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 - 1اإلهداء كمعنى
هناك إهداءان وجدمها حمقّق املخطوطة
الصفحات األوىل من كتاب مارك بلوخ
الفرنسية عىل ّ
ّ
()1
دفاع ًا عن ال ّتاريخ .
األول ختليدً ا لذكرى ّأمه.
اإلهداء ّ

اإلهداء الثّاين إىل صديقه لوسيان فيفر.

عىل سبيل التقديم هلذه القراءة الثّانية( )2لكتاب مارك
بلوخ ()1944-1886؛ ال بأس أن أستعيد جز ًءا من
الصديق .يقول صاحب اإلهداء:
النص ا ُملهدَ ى إىل ّ
ّ
مؤرخ لبناين.
*
ّ

"إذا ُقدِّ ر هلذا الكتاب أن ُينرش يو ًما ما ،وهو الكتاب
بدأت بكتابته كنوع من العالج يف مواجهة أسوأ
الذي ُ
()3
ال ّتكديرات واآلالم هبدف حتقيق درجة من درجات
حقيقي
يتحول أبدً ا إىل كتاب
توازن الروح (فقد ال
ّ
ّ
قدم للقراءة)؛ سوف جتد يا صديقي اسماً غري اسمك
ُي ّ
مسجلاً عىل صفحة الغالف الداخيل .وبوسعك
ّ
أن تستشعر أنه كان ينبغي وضع هذا االسم يف هذا
ومقدسة إىل
متأصلة
َّ
املكان ،كتعبري عن مشاعر حنان ِّ
درجة أنهّ ا جتد صعوب ًة يف ال ّتعبري عن نفسها .وأنت
ً
أيضا ،يا صديقي ،كيف أقبل ألاّ أرى اسمك يظهر
سوى مصادف ًة يف بعض إحاالت الكتاب [ .]...لقد
معا زم ًنا طويلاً من أجل تاريخ أكثر رحاب ًة
كافحنا ً
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إنساني ًة .واليوم ،يف ال ّلحظة التي أكتب فيها،
وأكثر
ّ
تتعرض رسالتنا املشرتكة إىل كثري من املخاطر.
السبب يف ذلك؛ فنحن مهزومون مؤ ّق ًتا،
ولسنا ّ
واثق
الزمن -وأنا ٌ
بفعل قدَ ر غري عادل .لكن سيأيت ّ
من ذلك -الذي يمكن لنا فيه أن نستأنف تعاوننا
وحرة ،كام كان عليه األمر يف
علنية
ًّ
فعليا وبصورة ّ
ّ
الصفحات املفعمة
املايض .ويف انتظار ذلك؛ فإنّ هذه ّ
مهمتنا
متا ًما بحضورك شاهد ٌة -من جانبي -عىل أنّ ّ
ستستمر"(.)4
املشرتكة
ّ
شخيص
ختتلط األحزان يف هذا اإلهداء ،فبني حزن
ّ
األمة؛ يخُ تزن
األم ،وحزن ّ
عىل وفاة ّ
عام عىل مصري ّ
واحلب
الصداقة باألفكار والقيم
األمل،
ليتحول عرب ّ
ّ
ّ
إىل أملٌ ..
أمل يف أن ُيفهم ال ّتاريخ و ُيكتب و ُيصنع
من جديد .ألف بلوخ خالل سنوات احلرب كتابني
متكاملني ،يف ّأيام اهلزيمة (اهلزيمة الغريبة) ،وأثناء
(دفاعا عن ال ّتاريخ) ،فام القيمة التي يمثّلها
املقاومة
ً
هذا الكتاب األخري؟

تأسيسي
 -2كتاب
ّ
في سياق نشأة مدرسة
أسس مارك بلوخ ولوسيان فيفر جم ّلة
يف عام ّ ،1929
احلوليات  les Annalesيف فرنسا؛ هبدف جتديد حقل
ال ّتاريخ وإغناء منهجه ،وذلك بعد أن سادت -بتأثري
الوضعية -نظر ٌة كادت أن حترص العمل
الفلسفة
ّ
بلومايس
والد
يايس ّ
ّ
الس ّ
ال ّتارخيي يف حقول ال ّتاريخ ّ
والعسكري ،وأن حتبسه يف قوالب من ّ
الطرائق ال ّتقنية
ّ
يف جتميع الوثائق ونقدها واستخدامها؛ اعتقا ًدا بأنّ
املوضوعية" يف
رسد ملا ُس ِّمي بـ "الوقائع
ال ّتاريخ هو ٌ
ّ
املؤرخان املذكوران متأ ّثرين بمدرسة
املايض .وكان ّ
الفرنسية ،ممثَّلة يف دوركايم .وكان
علم االجتامع
ّ
امس بني علم ال ّتاريخ وعلم االجتامع ،وقبل
هذا ال ّت ّ
ذلك بينه وبني اجلغرافيا واالقتصاد؛ مدخلاً لتوسيع
حقل ال ّتاريخ من حيث األغراض واملوضوعات،
والرأي
وجتديد منهج ال ّتاريخ من حيث ال ّتحليل ّ
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واستثارة األسئلة(.)5

ّ
ولعل أعامل مارك بلوخ ،عىل ق ّلتها (بسبب إعدامه
عىل يد القوات األملانية يف عام  ،)1944كانت
توجهات املجلة التي انطلقت مع
شديدة ال ّتأثري يف ّ
لوسيان فيفر ثم فرناند بروديل؛ لتصري مدرس ًة ذات
حمورية ،ال يف فرنسا فحسب ،بل
وثقافية
علمية
قيمة
ّ
ّ
ّ
الغربية والواليات املتحدة وأنحاء أخرى
يف أوروبا
ّ
سيام يف جمال إرسائها للمجاالت املعرفية
من العامل ،ال ّ
املتداخلة يف علوم اإلنسان واملجتمع وتوطيدها.

أول املؤرخني الفرنسيني من
كان فيليب آرييسّ ،
أمهية كتابات
خارج مدرسة
احلوليات ،الذين اكتشفوا ّ
ّ
مارك بلوخ ،يف سياق بحثه عن جتديد الفكر ال ّتارخيي
ني
يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثّانية واهلزيمة التي ُم َ
الفرنسيون .وكتب آرييس سنة  ،1949يف مقالة
هبا
ّ
حتمل عنوان "ال ّتاريخ الوجودي" ،قائلاً " :كان مارك
بلوخ يفتح عىل ال ّتاريخ الكبري حقلاً يكاد يكون
الريفي عرب التامس
جديدً ا يف فرنساّ :
حتوالت املشهد ّ
محيمية بني اإلنسان ووجوده اليومي
للعالقة األكثر
ّ
الريفي عند مارك بلوخ ليس تاريخ
[ .]...فال ّتاريخ ّ
الريفية لدى احلكومات أو اإلدارات؛ بل
ّ
السياسات ّ
الزراعية ،وطرائق استخدام األرض،
هو تاريخ البنى ّ
املكون
وتوزيعها واستثامرها [ ،]...إنّه تاريخ املشهد ّ
بأيدي البرش أنفسهم"(.)6

دفاعا عن ال ّتاريخ أو
ّأما كتابه
املنهجي املع ْن َون بـ ً
ّ
نظريا ملنهج جديد يف
املؤرخ؛ فكان تتوجيًا
حرفة
ًّ
ّ
ال ّتاريخ ،سبق أن مارسه مارك بلوخ يف بحوثه من
الفرنيس
الريفي
خالل عمله التأسييس حول التاريخ
ّ
ّ
يف العرص الوسيط(.)7
(دفاعا عن ال ّتاريخ) خمطوط ًة
يبدأ مرشوع الكتاب
ً
أعدها يف
مل تكتمل يف موضوع "عمل املؤرخ" .وقد ّ
عدة
جو متوتّر ،وبال ّ
غضون احلرب العاملية الثّانية ،يف ّ
مكتبية تُذكر .وقد ُبرتت تلك املخطوطة يف سياق
ّ
ازيون القبض عليه
الفصل اخلامس؛ عندما ألقى ال ّن ّ
انضم إىل صفوف املقاومة
قرب مدينة ليون .وكان قد
ّ

مناقشات ومراجعات
مارك بلوخ :من فكرة "المجتمعات الحزينة" إلى ال ّتأريخ ألزمة التحوّ ل وأزمنتها

ُ
بالرصاص يف يوم
الفرنسية يف عهد فييش؛ فأعدم ً
ّ
رميا ّ
 16حزيران  /يونيو .1944

نرش املخطوطة صديقه لوسيان فيفر يف عام 1949؛
بعد أن استلمها من ابنه البكر إتيان بلوخ يف هناية
عام  .1945ومنذ ذلك احلني والكتاب املنشور يف
جمموعة "دفاتر احلوليات" Cahiers des Annales
ُيستخدم ،عىل الرغم من أنه مل يكتمل ،كمرجع
ضمني أو رصيح -يف معظم الكتابات
عىل نحوّ
التي عاجلت موضوع البحث ال ّتارخيي ومنهجه،
ال يف فرنسا فحسب ،بل يف العديد من األوساط
األكاديمية يف العامل(.)8

املنهجية
الوثائقية
ُع ّد هذا الكتاب قطيع ًة مع املدرسة
ّ
ّ
التي سادت قبله يف فرنسا .والواقع أنّ القطيعة –إن
حيا للمدرسة
ُوجدت– هي يف ممارسة بلوخ نقدً ا ًّ
املذكورة ،ممثل ًة بمؤرخيها الكبريين :سينوبوس
والنجلوا ،صاحبي كتاب :املدخل للدراسات
ٌ
إضافة
التارخيية .واحلقيقة ،هي أنّ هذا ال ّنقد هو
ُمتجا ِوزةٌ ،وليس قطيع ًة .وهو ً
فتح آلفاق جديدة
أيضا ٌ
يف املوضوع واحلقل؛ استكملها لوسيان فيفر وفرناند
تراكمي
مؤسسني بأسلوب
بروديل( )9وآخرون،
ّ
ّ
تارخيي ًة ،سيكون هلا -عرب جملة احلوليات-
مدرس ًة
ّ
ارخيي ،واستقطاب
دور كبري يف توجيه البحث ال ّت
ّ
واإلنسانية األخرى ،ويف حركة
االجتامعية
العلوم
ّ
ّ
حمورية؛ تستدخل املناهج والطرائق املختلفة
معرفية
ّ
ّ
وتستخدمها ،ال كتقنيات فحسب ،بل كحقول
إنسانية ألغراض متداخلة
مشرتكة ومقاربات
ّ
ومتكاملة ،ومن موقع ال ّتاريخ.
املؤرخ جاك لوغوف،
ّ
قدم لطبعة عام  1993اجلديدة ّ
حتريرا ونرشً ا إتيان بلوخ ،االبن البكر ملارك.
وأعدها
ّ
ً
ّ
املحرر إصدار الطبعة اجلديدة الكتشافه
وقد أرجع
ّ
خمطوطتني كان قد احتفظ هبام منذ عام ،1945
مدة شارفت عىل العقد اخلامس؛ ظ ًّنا منه أنهّ ام
أي ّ
ليستا إلاّ ن َُس ًخا عن املخطوطة التي تس ّلمها لوسيان
وحررها يف صيغة الطبعة األوىل عام ،1949
فيفرّ ،
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مضي ًفا إليها بعض ملساته (إضافة بعض العناوين
الفرعية ،وأحيانًا بعض اجلمل ،أو تعديل بعض
ّ
ّ
الكلامت)ّ .أما الطبعة اجلديدة؛ فقد حاول فيها
املحرر أن يص ّفي ّ
الطبعة القديمة من "اإلضافات"،
ِّ
عىل ضوء خط والده الذي "يألفه" ،مع نرش "حر ّ
يف"
للمخطوطات الثّالث.

يقدمه إتيان بلوخّ .أما ما
ذاك هو ال ّتربير ال ّتقني الذي ّ
ُي َ
سكت عنه يف ال ّتقديم؛ فهو األزمة التي كانت متر هبا
السنوات األخرية من القرن
مدرسة
"احلوليات" يف ّ
ّ
العرشين بعد رحيل بعض كبارها .ومن مظاهرها –
يقدمه نموذج من
صح التعبري" :-اإلعجاز" الذي ّ
إذا ّ
املؤرخني ا ُ
التوليفي،
جلدد (العمل
أعامل بروديل أمام ّ
ّ
وضخامة احلجم ،وتغطية املدى الطويل يف التاريخ)
فرعية
من جهة ،وغرق الباحثني يف معاجلات
ّ
وميدانية موزّ عة عىل مناهج وطرائق خمتلفة
وقطاعية
ّ
ّ
تنبه إليه فرنسوا
من جهة أخرى .وهو األمر الذي ّ
الفرنيس منذ
التارخيي
دوس؛ فوصف حالة البحث
ّ
ّ
()10
ثامنينيات القرن العرشين بال ّتف ّتت أو "ال ّت ّ
شظي" .
مل يكن هدف مارك بلوخ تعريف ال ّتاريخ ،وتعيني
دارج يف زمنه؛
املؤرخ فحسب ،مثلام هو
مهنة
ٌ
ّ
بل تبيان ما جيب أن يكون عليه التاريخ ،وكيف
املؤرخ؟
يشتغل ّ

األول -الذي حيمل عنوان "التاريخ،
يف الفصل ّ
معرفة اإلنسان يف املجتمع" -يحُ ّدد بلوخ هدف
ال ّتاريخ بأنّه اإلنسان" ،اإلنسان الكل"L’homme
املتعددة :يف ُبعده األنثروبولوجي
 totalيف أبعاده
ّ
ارخيية ،ويف ُبعده
الذي هو موضوع األنثروبولوجيا ال ّت ّ
االجتامعي (الناس يف املجتمع) وهو موضوع التاريخ
مجعي  Collectifيف
مجاعي أو
االجتامعي أو ما هو
ّ
ّ
ّ
"حدثيا"
ليس
عريف،
ت
ال
هذا
وفق
اريخ
ت
وال
ّ
ال ّتاريخّ .
ًّ
"جتريديا" ً
أيضا.
وليس
ًّ
يدخل بلوخ من هذا ال ّتعريف مبارش ًة حقل الصرّ اع
العلمية
وال ّتنافس بني حقول االختصاصات
ّ
ومؤسسات
Disciplines؛ إذ ليس ال ّتاريخ سياس ًة
ّ
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ٌ
فلسفة فحسب ،إنّه
سياسي ًة وحرو ًبا فقط ،وال هو
ّ
أسايس .يقول بلوخ هذا الكالم
دراسة جمتمع بوجه
ّ
"تعدي"
الد
السيادة
وركايمية .إنّه إ ًذاّ ،
العلمية ّ
يف زمن ّ
ّ
ّ
عىل احلدود يف املعيار ال ّتصنيفي الوضعي وكذلك يف
الدوركايميني أنفسهم ،الذين "احتكروا"
معيار
ّ
دراسة املجتمع ،وق ّلصوا حقل ال ّتاريخ ،وحبسوه
املؤرخون .إنّه تأ ّث ٌر
السجن الذي "استأنس" به ّ
يف ّ
املؤرخ ،وكذلك بأعامل
بدوركايم ،ولكن من موقع ّ
سيام أنّ مارك بلوخ
ماكس فيرب من اجلهة األملانية؛ ال ّ
ّ
ولعل
األملانية.
ّقافية
ّ
ينتمي إىل بيئة سرتاسبورغ الث ّ
مهدت هلذا النوع من
هذه العوامل جمتمعة ،هي التي ّ
االخرتاق املتبادل بني ال ّتاريخ وعلم االجتامع .إنه
يشد الواحد منهام اآلخر إىل
ال ّتجاذب بني علمنيّ ،
حقله ومنهجه يف ّ
كل من فرنسا وأملانيا .كان دوركايم
الرحيق" ،وأنّ
يرى أنّ عمل ّ
املؤرخ "ينحرص يف مجع ّ
حيوله إىل عسل؛ يف حني كان مارك بلوخ
عامل االجتامع ّ
يرى أنّ
معا ،ألنهّ ام
قادر عىل فعل األمرين ً
املؤرخ ٌ
ّ
ٌّ
معريف واحدٌ  ،وحقل اشتغال واحد(.)11
مسار
ٌ

يف املبحث الذي عنوانه "املايض واحلارض"،
يعرف مارك بلوخ ال ّتاريخ بأنّه "علم ال ّتغي"
ّ
 Science du changement؛ يف مواجهة ال ّتعريف
السائد القائل بأنّ ال ّتاريخ هو "دراسة املايض" .بل
ّ
"خلف" (هلو)
إنّ بلوخ يرى أنّ هذا ال ّتعريف هو ُ
الزمن .ال ّتاريخ يف
 ،Absurdeال يقوم عىل سريورة ّ
الزمن" (الرتمجة العربية،
رأيه ،هو "دراسة البرش يف ّ
ص)90؛ وهو نتاج حركة ال تتوقّف بني املايض
واحلارض" :ذهاب وإياب من املايض إىل احلارض،
ومن احلارض إىل املايض".
إجابة عن سؤال :ما هو احلارض؟ يكتب بلوخ:
الزمنية ،والتي
" (هو) نقطة صغرية يف ال هناية ّ
املدة ّ
ٌ
حلظة متوت حاملا تولد .فام أكاد
تنفلت باستمرار ،أو
وترصفايت حتى تغرق
أحتدث ،وما أكاد أعلن أقوايل
ّ
ّ
يف مملكة ّ
الذاكرة .إنهّ ا الكلمة الشّ ائعة والعميقة يف آن
واحد؛ والتي نطق هبا جوته يف فرتة شبابه :ليس هناك
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مقد ٌر
حارض ،ليس هناك سوى مستقبل .فاحلارض ّ
حول األبدي" (الرتمجة العربية ،ص)81
عليه ال ّت ّ

التارخيي ،يستدعي–كام يرشحه
هذا ال ّتعريف للزمن
ّ
وإياب دائمة بني املايض
بلوخ -حرك َة ذهاب ّ
واحلارض ،بني "مطاردة املعطيات وتفسريها"؛ وذلك
ويفضل
عرب املساءلة الدائمة التي يطرحها احلارض.
ّ
بلوخ استخدام تعبري "معطيات"  Donnéesبدل
يفضل تعبري "مصادر" عىل
"وثائق"  ،Documentsكام ّ
املؤرخ ال يستطيع العمل من خارج
"وقائع" .فإذا كان ّ
"الشّ هادات" Temoignages؛ فإنّ هذه "الشّ هادات"
املؤرخ وتفكريه،
ال تصري وثائق إلاّ من خالل عمل ّ
أي من خالل "اشتغاله عليها" .فـ "الوقائع ليست
موضوعية" خارج املؤرخ؛ بل هي نتيجة
ظواهر
ّ
ارخيية".
لعمله وبنائه ،ف "املؤرخ خالق الوقائع ال ّت ّ
يقول بلوخ" :إن النصوص أو الوثائق األركيولوجية
وضوحا واألكثر إرضا ًء،
التي تبدو يف الظاهر األكثر
ً
ال تتحدث إال عندما نعرف كيف نُسائلها" (الرتمجة
العربية ،ص.)103
املؤرخ يف ُمساءلة املايض
عرب هذا ال ّتشديد عىل دور ّ
يؤسس لفكرة
إلعادة بنائه؛ كان مارك بلوخ
ّ
مؤرخي مدرسة
"ال ّتاريخ– املسألة" العزيزة عىل ّ
"احلوليات" عىل وجه اإلمجال ،وعىل جدلية العالقة
ّ
اللاّ حمدودة بني املايض واحلارض.

ٌ
حمكومة بخطوات "ال ّنقد
ارخيية"
بيد أنّ "املسألة ال ّت ّ
ال ّتارخيي" ،وال ّتفسري وال ّتحليل .صحيح أنّ املدرسة
األملانية ،هي التي وضعت
(املوضوعية)
ارخيية
ّ
ّ
ال ّت ّ
ُ
لاً
املنهجية
أو  ،ثم تبعتها املدرسة
س هذا ال ّنقد ّ
أ ُس َ
ّ
الفرنسية؛ وذلك عرب ما ُس ّمي "ال ّنقد اخلارجي وال ّنقد
ّ
للنص
اخيل
الد
لكن مارك بلوخ يطلب من ال ّنقد أال
".
ّ
ّ
ّ
()12
ّ
ّ
يقف عند اخلط واللغة واملعاين فحسب ؛ بل ال ّنفاذ
النص عرب املفاهيم ّ
والعقليات،
هنيات
إىل داخل ّ
ّ
والذ ّ
للنص .حيث حيرص
ذلك هو "ال ّتحليل ال ّنفيس"
ّ
النص عىل أنهّ م
بلوخ عىل أن يتعامل مع البرش يف
ّ
املؤرخ نفسه ،املركّ ب من "جسد
مركّ ب ،كاإلنسان ّ
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ورغبة" .يذهب مارك بلوخ إىل مطالبة املؤرخ بأن
يقرأ ضم ًنا ما هو مسكوت عنه يف الوثيقة" :لقد
كانت الوثائق التي عاجلها املتبحرون األوائل ،يف
كثري من األحيان ،كتابات تقدم نفسها بنفسها ،أو
تقليدية ،عىل أنهّ ا ملؤلف أو
كانوا يقدموهنا بصورة
ّ
لزمن حمدد ،فهم يرون عن قصد هذا احلدث أو ذاك.
لقد كانوا يقولون إنهّ ا متثل احلقيقة ( ،)...هذه هي
املشكلة ،غري أنّ بمقدار ما كان التاريخ يسري باجتاه
إرادية أكثر فأكثر ،وبمقدار
استخدام شهادات ال
ّ
توقفه عن االقتصار عىل تقييم ال ّتأكيدات الرصحية
للوثائق ،عليه أن يرى إذا ما كان ينبغي عليه ً
أيضا أن
يستخرج منها املعلومات التي مل تكن تريد أن تفصح
عنها" (الرتمجة العربية ،ص.)123
عىل أنّ استخدام علم ال ّنفس لديه يكشف "املسكوت
ّ
يتحرك حتت سقف املنهج ال ّتارخيي
ويظل
عنه"،
ّ
وأهم ضوابطه "ال ّتاريخ املقارن" عىل
وضوابطه.
ّ
العام
واخلصوصية ،وعىل مستوى
عدد
مستوى ال ّت ّ
ّ
ّ
واخلاص ،وعىل مستوى الفرد واجلامعة .وذلك
ّ
يف ّ
كل وحدة أو إطار يف املجتمع الواحد ،أو بني
املجتمعات ،أو بني الثقافات ،أو بني املراحل
اجتامعية
واألجيال ،وح ّتى بني األفراد من بيئة
ّ
"احلق ُيقال ،ق ّلام
ملخ ًصا ذلك:
واحدة .يقول بلوخ ّ
ُّ
يكون املجتمع واحدً ا .إنه ّ
اجتامعية
متفكك إىل أمكنة
ّ
نص بلوخ قد تؤدي إىل القول
خمتلفة" ،بل إنّ قراءة ّ
الدعوة إىل اعتامد "املدى
إنه كان "رائدً ا" لفكرة ّ
الطويل" يف ال ّتاريخ ،ولفكرة "ال ّتمييز بني ّ
الذاكرة
ّ
ولعل هذا ما تفعله قراءة جاك لوغوف
وال ّتاريخ".
"نص ال ّتأسيس" ومعامل مدرسة
يف ّ
املقدمة؛ رابط ًة بني ّ
"احلوليات" التي تبلورت الحقًا.
ّ
عىل أنّ بلوخ ،كان ّ
الفرضيات
حيذر من إطالق
ّ
كثريا ما توحي هبا "املصادفة
املترسعة ،والتي
ً
ّ
يمقراطية
الد
د
ع
صحيح
"هل
يتساءل:
إذ
ارخيية".
ال ّت
ٌ َ ُّ ّ
ّ
الصواب
الر
أساملية؟" ،هل من ّ
ال ّتعب َ
ري ّ
ّ
السيايس عن ّ
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الربوتستانتية؟ :تلك
أساملية وروح
الر
ّ
ّ
أن نامثل بني ّ
أسئلة يطرحها مارك بلوخ ال ليدحضها ،وإنّام ليجري
ٌ
ٌ
مرشوعة" ،رشط
أسئلة
ال ّتحقيق ال ّتارخيي فيها .إنهّ ا
العربية ،ص.)194
ألاّ نفرتضها مسبقًا" (الرتمجة
ّ
عيص –يف رأي بلوخ– عن "ال ّتطابق
الزمن
إنّ ّ
ٌّ
"عيص عن ال ّتجزؤ وفقًا ألجزاء
الوصفي" ،كام هو
ٌّ
ّ
الزمن حيتاج إىل مقاييس مرنة
الساعة"؛ "إن ّ
ّ
ومتناسبة مع متغيرّ ات واقعه" .ينتقد مارك بلوخ
الزمني
"الوضعيني" إىل التحقيب
جلوء املؤرخني
ّ
ّ
وفق ًا لقرون أو ألجيال حتدد باألرقام أو بالسنوات
العرشية أو بعهود حكم ملوك أو أرس ،أو بتعاقب
أجيال حمددة بسنوات .يقول "دعنا نأخذ حذرنا
من وهم عبادة الدقة الزائفة .فالقطع األكثر دقة
ليس بالرضورة هو الذي يستدعي وحده الزمن
األكثر صغر ًا" .يضيف" :تتمثل الدقة الفعلية ،يف كل
مدة ،يف االحتكام إىل طبيعة الظواهر املبحوثة ،ألن
لكل نمط عمقه اخلاص يف القياس ( ،)...ال يمكن
لتحوالت البنية االجتامعية واالقتصادية واملعتقدات
والسلوك العقيل ،أن تتطابق مع توقيت دقيق للغاية
العربية ،ص.)193
بدون انحرافات" (الرتمجة
ّ
سبية،
من الواضح أنّ مارك بلوخ ،وبتأثري فلسفة ال ّن ّ
الزمن
مني"
ونسبيته يف ّ
يدعو إىل فكرة "ال ّتفاوت ّ
ّ
الز ّ
طورها فرناند بروديل
ال ّت
ارخيي .وهي الفكرة التي ّ
ّ
الزمن ال ّتارخيي إىل ثالثة أزمنة:
الحقًا ،بتفكيك ّ
وبطيء
"بطيء جدً ا
ورسيع" .وبنا ًء عىل هذه املرونة؛
ٌ
ٌ
سبية" ،كأداة "من
يطرح بلوخ مسألة "العالقة ال ّن ّ
املؤرخ
ارخيية" .فإذا مل يكن بإمكان ّ
أدوات املعرفة ال ّت ّ
اإلفالت -شأنه شأن العلامء اآلخرين -من سؤال
"ملاذا" وجواب "ألنّ "؛ فإنّ الشّ أن ال ّتارخيي يوجب
ببية" بكثري من احلذر و"الوعي
استخدام "العالقة ّ
الس ّ
قدي" ً
أيضا.
ال ّن ّ
السبب"،
وأول احلذر عند بلوخ؛ جت ّنب
ّ
"وحدانية ّ
ّ
ّ
ً
أيضا " -حكماملنطقي" ،وجت ّنب
وجت ّنب "مسلمة
ّ
القايض" (الرتمجة العربية ،ص.)161
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يقول بلوخ" :نادر ًا ما كان جمتمع ما شي ًئا واحدً ا .إنّه
يتكون من أوساط خمتلفة ،وداخل كل منها ال تتشابك
ّ
األجيال دائم" .ويتساءل :هل القوى التي تؤثر يف
عامل شاب (يف مدينة) هي بالرضورة بالكثافة ذاهتا
مع فالح شاب؟ "عندما نتحدث عن هذا اجليل أو
ذاك [ ]...فنحن نثري صورة معقدة وليست بدون
اختالفات [ ،]...أما يف ما يتعلق بتحقيب األجيال
فمن البدهيي برغم األحالم الفيتاغورية لبعض
الكتاب أنهّ ا ال تنتظم يف يشء .وفقًا إليقاع احلركة
االجتامعية األقل أو األكثر رسعة تتقارب احلدود
ّ
أو تتباعد يف التاريخ ،هناك أجيال طويلة وأخرى
قصرية" (الرتمجة العربية ،ص .)195-194

نفسية .لذا نجد
يقول أيض ًا" :الوقائع التارخيية
ٌ
وقائع ّ
نفسية أخرى .بدون شك تندرج
سوابقها يف وقائع
ّ
الطبيعي وختضع لضغوطه
اإلنسانية يف العامل
املصائر
ّ
ّ
[ ،]...لكن عملها ال يتم إال بتوجيه اإلنسان وعقله"
(الرتمجة العربية ،ص.)196

حياول مارك بلوخ ،يف آخر سطور كتبها يف الفصل
اخلامس من خمطوطته ،أن يكثِّف موقفه يف اتجّ اه
ِ
واحلذر
املنهجي ال ّتارخيي املتجدِّ د واملتسائِل
العمل
ّ
دائماً  :احلذر من "علم نفس مب َت َذل" ،واحلذر من
ارخيية"
منطقية" ،واحلذر من
"إرادوية
ّ
"احلتمية ال ّت ّ
ّ
ّ
اجلغرافية" .وينتهي
"احلتمية
(املادية) ،واحلذر من
ّ
ّ
ّ
الكتاب بعبارة أخرية لبلوخ" :لأْ ُق ْل ّ
كل يشء يف كلمة:
األسباب يف ال ّتاريخ ال تُفرتض مسبقًا (كمس ّلامت)؛
وإنام تَبحث عن نفسها" (أي تُس َتكشف) (الرتمجة
العربية ،ص.)202
ّ

ومقنعا
جاهزا
تفسريا
كان مارك بلوخ ،الذي مل جيد
ً
ً
ً
ِ
للحدث الذي يعيش حتت وطأته (االحتالل)،
الشخيص؛
وجيهل مصري احلرب ،مثلام جيهل مصريه
ّ
حس
يعاين قلقًا موحشً ا ،هو يف أساس تبلور
ّ
تارخيي مل يلبث أن أضحى طريق ًة جديد ًة يف ال ّتفكري
ّ
"نسبيا" بال ّنسبة
لكن "اجلديد" يبقى جديدً ا
ال ّتارخييّ .
ًّ
إىل مدرسة ال تطمح إىل أن تصري مدرس ًة مغلق ًة،
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و"نظري ًة جاهزةً" .و"اجلديد" ً
جزء من
أيضا ،هو
ٌ
ّ
ّ
الدائمة
اب
واإلي
هاب
الذ
حركة
من
جزء
أي
اريخ،
ال ّت
ّ
ٌ
ّ
(بحسب تعبري بلوخ) بني املايض واحلارض .وهكذا
"نص تأسييس" ،لكي ال يصبح
ينبغي ال ّتعامل مع ّ
أي ّ
نصا جامدً ا.
ًّ

 -3قراءة جاك لوغوف
لمارك بلوخ:
تاريخي
الخروج من األزمة بتفكير
ّ
ليقدم
قبل أن يقرأ جاك لوغوف كتاب مارك بلوخّ ،
للطبعة اجلديدة املنق ََّحة من خمطوطته يف عام 1993؛
املؤرخ عىل حتويل
أشار إىل "القدرة غري
ّ
العادية هلذا ّ
ارخيي" .ويقول:
واقعه املعيش إىل ما ّدة لل ّتفكري ال ّت
ّ
"نعرف أنّ هذه املوهبة الكبرية قد عبرّ ت عن نفسها
بوضوح يف كتاب اهلزيمة الغريبة؛ وهو الكتاب
األكثر نفا ًذا يف بصريته -حتى اليوم -ألسباب
تأمل
اهلزيمة
الفرنسية وأبعادها يف عام  .1940لقد ّ
ّ
مارك بلوخ احلدث وقت وقوعه – يف حلظة سخونته
أي وثيقة
– وح ّلله
أي أرشيف ،أو ّ
عمليا بعيدً ا عن ّ
ًّ
للمؤرخ .ومع ذلك ،فقد
رضوري ًة
يمكن أن تكون
ِّ
ّ
صحفيا ،يف
قدم فعلاً كتا ًبا يف ال ّتاريخ وليس كتا ًبا
ّ
ًّ
وقت ّ
الصحفيني ملتصقني باحلدث".
ظل فيه أفضل
ّ
يف اهلزيمة الغريبة ( ،)1941يالحظ جاك لوغوف
ومشبعا
رهقًا "بمحنة اهلزيمة"،
أنّ مارك بلوخ كان ُم َ
ً
دفاعا
تنبؤات
كارثي ًة .لك ّنه يف ً
ّ
بنزعة ال ّتشاؤم ،وحاملاً ّ
كمؤرخ أكثر
عن ال ّتاريخ رسعان ما صارت نظرته
ّ
جوهرية لإلنسان،
وضوحا ،مستلهماً نزعة تفاؤل
ً
ّ
وكاش ًفا عن رؤية أكثر اطمئنانًا وأكثر اتّسا ًما
ارخيية .كان يقول "جمتمعاتنا
باآلمال يف األحداث ال ّت ّ
احلزينة"( )13أخذت ّ
تشك يف نفسها وتتساءل عماّ إذا
مذنبا ،وعماّ إذا كان قد خدعها ،أو إذا
كان املايض ً
كانت مل تعرف كيف تسائله .غري أنّ تفسريه ملا يثري
قلقه؛ إنّام كان يكمن يف أنّ هذه "املجتمعات احلزينة"
تعيش أزمة نمو دائمة" .ويضيف جاك لوغوف" :ويف
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مؤرخون آخرون عن أفول الغرب؛ فإن
حني ّ
حتدث ّ
كثريا من فرتات
مارك بلوخ الذي عرف كيف حي ّلل ً
حتول ونمو ،أعطى من جديد دالل ًة
األزمات كفرتات ّ
إجيابي ًة وأملاً هلذه املجتمعات وحلركات ال ّتاريخ".
ّ
العربية ،ص.)29
(مقدمة لوغوف ،الرتمجة
ّ

دفاعا عن ال ّتاريخ كان نتاج
إنّ كتاب مارك بلوخ ً
تارخيية ،حلظة فرنسا املهزومة واخلائرة القوى
حلظة
ّ
جراء اهلزيمة واالحتالل وعار حكم فييش .غري
من ّ
أنّ مارك بلوخ أمسك يف الوقت نفسه باالرتعاشات
األوىل ألمل يف حترير التاريخ ،وإنه ينبغي العمل
الفعالة والعمل يف الوقت نفسه عىل
ضمن املقاومة ّ
تقدم العلم التارخيي بتحرير هذا الكتاب" (مقدمة
لوغوف ،الرتمجة العربية ،ص.)49

العربية لمارك بلوخ:
 -4القراءة
ّ
"وهم األصول"
العربية أمحد
يطرح مرتجم كتاب مارك بلوخ إىل
ّ
الشيخ سؤالاً معبرِّ ً ا :هل كان من قبيل املصادفة
اليونانية يف
استخدام مارك بلوخ لكلمة "أبولوجيا"
ّ
تشابه يف املضمون مع حماورة
ثمة
ٌ
عنوان كتابه؟ وهل ّ
أفالطون "دفاع ًا عن سقراط"؟
جييب املرتجم يف مقدمته العربية ،قائال" :إذا كان
سقراط يريد أن نبني سلوكنا عىل أساس دقيق ،وهيتم
بمشكلة فقدان املعيار الثابت يف ميدان األخالق؛
فإنّ مارك بلوخ يبحث عن ذلك هو اآلخر يف ميدان
أهم املعايري
التاريخ .وإذا كان سقراط يعترب أنّ من ّ
مدعيها؛ إنّام هو امتالك
متيز صاحب املعرفة عن ّ
التي ّ
القدرة عىل تقديم "الدفاع" أو "التربير" ()apologie
ملا يقول ،فإن مارك بلوخ يف كتابه هذا ،من بدايته إىل
هنايته ،مل يفعل سوى السعي نحو تأكيد هذه القدرة،
والبحث عن رشوط املعرفة التارخيية الصحيحة وعن
القياس الدقيق وامليزان الصحيح" (مقدمة الرتمجة
العربية ،ص.)12

205

عىل أنّ املقارنة التي جيرهيا املرتجم تستدعي ذكر
مصادفة أخرى ،هي أنّ "دفاع" سقراط عماّ يعتقده
دفاعا عنها.
"حقيقة"؛ أ ّدى إىل ال ّتضحية بال ّنفس
ً
دفاعا عن
فهل كان مارك بلوخ ،أثناء كتابة خمطوطته ً
ال ّتاريخ ،وهو يقاوم االحتالل ال ّنازي ،ويكتب يف
وأخالقيا
نفسيا
ًّ
يتهيأ يف تلك ال ّلحظة ًّ
ظروف قاسية؛ ّ
ملالقاة املصري نفسه؟
عشوائية يف
يرى مارك بلوخ أن ال مصادفات
ّ
ولكن ً -
تبسيطية
أحادية أو
سببية
ال ّتاريخ،
ْ
ّ
ّ
أيضا  -ال ّ
ّ
ولعل القلق
(كام أرشنا إىل هذا يف سياق املراجعة).
الدائم الذي يالزم الباحث عن رشوط معرفة عادلة؛
ّ
الدائم بني الباحثني عن احلقيقة يف ّ
كل
هو اجلامع ّ
حضارة ويف ّ
كل زمان ومكان .عىل أنّ البحث عن
احلقيقة ،مرشوط بالبحث عن احلرية ،ومن هنا كان
ذاك التوافق أو االنسجام بني خيارين تارخييني لدى
مارك بلوخ ،خيار املقاومة من أجل احلرية ،وخيار
البحث عن احلقيقة يف ال ّتاريخ ،ولعل اخليارين كانا
أرجح.
وجهني ملوقف واحد كام ّ

الفرنيس
لقد ربط مارك بلوخ ،وهو املواطن
ّ
(هيودي األصول) بني الفكر واملوقف .لقد عنت
ّ
فكرا وعملاً ً -اليهودي،
رفضا للغيتو
له مواطنيته
ّ
ً
ً
الوطني ،والتزا ًما
وعضويا يف الشأن
وانخراطا ك ّل ًّيا
ًّ
ّ
النازي .عرضت
برسالة حترير الوطن من االحتالل
ّ
الفرنسيني
عليه وعىل غريه من العلامء واملفكرين
ّ
ٌ
السفر للتعليم يف الواليات
أمريكية
مؤسسات
ٌ
َ
املتحدة األمريكية ،ولكنه رفض العرض ،يف حني
فرنسيني آخرين قبلوا ،بل إن بلوخ انخرط
أنّ علامء
ّ
الشعبية(.)14
مقاتلاً يف صفوف املقاومة
ّ
واملفهومي من "عمل
املبدئي
ينسجم هذا مع موقفه
ّ
ّ
املؤرخ" أي "مهنته كعامل" ،وكحالة تمَ ثّل ألخالقيات
العامل .يتجىل ذلك يف هذا االنسجام املتميز بني املنهج
التارخيي ومعايشة واقع األشياء .يف مبحث بعنوان
ّ
"األصولية"
"حول وهم األصول" ،ينتقد بلوخ
ّ
القومية
كمنهج وموقف وعرب أشكاهلا مجيعها:
ّ
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والدينية ،إذ ينتقد البحث عن
واجلغرافية
واإلثنية
ّ
ّ
ّ
"أصول فرنسا املعارصة" عند إرنست رينان ،كام ينتقد
املسيحية عند بوسييه وباسكال.
البحث عن أصول
ّ
هذا التفكري األصو ّيل اخلالط لألزمنة ال يعبرّ فعلاً عن
وتارخييتها .ويقول بلوخ" :إنّ استخدام
حقيقة األشياء
ّ
املايض بفعالية كبرية لتفسري احلارض مل يكن إال من
أجل تربيره بصورة أفضل أو إدانته ،بحيث إنّه يف كثري
من احلاالت ربام كان شيطانُ البحث عن األصول
ين اآلخر للتاريخ الفعيل :أي
جمرد تناسخ للعدو الشيطا ّ
هوس إصدار األحكام" (الرتمجة العربية ،ص.)78

الدينية
الدقيق للظواهر
ويضيف بالقول" :إن الفهم ّ
ّ
احلالية ،ال يكفي لتفسريها االقتصار عىل معرفة
ّ
بدايتها"" ،ومن أجل تبسيط املشكلة ،فلنتخىل حتى
أي درجة ظل اإليامن يف
عن أن نسأل أنفسنا إىل ّ
ً
حمافظا عىل نقائه
جوهره وحتت اسم مل يتغري أبدً ا،
حقًا .وإذا افرتضنا أنّ ترا ًثا مل يتغري ،فسيظل علينا
إنسانية،
دائماً تقديم أسباب بقائه ،فإذا كانت أسبا ًبا
ّ
فهو أمر يمكن االتفاق عليه ،أما إذا كان هذا البقاء
اإلهلية ،فإن هذا خيرج عن نظام العلم
يعود إىل العناية
ّ
برصاحة [ ]...إنّ القضية مل تعد يف رأيه معرفة ما
إذا كان املسيح قد صلب ثم بعث ،إنام يتعلق األمر
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من اآلن فصاعدً ا كام يقول بفهم "كيف حيدث أن
كثري ًا من الناس حولنا يعتقدون بالصلب والبعث"
دينية"،
(الرتمجة العربية ،ص .)78التدين ،إ ًذا" ،خربة ّ
تارخيية يف
تارخيي" ،يدرسان كظواهر
و"املسيحية دين
ّ
ّ
ّ
أزمنتهام .ولكل زمان تارخيه.

واضح كيف يقارب مارك بلوخ مسألة "األصول"
ٌ
واألصوليات يف زمنه .يرفض تفسري احلارض
قطعا مرب ًما مع هذا املايض،
باملايض ،ولكنه ال يقطع ً
ً
إسقاطا عىل
إنّه ال يستخدم مفردات احلارض ليسقطها
ّ
تتحكم
املايض ،إنهّ ا مشكلة إبستمولوجية ال تزال
عربية كثرية عن اإلسالم ،سواء من
يف مقاربات
ّ
جهة القائلني بالعودة إىل األصول من دون إدراك
والتحول هلذا اإلسالم "كدين
التطور
إلشكالية
ّ
ّ
الداعني حلداثة تقطع صلتها
تارخيي" ،أو من جهة ّ
األورويب،
مر هبا التاريخ
ّ
مع هذه األصول .إشكالية ّ
تارخيية ،وكإشكال إبستمولوجي يف الوقت
كخربة
ّ
دفاعا عن التاريخ يف
نفسه .يندرج كتاب مارك بلوخ ً
قسم كبري منه يف ال ّتصدي هلذا اإلشكال .ولعل هذا
أبرز ما تلقي عليه القراءة العربية هلذا الكتاب الضو َء،
الثانية هلذا الكتاب بمناسبة
ولذلك كانت القراءة
ّ
العربية.
صدور ترمجته إىل
ّ
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مناقشات ومراجعات
مارك بلوخ :من فكرة "المجتمعات الحزينة" إلى ال ّتأريخ ألزمة التحوّ ل وأزمنتها

الهوامش
Marc Bloch, Apologie pour L’Histoire ou Métier

1

d’Historien, édition préparée par: Lucien Febvre, (Paris: Armand Colin, 1949), nouvelle édition préparée par
Etienne Block, Préface J. Le Gof, (Paris: Armond Colin,
1993).

2 2نرشت القراءة األوىل للكتاب يف عام  ،1999وقد نُرشت
يف كتايب :وجيه كوثراينّ ،
الذاكرة وال ّتاريخ يف القرن العرشين
ّ
ّ
ّ
الطويل ،ط( ،1بريوت :دار الطليعة للطباعة وال ّنرش،)2000 ،
ص .168 -163
ُ
عدت بمناسبة ترمجة الكتاب
ّأما القراءة الثّانية وهي
احلالية؛ فقد أ ّ
ّ
املؤرخ،
إىل ال ّلغة
العربية :مارك بلوخً ،
دفاعا عن ال ّتاريخ أو مهنة ّ
ّ
ترمجة أمحد الشّ يخ (باريس /القاهرة :املركز العريب اإلسالمي
الغربية.)2012 ،
للدراسات
ّ
ّ
انضم مارك بلوخ إىل صفوف املقاومة
3 3يف عام ،1941
ّ
الفرنسية ،إثر االحتالل ال ّنازي لفرنسا .وقد كتب أثناء
الشّ عبية
ّ
وسمى فيه جمتمعه بـ"املجتمع
املقاومة كتاب "اهلزيمة الغريبة"،
ّ
"دفاعا عن ال ّتاريخ" .و ُق ْبيل
خمطوطته
ثم رشع يف كتابة
ً
احلزين"ّ ،
سجل هلا اإلهداء األول.
إنجاز املخطوطة ،توفّيت والدته التي ّ
وخالل كتابته الفصل اخلامس؛ ألقى ال ّنازيون القبض عليه،
ُ
وأعدم يف عام  ،1944فكان من الطبيعي أن يرشح اإلهداء هبذا
ولكن املفعم بال ّتفاؤل بال ّتاريخ.
احلزن املشوب بالكدر،
ْ

4 4نعتمد يف هذه املراجعة لكتاب مارك بلوخ عىل الرتمجة
العربية يف حتديد أرقام الصفحات التي نحيل إليها ،ونشري إىل
أرقام الصفحات يف سياق املتن( ،الرتمجة العربية ،رقم الصفحة).
الدراسات التي عاجلت موضوع نشأة مدرسة
5 5عديدة هي ّ
ووسعته ،كام درست العوامل التي أطلقتها ،وال سيام يف
احلوليات ّ
الفرنسية .راجع:
األدبيات
ّ
Guy Bourdé, Hervé Martin, Les Écoles Historiques,

(Paris, Éditons du seuil, 1983, 1997), pp. 215-244. Et :
François Dosse, L’Histoire en Miettes : Des A
" nnales"à la
"Nouvelle Histoire"(Paris : La Découverte, 1987).
Philippe Ariès, Le Temps de L’Histoire, (Paris :

6

Éditions du Seuil, 1986), p. 226.

7

7عنوان أطروحة مارك بلوخ:

Les Caractères Originaux de L’Histoire Rurale Frane

e

çaise, du X1 au XV111 siècle (1931), (Paris : Librairie
)Armand Colin, 1956

الفرنسية لدى
8 8ال نالحظ اهتام ًما بمدرسة احلوليات
ّ
املؤرخني العرب املعارصين ،سواء يف ما تعلق بنشأة جملتها
( )Les Annales 1929أو دورها اللاّ حق ،مع أن املناظرات
وأفكارا
جوا
ً
ّ
الفكرية التي أثارهتا املجلة منذ تأسيسها ،خلقت ً
يف الغرب مل تغب تأثرياهتا الرصحية أو الضمنية عىل اإلنتاج
ذكرا هلا وألعامل
التارخيي
العاملي آنذاك ،يف حني أنّنا ال نالحظ ً
ّ
ّ
مؤرخيها لدى أسد رستم وحسن عثامن أو نقوال زيادة أو عبد
دفاعا عن التاريخ أو
العزيز الدوري ...إشارة وحيدة إىل كتاب ً
مهنة املؤرخ ،ملارك بلوخ ،نجدها لدى قسطنطني زريق يف الئحة
املراجع ،يف :نحن والتاريخ (بريوت .)1959 :واملالحظ أن
قسطنطني زريق استخدم بعض مفاهيم مارك بلوخ يف مسألة
العالقة بني احلارض واملايض (من دون االستشهاد به رصاح ًة).
علمي ًة عىل طريق بلورة
ُعد كتابات فرناند بروديل قفز ًة
9 9ت ّ
ّ
ومنهجيا عرب مقالته الشهرية
نظريا
"مدرسة احلوليات" ،وإنضاجها ًّ
ًّ
"التاريخ والعلوم االجتامعية :املدى الطويل" ()1958؛ والتي دعا
فيها إىل دراسة "احلركة القرنية"  mouvement séculaireو"القرن
التارخيية:
الطويل" ،واعتامد تداخل العلوم االجتامعية يف املقاربة
ّ

F. Braudel, "Histoire et Sciences Sociales: La Longue
Durée," Annales, 10/12/1958, p. 725-753.

أعيد نرش املقالة يف:

F. Braudel, Écrits sur L’Histoire (Paris, Flammarion,
)1969
François Dosse, L’histoire en miettes: Des A
"" nnales

10

à la "Nouvelle Histoire", (Paris: La Découverte, 1987).

االجتامعي ويف ما
1 11عن تأثري ماكس فيرب يف كتابة التاريخ
ّ
التارخيي" ،قارن مع:
أصبح ُيدعى "علم االجتامع
ّ
Paul Veyne, Comment on Écrit L’Histoire, (Paris: Édi-

tions du Seuil, 1978), pp. 197-198.

1 12عىل الرغم من النقد الذي ُو ّجه إىل املدرسة الوثائقي ّة
وقيمة .فقد سبق
املنهجيةّ ،فإنّ أساليب نقد ال ّنص ظ ّلت ُمعتربة ّ
أن بانت أمهيتها بالنسبة إىل املثقفني الفرنسيينّ ودورهم يف عملية
تعرض بريء لالهتام
ّ
الدفاع عن دريفوس" .ففي هذه القضية ّ
ً
مزورة .وقد استفاد
وثائق
إىل
ا
واستناد
العليا"،
’املصلحة
بذريعة
ّ
التارخيي للمصادر الذي
املدافعون عن دريفوس من منهج النقد
ّ
األصلية من
والصحيحة
جهة
املزورة من
التمييز بني الوثائق ّ
ّ
يتيح ّ
جهة أخرى" (مالحظة يثريها فرنسوا دوس  F. Dosseيف حوار
حسان العرفاوي ونرش يف جملة ( M.A.R.Sالعامل العريب يف
أجراه ّ
العريب).
العلمي) عدد شتاء  ،1997باريس ،معهد العامل
البحث
ّ
ّ

كام أن مارك بلوخ ،عىل الرغم من انتقاده لصاحبي كتاب مدخل
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التارخيية (انجلوا وسينوبوس) ،كان يكن احرتا ًما
للدراسات
ّ
كبريا ألستاذيه ،مؤلفي الكتاب .ويقول" :أرى من اآلن حتديد
ً
موقفي جتاه كتاب شهري بحق ،يف حني أنّ كتايب مبني وفقًا
يدعي أبدً ا
خلطة أقل
تطورا ،وخاصة يف أجزاء معينة منه ،وال ّ
ً
ً
تلميذا للمؤلفني ،وال سيام لسينوبوس.
أنّه حيل حمله .لقد كنت
قدرا ّقيماً من رعايته .ويدين تكويني األول
لقد منحني كالمها ً
لتعليمهام وإنتاجهام .ومل يع ّلامين فقط أنّ واجب املؤرخ األول
ساعيا إىل تأكيد أنّ تقدم دراستنا هي نتاج
أن يكون صاد ًقا بل
ًّ
التناقض الرضوري بني األجيال املتتالية من املؤرخني .وسأظل
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وفيا لتعاليمهام مع انتقادمها يف املوضع الذي أراه مالئماً وبحرية،
ً
كام آمل أن يأيت اليوم الذي ينتقدين فيه طاليب بدورهم" .يف :دفاع ًا
عن التاريخ (الرتمجة العربية ،ص.)57
1 13يعجب جاك لوغوف للتشابه بني تعبري "املجتمعات
احلزينة" ملارك بلوخ "واملدارات احلزينة" لكلود لفي سرتاوس،
العربية ،ص.)29
فريى "أنه مثري للدهشة"! (الرتمجة
ّ
1 14راجع سرية موسعة نسبي ًا عن مارك بلوخ يف:
F: Dosse, Op. Cit., pp. 50-56.

