعية املجاورة ،مع اإللحاح على تنويع األجناس املصدرية في
البحث التاريخي كااليقونوغرافيا ،والرواية الشفهية وكتب النوازل والنقود القديمة ...
تتأسس عملية كتابة التاريخ على مراحل ثالث تتمثل في البنية الثالثية في خطوطها العريضة
ملقالة ميشال دوسيرتو  :"l’opération historiqueمرحلة األرشيف أو الوثائقية ،ومرحلة
التفسير أو التحليل ،ثم مرحلة التمثيل أو السرد.
الكلمات املفتاحية:
الكتابة التاريخية – مدرسة الحوليات – تاريخ إشكالي – األرشيف – التفسير – التمثيل
Abstract :
Historical writing has known developments in terms of perception, approach and
style, It was embodied in the epistemological disciplines that have been defined in
the course of the development of the historical field since its early establishment in
the womb of the epic and myth that is considered the birth of historical knowledge
or its beginnings or its beginnings or origins, with Greek and Roman historians,
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followed by an important stage represented in the liberation of the field of history
from the domination of the church in the ninth century Ten and his transformation
from religious theological material to a secular subject under the banner of the
methodological and historical place of history, which relies exclusively on the
written text represented in the official archive whose prominent feature is "political
and diplomatic history, history - painting, and simplified history." It is based on
recounting events without stopping at them, and without raising problems,
engaging in ruminating texts, Then the historical knowledge was renewed with the
annals school in the twentieth century bearing an important slogan that is reflected
in writing a problematic history and not an automated history, with the refusal and
destruction of the three idols of historical history: biographical, political and purely
factual; history in this decisive juncture was known as an epistemic development
by constructing a coordinated historical methodology that derives some Its
mechanisms are from neighboring social sciences, with insistence on diversifying
the genera in historical research such as iconography, verbal narration and books
of ancient caliphate and money ... The process of writing history is based on three
stages represented in the triple structure in a line Stewing petition for an article
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Michel de Certeau " historic operation": archive or documentary stage,
interpretation or analysis stage, then representation or narrative stage.
Key Word : historical writing - the annals school - problematic history – archive
interpretation - Narration
مسارتطور املعرفة التاريخية:
قطعت الكتابة التاريخية أشواطا طويلة لتشكل مالمحها ،حيث عرفت تطورات من حيث
التصور واملنهج واألسلوب ،تجسدت في القطائع االبستيمولوجية التي عرفها مسار تطور
الحقل التاريخي منذ النشأة األولى في رحم امللحمة واألسطورة التي تعتبر بمثابة والدة املعرفة
التاريخية أو مطلعها أو بداياتها أو أصولها ،مع املؤرخين اإلغريق والرومان ،كما يؤكد ذلك
الفيلسوف بول ريكور ... ":إني سأقول على طريقة فيدروس أفالطون الوالدة األسطورية لكتابة
التاريخ .أن أسطورة أصل الكتابة بفضل إعادة الكتابة ،تبدو وكأنها أسطورة أصل التاريخ"1؛
يليها انعتاق حقل التاريخ من هيمنة الكنيسة في القرن التاسع عشر وتحوله من مادة دينية
الهوتية إلى مادة علمانية تحت لواء املدرسة املنهجية والوضعانية التاريخانية مع شارل فكتور
لنغلوا " CHarles Victor Langloisو شارل سينبوس " " CHarles Seignibosالتي تعتمد
بشكل حصري على النص املكتوب املتمثل في األرشيف الرسمي سمتها البارزة "التاريخ السياس ي
والدبلوماس ي ،والتاريخ – اللوحة ،والتاريخ املبسط املعتمد على سرد األحداث دون التوقف
عندها ،ومن دون إثارة اإلشكاليات منغمسا في اجترار النصوص" ،2يجعل منه أسير الوثيقة
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املكتوبة ":لم يعد التاريخ إال استخداما للوثائق" 3مع اإللحاح على إعطاء األولوية للظاهرة
املفردة والفردية ":في الواقع كل حدث هو حدث فريد" 4واملؤرخ غير مطالب بالبحث عن سببية
الظواهر التي يصفها  ":إن كل تاريخ األحداث هو تسلسل بديهي لحوادث ال يرقى إليها

الشك"5

ثم تجددت املعرفة التاريخية مع مدرسة الحوليات في القرن العشرين حاملة شعار مهم يتجلى
في كتابة تاريخ إشكالي وليس تاريخا آليا" ،6مع رفض وتحطيم أصنام التاريخ التاريخاني الثالثة:
البيوغرافي والسياس ي والوقائعي الصرف ،إذ دعا فر انسوا سيميان املؤرخين ليتخلصوا من
هرجهم ليجددوا أنفسهم ،واعتمد الصورة املجازية لبايكون  Baconعن أصنام «قبيلة
املؤرخين » وعددها ثالثة ،وكلها غير مفيدة .هناك أوال "الصنم السياس ي» ،7أي الدارسة
املهيمنة ،أو على األقل االهتمام الدائم التاريخ السياس ي ،يضاف اليه «الصنم الفردي أو
العادة الراسخة في فهم التاريخ كتاريخ لألفراد» ،ودراسة السير الفردية السياسية والعسكرية،
وأخيرا «صنم التسلسل التاريخي ،عادة الضائع في البحث عن األصول» 8جاء هذا الخطاب
مستهدفا صورة أساسية لكتاب شارل سينيوس املنهجي " La Méthode historique appliquée
 "aux sciences socialesالصادر ،سنة .1901
عرف التاريخ في هذه املرحلة املفصلية الحاسمة تحت ريادة لوسيان فيفرLucien Febvre
بمعية رفيقه مارك بلوك Marc Blochتطورا ابستيميا بتشييدهما ملنهجية تاريخية نسقية
تستمد بعض آلياتها من العلوم االجتماعية املجاورة ،مع اإللحاح على تنويع األجناس املصدرية
في البحث التاريخي كااليقونوغرافيا ،والرواية الشفهية وكتب النوازل والنقود القديمة ..على
أساس أن النص التاريخي ال يحيط بالظاهرة اإلنسانية املعقدة إال بتعدد املداخل العلمية لفك
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طالسمها؛ توجت بميالد مجلة حوليات التاريخ االقتصادي واالجتماعي منذ تأسيسها سنة
 ،1929التي أصبحت قناة إعالمية هادفة للتواصل مع كل املهتمين بعلوم اإلنسان ،احتضنت
نقاشات علمية سجالية حول الجسور اإلبستيمولوجية بين العلوم اإلنسانية وإمكانية تحقيق
الشمولية في ما بينها .9ستتغذى املعرفة التاريخية في ظل الحوليات من مفاهيم ومناهج و
فرضيات العلوم االجتماعية األخرى؛ إذ بدأ النداء من أجل كسر الحدود :اخرجوا من
خنادقكم إنها معاهدة تآخ مقترحة على بقية العلوم االنسانية .هذا ما يؤكده لوسيان فيفر":
الجدران مرتفعة جدا حتى إنها تحجب النظر  ....إننا نريد أن نثور ضد هذه االنقسامات
املخيفة".10
وعموما ،إن املؤرخ بالنسبة إلى مارك بلوك ولوسيان فيفر ال يستطيع أن يكتفي بالكتابة تحت
إمالء الوثائق فحسب ،بل عليه أن يسائلها ويضعها ضمن إشكالية .إنهما يقترحان ضد التاريخ-
الرواية الذي ينادي به النغلوا وسينيبوس تاريخا مشكال ،يكون أرضية نظرية ملفهومية تاريخ
بنيوي مستقبلي .لم يعد التقسيم التاريخي يتمفصل إذا وفق حقبات كالسيكية وحسب ،ولكن
وفق مشكالت يتم إبرازها والبحث عن حلول لها.
إن التأكيد على تاريخ – مشكل هو عنصر أساس ي في نموذج التاريخ الجديد؛ إنه تحليل
وتفسير بنية اجتماعية مع عالقاتها وداخل السياق الذي أنتجها…" ،11كما سعى الجيل الثاني
للحوليات مع فيرناند بروديل  Fernand Braudelالذي يدعو التاريخ في مقدمة أطروحته
حول البحر األبيض املتوسط والعالم املتوسطي في عصر فيليب الثاني إلى البقاء على اتصال
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مع علوم االنسان الحديثة ،مصرحا بوحدتها ،ال ش يء يفرقها عن التاريخ ،يقول ":علم االجتماع
والتاريخ كالهما مغامرة واحدة للعقل فهما ليسا الوجه والقفا للنسيج ذاته بل هما هذا النسيج
ذاته في كل كثافة خيوطه" ،12وهو يتيح إعادة تنظيم مجموع العلوم االجتماعية حول برنامج
موحد تكون مرجعيته األساسية فكرة األمد الطويل؛ يجب أن تفرض على الجميع وبما أن األمر
يتعلق بالديمومة والتقسيم إلى عهود طويلة13؛ كما استعار مفهوم البنية من كلود ليفي
ستراوس لكنه متبنيا باراديغما مخالفا تماما ،فهي تعني عند بروديل هندسة وتركيبا ولكنها
يمكن أن تعاين في واقع ملموس ،ويمكن أن تالحظ" .إن هذه البنى التاريخية قابلة لالكتشاف
وبشكل ما قابلة للقياس ،مدتها الزمنية قياس".14
ال يقتصر بروديل على األمد الطويل كبنية ولكن بالتعددية الزمنية أيضا ،حيث تحولت إلى
نظرية تتخذ كنموذج سنة  ،1958إن الزمن عنده ينقسم إلى أنساق غير متجانسة تكسر
وحدة الديمومة ،كما يأخذ الزمن صبغة نوعية ليحصل على معقولية ذات مستويات مختلفة.
تتمحور الهندسة البروديلية حول ثالث زمنيات مختلفة :الزمن الوقائعي ،الزمن الظرفي
الدوري وأخيرا األمد الطويل ،مثلث :األحداث والظرفيات واألمد الطويل ،الذي يجسد درجة
سرعة الزمن؛ ومنذ أطروحته أعطى لكل ديمومة حقال خاصا بها ":يمكن أن نميز داخل الزمن
التاريخي زمنا جغرافيا وزمنا اجتماعيا وزمنا فرديا(سياسيا)" ،15ليخلص في النهاية إلى مقولته
الشهيرة ":يجب أن نفهم جيدا ما هو درس الحوليات ،هو أن العلوم االنسانية قد أدمجت في
التاريخ وأصبحت علوما رديفة له".16
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تكتمل مالمح التاريخ الجديد مع الجيل الثالث ملدرسة الحوليات خاصة مع جاك لوغوف
 J.Le Goffوبيير نورا  P. Noraبإبراز مجموعة من اإلشكاليات واملناهج الجديدة تم التعريف
بها في كتابهما  :صناعة التاريخ ،)1974(17املكون من ثالث مجلدات :األول مشكالت جديدة
والثاني مقاربات جديدة والثالث موضوعات جديدة ،ساهمت حقيقة في تجديد مجاالت
تقليدية كان التاريخ يعنى بها نجد أهمها الديموغرافيا التاريخية ،التاريخ الديني ،والتاريخ
االجتماعي و الثقافة املادية ...مدرجة كذلك في كتاب(قاموس) :التاريخ الجديد 18تحت إشراف
جاك لوغوف صدر سنة  1978في شكل مقاالت ،عددها عشرة ،تعبر “بعمق عن إشكالية
الكتاب” تم فيها التعريف بالتاريخ الجديد بإبراز مواضيع جديدة في حقل التاريخ كانت عادة من
اهتمامات األنثروبولوجيا مثل :األسطورة ،والتغذية ،واللباس ،والجسد ،واملآثر ،والصوة،
والكتاب والجنس...
مستويات عميلة كتابة التاريخ:
تتأسس العملية التاريخية أو بتعبير أدق عملية كتابة التاريخ أو "-املرحلة الكتابية للعملية
التاريخية" كما يسميها دوسيرتو  -على مراحل ثالث تتمثل في البنية الثالثية في خطوطها
العريضة ملقالة ميشال دوسيرتو  :"l’opération historiqueمرحلة األرشيف أو الوثائقية،
ومرحلة التفسير أو التحليل ،ثم مرحلة التمثيل أو السرد؛ يقول بول يكور :لقد اقترحنا كلمة
مرحلة لكي نميز األقسام الثالثة لعملية كتابة التاريخ  -ولرفع االلتباس حول استعمال التعبير-
ال يتعلق األمر بمراحل متميزة زمنيا ،ولكن بلحظات منهجية متداخلة في بعضها.
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يقول":ال يستشير أحد األرشيف من دون مشروع تفسير ،من دون فرضية فهم ،وال يبذل
أحد جهده في تفسير مجرى األحداث من دون اللجوء إلى استعمال صيغة أدبية مناسبة ذات
طابع سردي أو بالغي أو متخيل".19
ال تشكل املراحل الثالث للعملية التاريخية أطوارا متتابعة ،بل هي مستويات متداخلة،
واالنهمام التربوي وحده هو الذي يعطيها مظهر التتابع الزمني.
إن فكرة التتابع الزمني يجب أن تستبعد في كل استعمال للتعبير «املرحلة العمالنية» فقط في
الخطاب املتعلق بلحظات «سير عملية كتابة التاريخ» ستتحول املراحل إلى حقبات ،فترات
متعاقبة ملسيرة تنشر خطها املستقيم الخاص بها ،سنتجنب تماما التباس التعاقبية ،حين
نتكلم عن املستوى ألن التعبير يشير باألحرى إلى التنضيد والتكديس.20
يضيف بول يكور :لقد فضلت في النهاية ،التعبير «مرحلة» نظرا ألنه في غياب نظام زماني
للتعاقب ،يشير إلى تقدم العملية بما يخص تبيان القصد التاريخاوي إلعادة البناء الحقيقية
للماض ي .وبالفعل في املرحلة الثالثة يعلن القصد في تمثيل األشياء املاضية على حقيقتها ،وهذا
القصد يحدد في وجه الذاكرة املشروع املعرفي والعملي للتاريخ ،كما يكتبه املؤرخون
املحترفون ،هناك تعبير ثالث ،والذي فضله بول ريكور في عمله املرحلي هو تعبير البرنامج .وهو
يناسب تماما كي يعبر عن الصفة املحايثة لكل مرحلة من املسار .بحيث يملك هذا املعنى امتيازا
تحليليا بالنسبة إلى التسميتين األخيرتين .لهذا فإنه يلجأ إليه كلما أراد التشديد على طبيعة
العمليات القائمة على كل مستوى.
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إن الكتابة هي عتبة اللغة التي اجتازتها دوما املعرفة التاريخية لكونها ابتعدت عن الذاكرة كي
تجري وراء املغامرة الثالثية لألرشفة والتفسير والتمثيل" .إن التاريخ – إذن -من بدايته إلى
نهايته هو كتابة".21
في هذا الصدد تشكل األرشيفات [املحفوظات] الكتابة األولى التي يواجهها التاريخ ،ألن ينتهي
هو نفسه إلى الكتابة على النمط األدبي للتدوينية ،كما إن التفسير يجد نفسه وقد أحاطت به
كتابتان ،من جهة الكتابة األقرب من الينبوع ومن جهة أخرى الكتابة األبعد ،إنها تتلقى طاقة
األولى وتستبق طاقة الثانية حسب تعبير بول ريكور.
هذه املراحل هي التي تمكن املؤرخ أو الباحث في حقل التاريخ من تدبير املاض ي كما يقول
جاك لوغوف حينما يتحدث عن عملية بناء املاض ي وكتابة التاريخ أو ترتيب املاض ي أو إعادة
بناء املاض ي وربط هذا املاض ي بالحاضر انطالقا من مقوالت ومفاهيم.22
املرحـ ــلة األولى :مرحلة األرشـ ـيف
وفي تعريف واسع جدا لألرشيف الذي أعطاه القانون الفرنس ي سنة '' :1979األرشيف
(املحفوظات) هي مجموعة الوثائق ،مهما كان تاريخها ،وشكلها أو سندها املادي الذي أنتجها أو
تلقاها كل شخص مادي أو معنوي أو كل دائرة أو هيئة عامة أو خاصة أثناء ممارسة
الوظيفة''.23
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تسمى هذه املرحلة باملرحلة الوثائقية التي تستأنف بها عملية كتابة التاريخ ،يقول بول ريكور":
إن لحظة األرشيف هي لحظة الدخول في الكتابة لعملية كتابة التاريخ" ،24عندها يقصد املؤرخ
هذا األرشيف حامال العديد من األسئلة ،ألن مفهوم املساءلة والئحة األسئلة هما أول ما يجب
ترتيبه في عملية البرهان الوثائقي.
لذا فاملؤرخ يلتزم ببحث في األرشيف بعد أن يتسلح باألسئلة .بافتراض مرحلة أساسية أولى
حيث يجمع فيها املؤرخ الوثائق ،ويقرأها ويتأكد من أصالتها وصحتها ،ثم تأتي مرحلة ثانية
يضعها في خدمته.
كما يدعو أنطوان بروست في كتابه اثنا عشر درسا في التاريخ ":ليس من مالحظة من دون
فرضيات ،وليس من واقعة من دون أسئلة .إن الوثائق ال تتكلم إال إذا طلبنا منها أن تتحقق ،أي
أن تجعل فرضية ما صحيحة .وبالتالي هناك ترابط ين الوقائع وبين الوثائق وبين األسئلة.
لقد كتب أ .بروست " :إن السؤال هو الذي يبني املوضوع التاريخي حين يقوم بتقطيع أصلي
داخل العالم غير املحدود للوقائع وللوثائق املحتملة".25
هنا يؤيد املؤلف بول فين  Paul Veyneالذي يصف العمل الحالي للمؤرخين أنه تطويل
لألسئلة ،ويضيف قائال "أن مسألة املؤرخ ليست مسألة عارية ،إنها مسألة مسلحة تحمل معها
فكرة معينة عن مصادر الوثائق وطرق البحث املحتملة".26
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يشكل األثر والوثيقة والسؤال املثلث األساس ي للمعرفة التاريخية ،فبالنسبة إلى املؤرخ كل
ش يء يمكن أن يصبح وثيقة ،طبعا هناك أوال البقايا التي تستخرج من الحفريات للتنقيب عن
اآلثار الباقية ،ولكن بطريقة الفتة جدا املعلومات املختلفة واملتقلبة من مثل بيانات األسعار،
وسجالت األبرشيات (الكنائس) ،والوصيات ،وبنوك املعطيات اإلحصائية.27...
وتكمن أهمية الوثيقة في كيفية تصرف املؤرخ وآليات اشتغاله التي طبقها عليها ،والجهاز
املفاهيمي الذي أخضعها إليه ،فبالنسبة للمؤرخ ليست الوثيقة معطاة فقط ،كما قد توحي إلى
ذلك فكرة األثر الباقي .إننا نبحث عنها ونجدها .بل أكثر من ذلك ،إنها محددة وبهذا املعنى فإن
التساؤل يقيمها ويؤسسها كوثيقة .هذا يجسد نواقص الوثيقة تكمل صرحها إجراءات
الوثائقيين ،واملؤرخين بعدهم ،يؤكد بول ريكور هذه التالحم الحاصل بين املوضوع التاريخي
والسؤال التاريخي ":إن هذه املرحلة(التفسير) من عملية كتابة التاريخ  ...متداخلة مع املرحلة
السابقة (األرشيف) ألن ليس من وثيقة من دون سؤال ،وال من سؤال من دون مشروع تفسير.
إن الوثيقة تقيم البرهان بالنسبة للتفسير .غير أن ما يقدمه التفسير /الفهم من جديد
بالنسبة إلى املعالجة الوثائقية للواقعة التاريخية يتعلق بأنماط التسلسل بين الوقائع
املوثقة28"...

املرح ـ ـلة الثانية :مرحـ ــلة التف ـسـ ـير
يعتبر التفسير -بصورة عامة  -اإلجابة عن السؤال «ملاذا» عن طريق استعمال متعدد للرابط
«ألن» ،بتنوع أنماط التفسير في الحقل التاريخي ،مع التشديد بأن ليس هناك في التاريخ من
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نمط في التفسير يحظى بامتياز خاص . 29من ناحية ،فإن سلسلة الواقع املتكررة للتاريخ الكمي
تقبل التحليل السببي وإثبات أمور منتظمة تشد فكرة السبب معنى العلة الفاعلة نحو فكرة
الشرعية ،على طريقة نموذج العالقة «إن  ....إذن »....من ناحية ثانية ،فإن تصرفات العاملين
االجتماعيين حين يستجيبون لضغط املعايير االجتماعية بردود متنوعة من التفاوض
والتفسير أو التنديد فإنهم يجرون فكرة السبب إلى جهة فكرة التفسير بالدواعي.30
يظهر التاريخ على هذا املستوى املنهجي كأجرأة وكممارسة وتبرز بالنتيجة خصوصيات البحث
في الحقل التاريخي ،من جرد للنصوص وتصنيف لهذه النصوص والجمع بين الوثيقة كمعطى
واملوضوع كمشروع مبتكر وكذلك ،ما نفترضه واقعا وما تتم صياغته في شكل مرقون ،وهذه
الخصوصيات هي التي دفعت بول ريكور إلى القول بأن املؤرخ فهو في األصل محلل للوثائق.

املرحـ ــلة الثالثة :مرحـ ــلة التمثيل /السرد
تختلف التسميات لهذا املستوى من عملية كتابة التاريخ ،مرحلة الكتابة ،أو الصياغة األدبية
أو مرحلة السرد ،أو تمثيل كتابي ،يقول ميشال دوسيرتو في كتابه ":"l’écriture de l’histoire
إن هذه املرحلة هي مرحلة إخراج أدبي « ،31»la mise en scène du récitأو تمثيل أدبي ،تعني
الصياغة بشكل أدبي أو كتابي للخطاب الذي يوضع أمام علم قراء التاريخ.
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أعاد هايدن و ايت في كتابه "محتوى الشكل ،الخطاب السردي والتمثيل التاريخي" إنتاج
مفهوم التاريخ بوصفه سردية مجازية لها صور بالغية أربع هي االستعارة والكناية واملجاز
والسخرية .وما هذا التداخل بين السرد والتاريخ إال انفتاح فكري فيه السرد هو القالب
الشكلي بينما املادة التاريخية هي املحتوى الذي سيصب في ذلك القالب".32
وأعطى هايدن وايت لبول ريكور فصال في كتابه موضع الرصد مركزا على نظرة ريكور للزمن
والرمز في إطار فلسفة التاريخ وصلتها بامليتافيزيقيا السردية ،وأن التاريخ واألدب يتشاطران
مرجعا نهائيا بين الخطاب الوثائقي والخطاب التخييلي".33
يقول بول ريكور ":إذا كان الرهان اإلستيمولوجي األكبر يقرر في مرحـلة التف ـسـير /الفهم فإن
هذه املرحــلة ال تنهي الرهان ،إذ إن في املرحلة الكتابية يعلن تماما القصد التاريخوي أي القصد
في تمثيل املاض ي كما قد حصل مهما كان املعنى املعطى لكلمة "كما" ،بل إنه في هذه املرحلة
الثالثة تبرز بقوة االستعصاءات الكبرى للذاكرة ،استعصاء تمثيل ش يء غائب وقع سابقا
واستعصاء ممارسة مكرسة لالستذكار النشط للماض ي والتي يرفعها التاريخ إلى مستوى إعادة
بناء".34
يبدو التاريخ  -عطفا على قول ريكور -كبناء كإعادة بناء ،ككتابة ،كإعادة كتابة ،كقراءة
للماض ي ،كإعادة قراءة املاض ي ،وكاستيعاب ملقوالت ومفاهيم ،وإعادة صياغتها .وأن إعادة
قراءة املاض ي هي إعادة بناء ،وأحيانا على حساب تهديمات مكلفة ،البناء والهدم وإعادة البناء
هي أعمال مألوفة لدى املؤرخ ،لذلك يبقى البعد األدبي في الكتابة التاريخية حاسما.
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يقول ريكور في هذا الصدد" :إن التاريخ الذي هو نوع من أنواع السرود ،سرد واقعي مقارنة مع
سرود أسطورية تخيلية يحيل على أفعال الناس في املاض ي".35
ويضيف مؤكدا أن التاريخ ليس علما صرفا محكوم عليه بالتخلي عن السرد ،وفي املقابل
التاريخ ليس بسرد صرف بعيد عن قواعد العلم .لكونه ينتمي إلبستمولوجيا مختلطة.

خاتمة:
تجددت املعرفة التاريخية انطالقا من توسيع دائرة املصادر بعدم االقتصار على الوثيقة
املكتوبة وحدها بل باالنفتاح على أجناس مصدرية متنوعة منها الرواية الشفهية والصورة
والعمارة واللباس  ....التي من شأنها أن تكشف عن مكامن املاض ي ،وأن تكون صلة وصل بين
املاض ي والحاضر ،باإلضافة إلى مسألة االحتكاك بالعلوم االجتماعية املجاورة والسيما علم
االجتماع ،واللسانيات ،وكذا تغيير انهمام املؤرخ من البحث في األحداث إلى البحث في البنيات.
كل هذه املسارات تؤكد هذا التوجه الجديد للحقل التاريخي ،ولذلك يسعى املؤرخ لخلق نوع
من التوازن بين ما تقوله الوثيقة وما يقتضيه الفهم من تفسير وتأويل وال يتأتى هذا إال
باالحتكاك العلوم االجتماعية املجاورة .بطبيعة الحال ال يمكن كتابة التاريخ بدون وثيقة ولكن
كلما كثرت الوثائق كلما حاصرت تفكير املؤرخ وسجنته في قوالب ضيقة ،ويترجم في النهاية
ماتقوله الوثيقة فقط ،ومعنى هذا أن تطور املعرفة التاريخية ال يرتطب بالوثيقة وحدها بل
بدرجة اإلغتراف من العلوم االجتماعية ،ألن املسألة هي مسألة جهاز مفاهيمي بدرجة أساسية،
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فهذه املفاهيم هي التي تميز التاريخ عن الوثيقة كما يقول بول فين في كتابه "كيف نكتب
التاريخ" ،وتمكن املؤرخ من الحديث بلغة مختلفة عن لغة اإلخباري عندما يدرس البنية
وأنماط العيش والذهنيات....
وفي الختام يبقى التاريخ مادة أدبية من منظور بول ريكور -عندما نستند إلى هذا املعطى ،معطى
الكتابة ومعطى السرد  -مهما دافعنا عن موقعه ضمن علوم االنسان ومهما كانت الجهود
االسطغرافية الحديثة في مختلف الدارسات التي اشتغلت على الدرس التاريخي منذ القرن
التاسع عشر وذلك ألسباب منها:
ارتباطه بالوثيقة وما تتضمنه من نقائص حتما ،وارتباطه بإقناع القارئ وما يتطلبه من تفسير
وتأويل (من خالل ال ِحجاج) ،وارتباطه بالسرد وما يتطلبه من بناء الحبكة.
يبين هايدن وايت كيف أن السرد يمثل الحلقة الرئيسية التي تحدثنا عنها ألنه في ذات الوقت
أسلوب يتم بواسطته التأويل التاريخي ،ومفهوم يمثل مقاربة استداللية لكتابة التاريخ .كما أن
مفهوم وايت عن التاريخ كسرد ،الذي طوره في مفهوم ما وراء التاريخ ،يبين أن االعمال
ً
ً
ً
ً
التاريخية عموما تأخذ شكل السرد ،بصيغة "تمثيال متماسكا ومنظما ألحداث أو تطورات
حدثت بتسلسل زمني".36
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