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الكاتب

تاريخ النرش 2013 :

عدد الصفحات319 :

ما هو التاريخ؟ ال شك أن اإلجابة
مهمة شاقة حاول الباحث قيس مايض
ِف ّرو يف هذا الكتاب فك رموزها وتوضيح معامل
شيفراهتا؛ فقد استعرض عىل امتداد أربعة فصول
تطرقت إىل هذا
املناهج واملدارس واألدوات التي ّ
نظرا
احلقل املعريف املتداخل يف سياقاته الزمنيةً ،
إىل كون التاريخ فكرة جتمع بني الوقائع اجلارية
واحلوادث التي مضت وما عادت من احلارض
ومنهج جيمع املعلومات ويعيد ترتيبها يف صور
متخيلة لبناء رسدية توصف ما جرى يف زمن
ّ
غاب عن حارض اإلنسان .وبعد خماض عسري

من الرشح والتوضيح ،توصل ِف ّرو إىل خامتة
مفتوحة حني ينتهي إىل القول« :ال نستطيع التنبؤ
بمستقبل الكتابة التارخيية يف العقود القادمة،
كل ما نستطيع قوله هو أن املعرفة التارخيية
سوف تبقى واحدة من املعارف التي تساعدنا يف
تقويم تطور معارفنا األخرى يف الفلسفة والعلم
واألدب» (ص .)291

تؤكّ د هذه النتيجة املفتوحة عىل احتامالت صعوبة
التوصل إىل تعريف هنائي لسؤال إدوارد كار
(« )1982-1892ما هو التاريخ؟».

* باحث وصحايف لبناين ،يعمل يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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إذن ،هناك معضلة معرفية مستعصية عىل احلل،
املؤرخ يف رسد الوقائع،
تدخل
وذلك بسبب ّ
ّ
مستخد ًما أدوات احلارض يف وصف املايض.
وهذه املعضلة النامجة عن دمج اآلفاق الزمنية ومد
اجلسور لربط املايض باحلارض دفعت الفيلسوف
فردريك نيتشه ( )1900 - 1844إىل التشكيك
يف وجود حقائق تارخيية مطلقة حني قال «ال يوجد
حقائق قائمة بنفسها» (ص .)249

تشكيك نيتشه يف عدم وجود حقيقة تارخيية
أعاد النقاش إىل معرفة حقيقة النص التارخيي؛
فهل النص املكتوب رواية ،حكاية ،تصورات،
ختيالت رسدية ،تأويالت تفرتض نظر ًيا
مؤرخ قرأ
حصول ما حصل أم جاء من ذاكرة ّ
الزمن بحسب ما توافر من معلومات جزئية
وروايات شفهية متوارثة أو حمفورة يف األصنام
واألحجار ،أو مهملة يف أوراق مبعثرة ،أو مر ّتبة
يف سجالت وأرشيفات.
املؤرخ «أن يلغي نفسه وال أفقه
ليس يف مقدور ّ
كي يصل مبارشة إىل فرتة بحثه ،وهلذا ال يستطيع
أن يكتب تار ًخيا من منظار أبناء فرتة بحثه» (ص
 .)58وبسبب هذا االرتباط بني حارض املؤرخ
ومايض احلوادث ،حتول النص إىل حقيقة /رمزية
تشتمل عىل معرفة نسبية ال يمكن األخذ هبا من
دون سجال مفتوح عىل فرضيات نظرية حتاول أن
تقارب الوقائع من منظار خمتلف.

وإدراك الزمن هو إذن «نفخ للعقل» كام كان يقول
القديس أوغسطني ( ،)430-354وهو ال يمكن
إدراكه كام حصل يف التاريخ ،ألن التاريخ ،كام
وصفه بنيديتو كروتشه ( ،)1952-1866هو
يف الواقع «تاريخ معارص» (ص  )27وال يمكن
العودة باحلارض إىل املايض إلاّ يف سياق رسدي
أو تأوييل ُيسقط املؤرخ أفكاره عىل عامل افرتايض
وجمهول املعامل .لذلك شكك الفيلسوف جاك
دريدا ( )2004 - 1930بموضوعية املعرفة
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(ص  )38ألن الفكر كام يقول املؤرخ الفيلسوف
جامباتيستا فيكو ( )1744-1668نابع «من بيئة
ثقافية متغرية عرب التاريخ» (ص .)42

لقد أثار التشكيك ،أو تفكيك موضوعية املعرفة،
أسئلة فلسفية بشأن احلقائق التارخيية ،فطرح
سؤال ماذا حدث؟ ففتح الباب أمام الرسد،
وطرح سؤال ملاذا حدث؟ ففتح الباب للتفسري،
وسؤال كيف حدث؟ ففتح باب التأويل ،وسؤال
أين حدث؟ ففتح الباب أمام اجلغرافيا (املكان)
وعالقة املكان بالزمان .هذه األسئلة كلها طرحت
شبكة من املعاين والدالالت والرموز ،فأصبح
فتأسست
املايض جمرد نص مفتوح عىل احلارضّ ،
بموجبه األدوات واملناهج واملفردات واملدارس
التي حاولت مقاربة الزمن من خالل الربط بني
املخيلة (الصورة) والذاكرة كام أشار برتراند راسل
( )1970-1872إىل ذلك (ص .)31

المعرفة والتاريخ
هذه األسئلة املعرفية (الفلسفية) املتصلة بالتاريخ،
حاول ِف ّرو دراستها كلها انطال ًقا من حتليل النص،
فعالج الفصل األول حدود املعرفة التارخيية من
خالل عرض آراء فالسفة التاريخ يف مفهومهم
جتسدت يف
حلوادث املايض ،وخلص إىل نتيجة ّ
املؤرخني بناء
موقفني ،األول يعتقد أن يف استطاعة ّ
حوادث املايض من جديد عرب القرائن التارخيية
املوجودة يف املصادر ،والثاين يؤمن بأن احلوادث
املبنية عىل قرائن وعىل رسدية املؤرخ ال يمكن
مطابقتها مع احلوادث كام حصلت (ص .)97
وأدى االختالف إىل إنتاج مدرستني فلسفيتني،
األوىل وضعية – واقعية تؤمن بالوصول إىل
معرفة حوادث املايض ،والثانية ّ
مشككة – نسبية
ال تؤمن بالوصول إىل معرفة تارخيية موضوعية بل
إىل معرفة نسبية هلا عالقة بحارض املؤرخني املتغري
اً
دائم (ص .)97

مناقشات ومراجعات
التاريخ ...ومعرفة التاريخ

وحاول الفصل الثاين من الكتاب أن يقارب
األجوبة من منظار مؤرخني وفالسفة تاريخ انربوا
للدفاع عن التاريخ احلر ّ
يف أمام هجامت تيار ما بعد
احلداثة ،حماولاً إبراز «النقاشات التي صاحبت
هذه املحاوالت» (ص  .)171واتجّ ه الفصل
الثالث إىل عرض تعامل املؤرخني وفالسفة
التاريخ مع احلوادث والسياقات واملسارات
متوخيا معرفة طبيعة الكتابة
التارخيية وحتليلها،
ً
التارخيية كام تظهر يف األعامل التارخيية (ص .)171
فالفصل الثالث يتناول القضايا املنهجية املتعلقة
بالسياقات االجتامعية والثقافية ،ويعرض املنظور
الذي تعاملت به مدارس التاريخ االجتامعي –
الثقايف مع األسئلة املتعلقة باملعرفة التارخيية (ص
 ،)15وذلك من خالل املقارنة بني املواد اخلام
التارخيية كام تظهر يف بقايا املايض املكتوبة ،والكتابة
التارخيية التي تعتمد عىل هذه املواد يف بناء منتجات
تارخيية جاهزة الستهالك القراءً ،
آخذا يف االعتبار
أن املواد اخلام تشمل ً
أيضا بقايا أركيولوجية غري
مكتوبة (ص  .)171وينتهي الكتاب يف الفصل
الرابع الذي جييب عن كثري من األسئلة ،معتمدً ا
عىل حتليل عنارص الرسدية التارخيية يف اعتبار
أسلوب الرسد هو الغالب يف األعامل التارخيية
(ص  ،)15وهو أمر أعاد االعتبار إىل منهج
الرسدية التارخيية (املنحى الرسدي) منذ سنة
 1980وجتديد التمسك بقواعد الكتابة التارخيية
املعتمدة عىل املالحظة والتجربة والبدهيية ال عىل
نظريات احلتمية االقتصادية والبنيوية االجتامعية
(ص .)237
لكي تصل «املعرفة التارخيية يف الغرب» إىل
حمطة عودة املنحنى الرسدي للوقائع ،كان ال بد
هلا من أن تدخل يف منازعات فلسفية أخذت
تتفرع إىل مناهج وأدوات حتليل وإسقاطات
وتصورات تداخلت
وختيالت
وتوهمّ ات
ّ
ّ
فيها القضايا االجتامعية يف احلقول اإلنسانية
واالقتصادية والعلمية ،وهو ما أ ّدى إىل تشابك
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الفلسفة بالتاريخ والتاريخ بالفلسفة ،وحصول
اجتهادات نظرية بشأن حقيقة املايض ومدى
صحة املعلومات التي ترسم حدود معرفة
ملسار احلوادث.

كيف حصل األمر؟ وملاذا؟ يف البدء مل يكن هناك
نظرية يف التاريخ؛ فاملؤرخ أو الفيلسوف كان يف
املايض يلتقط احلوادث وحياول قراءة معانيها
ودالالهتا فكر ًيا من خالل الرواية والرسد.
فاهلدف مل يكن بقصد تأسيس مدرسة وإنّام حماولة
التذكر لوقائع غابت عن املشهد اآلين وأصبحت
من املايض .هرياقليطس الفيلسوف (-535
يسمى الديالكتيك القديم
 475ق.م) أنتج ما ّ
(ص  )182وتأ ّثر به هيغل وماركس واستخدماه
لصقل منهجهام التارخيي (املثايل واملادي) .كام أن
هريودوت املؤرخ ( 425-484ق.م) مل يفلسف
التاريخ وإنام جاء عىل وقائع تروي ما حدث يف
املايض ،متدخلاً بحدود بسيطة لتفسري ما جرى.
واستمرت الكتابة عىل هذا املنوال (رواية املايض)
حتى يف عهد القديس أوغسطني الذي استخدم
مفردة «النفخ» عفو ًيا للداللة عىل صعوبة قراءة
املايض (ص  ،)272فتحولت املفردة يف عرص
النهضة إىل نوع من املفهوم الفلسفي لتأويل
التاريخ.

مر مفهوم التاريخ إىل فلسفة قبل أن يتطور
ّ
بمحطات زمنية اجتازت جغرافية أوروبا .ففي
القرن الثالث عرش امليالدي ،ظهر توما األكويني
( )1274-1225الذي قرأ الفلسفة اإلسالمية
وتأثر هبا ور ّد عليها يف كتابات مضادة للرشدية
(الفيلسوف ابن رشد) ،فظهر الحقًا املنحى
الوجودي يف فلسفة مارتن هايدغر (-1889
 )1976الذي ربط بني اهلرمنويتيكا ومفهوم
الوجود عند األكويني «رجل الدين الدومنيكاين
الكاثوليكي الذي ما زال تفكريه يؤثر يف الفكر
الغريب الفلسفي واألديب» (ص .)55
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متأثرا
زمنيا،
استمر قطار مفهوم التاريخ يتطور ً
ً
باالكتشافات واالخرتاعات والتطورات التقنية
واحلياتية .فظهرت يف القرن اخلامس عرش
نظريات كوبرنيكوس ( )1543-1473بشأن
تصدعات يف الفكر ،وهو ما
الفلك ،فأحدثت
ّ
تصورات نموذجية مغايرة عن
ساهم يف إنتاج
ّ
الكون (ص  ،)125عبرّ عنها فرنسوا رابليه
(« )1554-1494أحد الك ّتاب الفرنسيني
وناقدي األوضاع السائدة يف زمنه» (ص )205
الذي ترك تأثريه يف كتابات لوسيان فيفر حني
درس العالمِ النفيس – االجتامعي والذهنية
اجلامعية يف فرنسا يف القرن السادس عرش من خالل
مراجعة سرية رابليه ،مستعملاً ما اّ
سمه األدوات
الذهنية التي يستخدمها الناس يف حياهتم اليومية
(ص  .)205فهذه الثورات العلمية ّ
شكلت يف
مسارها التطوري عوامل خارجية يف التأثري يف
الدراسات التارخيية .فالعالمِ الريايض األملاين
متأثرا
أوهانيس كبلر ( )1630 -1571كان
ً
ومعجبا بنظرية
بعبادة الشمس وشغو ًفا بالتنجيم
ً
كوبرنيكوس الفلكية ،فأخذ يربط علم الفلك
برؤيته عن عبادة الشمس ،وهو ما دفع توماس
تصورات
ُكون ( )1996 - 1922إىل وضع
ّ
تأويلية علمية للتاريخ حني صاغ كتابه عن «بنية
مقررا أن العلوم متر بثالث
الثورات العلمية»،
ً
مراحل من التطور (ما قبل العلم ،العلم النظامي
العادي ،الثورة العلمية) لتعود وتتكرر عرب مسار
التاريخ العلمي (ص  .)125وحصل األمر
نفسه حني قام رينيه ديكارت ()1650-1596
برحالت فلسفية متخيلة بحثًا عن معرفة احلقيقة،
األمر الذي أ ّدى إىل تشكيل مدرسة تارخيية تقوم
برحالت متخيلة إىل بالد بعيدة أو غريبة هبدف
التعرف إىل املايض (ص  .)214كذلك تكرر
ّ
األمر حني درس بندكت سبينوزا (-1632
 )1677األفق التارخيي للنص الديني لفهم
العقلية التي أنتجته ،وهو ما فتح املجال لقراءة
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رموز املعاين املحبوسة يف الصيغ اللغوية (ص
.)52-51

التطور يف االكتشافات والعلوم إىل توسيع
أ ّدى
ّ
أفق املعرفة يف سياق التعرف إىل تاريخ الزمن وما
يعنيه التاريخ من إشارات ورموز .فإسحق نيوتن
( )1727-1643مثلاً ساهم يف نظرياته الفيزيائية
عن الزمن ونزعته امليكانيكية يف توليد آليات
(قوانني) يف التفكري الفلسفي والتارخيي حني
أخذ عنه الفيلسوف األملاين ليبنتز بعض جوانب
أفكاره يف ما يتعلق بمبدأ التفاضل ،ليؤسس من
ضفافه مدرسة فكرية فضفاضة تتحدث عن
الزمن بوصفه يؤرش إىل «مفهوم فكري إنساين،
ترتتب بواسطته األحداث واألشياء بالتعاقب
والتسلسل واملقارنة» (ص  ،)29وهذا ما ترك
انعكاسه برسعة عىل منهج كتابة التاريخ وحتديدً ا
يف موضوع املعرفة والذات العارفة.

ّ
شكلت املقاربة النظرية للفيلسوف اإليطايل
حتول
فيكو الذي تأثر
ّ
بمقدمة ابن خلدون ،نقطة ّ
يف موضوع البحث التارخيي ،وهو ما ترك أثره
تطور بعض مناهج التفسري والتأويل،
الالحق يف ّ
ويف رأيه أن الفكر نابع من بيئة ثقافية متغيرّ ة،
بتطور اللغة من مرحلة األسطورة
«وهي مرتبطة ّ
والشعر إىل مرحلة التجريد النظري واملفردات
التقنية» (ص  .)43فاملفردات املستحدثة واملتولدة
من خمتلف حقول املعرفة كانت ترتك تأثريها التقني
أو الرمزي أو اللغوي لتفتح اآلفاق النظرية عىل
معرفة التاريخ ومقاربة آلياته ومساراته .وأعطى
التعرف إىل التاريخ وحماولة دراسة شخصياته
مقدمات نظرية إلعادة التفكر يف املناهج
الفلسفة ّ
وأدوات املعرفة.

أخذت فلسفة قراءة الزمن (مساراته وآلياته)
مثاليا يف مطلع القرن التاسع عرش
تتطور
ّ
ً
قمتها مع فردريك هيغل
إىل
وصلت
حتى
ّ
( )1831-1770ومنهجه الديالكتيكي .وقد

مناقشات ومراجعات
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أهلمت فكرة ديالكتيك روح الزمن الكثري من
ّ
للتفكر يف التاريخ
الفالسفة ،وأعطت قوة دفع
احلقيقي للبرش .كذلك سامهت يف توليد نزعة
تتخيل عالقاته
للعودة إىل املايض لبناء ّ
تصورات ّ
وانشطاراته ،وهو ما أعطى فرصة لدراسة
النصوص األدبية والتاريخ والفلسفة والعلوم
اإلنسانية وحماولة تأويلها ،كام فعل الفيلسوف
فردريك شاليرماخر ( )1834-1768معتمدً ا
عىل أعامل القديس أوغسطني.

استقالل التاريخ
جتمعت الروافد املتخالفة كلها منذ القرن
ّ
اخلامس عرش يف مطلع القرن التاسع عرش لتعيد
تأسيس مدرسة تارخيية سيكون هلا شأهنا يف
التأثري يف مناهج التفكر يف املايض .وقد بدأت
ّ
بالتشكل حني نجح ليوبولد فون
املدرسة
رانكي ( ،)1886 - 1795وهو من تالمذة
شاليرماخر ،يف وضع «قواعد للبحث التارخيي
فرعا مستقلاً من فروع
حماولاً جعل ‹التاريخ› ً
الدراسات العلمية ،له أدواته املنهجية التي
تضفي عليه خصائص احرتافية تضعه يف مرتبة
العلوم النظرية البعيدة من الطابع البالغي
للكتابة األدبية» (ص .)19

ولقد جاء استقالل «التاريخ» عن فروع الدراسات
العلمية بعد تفاعالت أثمرت يف النهاية مدرسة
وتشجع عىل تأسيس
منهجيا
خاصة أخذت تؤثر
ّ
ً
قواعد خاصة للتعرف إىل حوادث املايض ووقائع
احلارض ،وهذا ما نجح شارل لنغلوا (-1863
 )1929وشارل سينيوبو ( )1942-1854يف
مقدمة يف دراسة
إنجازه حني وضعا كتا ًبا بعنوان ّ
التاريخ حاوال «من خالله وضع قواعد للبحث
مكملة ملنهجية رانكي» (ص .)20
التارخيي تصبح ّ
قبل أن تصل فكرة التاريخ إىل هذا الطور
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من التفكر ،كان ال بد هلا أن متر يف منعطفات
ومتعرجات أ ّدت دورها يف تغذية املفهوم
ّ
باملناهج الفلسفية التي أخذت تترسب إليه من
خمتلف حقول العلوم االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،وغريها من قطاعات تتصل
بعامل االكتشافات واالخرتاعات العلمية
والفلكية واملختربية.

وأنتج اختالط املفاهيم مدرسة أملانية
(«اهلرمنويتيكية») بدأت معاملها تتوضح مع
منهج رانكي يف التاريخ وزميله يوهان غوستاف
مترد ً
أيضا عىل
درويزن ( )1884-1808الذي ّ
نظريات أستاذه شاليرماخر ،وذلك بالعودة
إىل منظور فيكو بشأن موضوع البحث يف
دراسة التاريخ .هذه املدرسة املتو ّلدة من أفكار
التطور وإنتاج التالمذة،
شاليرماخر ستستمر يف
ّ
منهم فلهيلم دلثي ( )1911-1833الذي ساهم
يف «توسع جمال اهلرمنويتيكا يف القرنني التاسع
عرش والعرشين ليشمل درس النصوص األدبية
والتاريخ والفلسفة وسائر العلوم اإلنسانية» (ص
 ،)52وهو ما ترك تأثريه الحقًا يف أفكار هايدغر
وفلسفته الوجودية.
إن منهج احلفر يف اخلطاب الرسدي التارخيي
يتكون
ظهر ّ
متأخ ًرا يف القرن العرشين ،لك ّنه بدأ ّ
تدرجييا يف سياق التطور العام الذي أخذت
ً
أوروبا تشهده يف القرن التاسع عرش ،بعد أن
أخذت وسائل التواصل واال ّتصال بالتحسن
وفتحت املجال للباحث عن احلقيقة كي يتجول
للتعرف إىل وقائع احلوادث عن قرب ومن خالل
املشاهدة العينية ،وهذا ما فعله أليكسيس دي
توكفيل ( )1859 - 1805حني غادر باريس إىل
أمريكا وبدأ يكتب تارخيها ويقارن نظامها بالنامذج
األوروبية ،معتمدً ا عىل املالحظة واملشاهدة
والوثائق واملحارض .فأعامل دي توكفيل امليدانية
راكمت مادة تارخيية أ ّثرت يف منهجية هايدن
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) الذي قام بتحليل أعامل

املؤرخني يف القرن التاسع عرش .وتعامل وايت

مع التاريخ عىل شكل خطاب نثري – رسدي،

مستخد ًما نصوص رانكي وميشليه ودي توكفيل
وجاكوب بوركهارت ( )1897-1818وأعامل

فالسفة القرن التاسع عرش (هيغل ،ماركس،
نيتشه ،وكروتشه) ليستنتج أنه «ال يوجد اختالف
جوهري بني املؤرخني والفالسفة إلاّ يف املوضوع
املشدد عليه يف كتاباهتم» (ص .)250

تطور نظري حصل يف تلك الفرتة
وكان أهم ّ
ظهور فكرة املادية يف قراءة التاريخ ،وهي فكرة
منهجيا إلعادة
فلسفية باألساس تم استخدامها
ً

ترتيب حقب التطور الزمني للبرش .وصاحب
النظرية هو كارل ماركس (،)1883-1818
وهي تنسب إليه باملشاركة مع صديقه فردريك

إنغلز ( )1895 - 1820الذي تعاون معه يف
وضع الكثري من الكتابات والردود عىل أعامل

املفكرين يف عرصهم.

وبسبب هذه النظرية الفلسفية – التارخيية،

تأسست مقوالت تقرأ التطور الزمني وفق ثنائية
البنية الفوقية والبنية التحتية .فالبناء الفوقي يمثّل
املنظومة القانونية والسياسية وغريها من أشكال

أيديولوجية ،والبناء التحتي يمثّل جمموع عالقات
اإلنتاج واملنظومة االقتصادية .وأ ّدى هذا النوع من

تصورات منهجية
التفكري الفلسفي إىل إعادة إنتاج ّ

كثريا بالقواعد العلمية الصارمة
للتاريخ ال تلتزم ً
وال حترتم أحيانًا الوقائع امليدانية كام جرت حني

حصوهلا .وأصبح التاريخ ذاك احلقل (مواد
خام) الذي حترث فيه أدوات الفلسفة من خمتلف

االجتاهات كام فعل دلثي.

تشوش مفهوم التاريخ
ّ
التدخل اخلارجي من خمتلف املدارس إىل
أ ّدى
ّ
تشويش فكرة التاريخ من خالل فتح أبواهبا عىل
وعزز
آفاق المتناهية من القراءات التأويلية.
ّ
التدخل من املناهج املتخالفة فكرة نيتشه القائلة
ّ
«ال يوجد حقائق قائمة بنفسها» .ففي رأيه،
احلقيقة املستقلة غري موجودة إلاّ إذا ارتبطت
بحقائق أخرى ،وهذا ما جعل فكرة التاريخ
عرضة للنقاش املتواصل بشأن ما حتمله من حقيقة
نسبية أو مطلقة .فهل ما يروى عن املايض جرى
فعلاً كام يقال عنه يف الكتب والوثائق ،أم أن هناك
وقائع غامضة جرى جتاهلها؟
تتوصل
هذا السؤال ال يزال يف قيد الدرس ومل
ّ
املدارس إىل اال ّتفاق عىل جواب هنائي بشأن ما
هو حقيقي يف ما يتعلق باملايض وما هو مفرتض.
وساهم ضياع احلدود بني احلقل التارخيي واحلقل
الفلسفي إىل استمرار تداخل املوضوعات
وتعايشها السلبي يف إطار مزدوج.

سامهت دراسة اللغة يف إطارها التارخيي –
االجتامعي يف تطوير منهجيات فلسفية تقرأ مبنى
التجربة والوعي ،وتدرس الظواهر كام تتجىل «يف
األشياء أو األشياء كام تظهر يف الوعي» (ص .)84
وأ ّدى هذا املنهج الفينومينولوجي (دراسة مبنى
التجربة والوعي) الذي وضع قواعده املعرفية
الفيلسوف إدموند هورسل ()1938-1859
إىل تشكيل حركة فكرية تتعقّب وهتتم بتحليل
«التجربة احلياتية الواعية أو الظاهرة كام تتمثّل
تطور فهمنا ألمهية األشياء واألحداث
بدراسة ّ
والتخيل
واألدوات والزمن واألفكار والذاكرة
ّ
واملشاعر والفاعليات االجتامعية والثقافية وما
تتضمنه الفاعلية اللغوية واملعاين النابعة من
ّ
التواصل بني الناس» (ص .)85-84
إن قراءة احلارض بوصفه يتمظهر يف التجربة
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احلياتية الواعية أو الظاهرة يف الزمن املتمثّل يف
األشياء جددت السجال بشأن قوانني الفيزياء
ومفهوم الزمن الذي اشتغل عليه غاليليو ونيوتن
وليبنتز وكانط ،وصولاً إىل برغسون الذي يؤمن
متجانسا تنتقل
بأن الزمن «ليس واسطة وال مدى
ً
عقليا،
بواسطته األحداث واألشياء ،وليس بنا ًء
ً
بل إنه جمرد دوام للذاكرة واإلبداع» (ص .)29
فالذاكرة تساعد عىل كشف املايض ألهنا تستطيع
وتصور الوقائع وما حدث
ابتداع البناء التارخيي
ّ
يف زمن سابق انطال ًقا من معرفة احلارض.

تعرضت هذه النظرية للشك حني انتقد كارل
ّ
بيكر ( )1945-1873وتشارلز بريد (-1874
 )1948املدرسة الوضعية و«رؤيتها املتفائلة يف
إمكان الوصول إىل حقائق تارخيية» (ص .)22
وساهم نقد املدرسة الوضعية يف إعادة إثارة
موضوع الذاكرة يف حماولة لتفسريها وحتليلها،
فأقدم راسل عىل حتليل الظاهرة معتمدً ا عىل هيوم
ولوك يف توضيح مسألة الذاكرة؛ فهي يف رأيه حتتاج
إىل عنرصين :صورة ذهنية ،واعتقاد بأن املايض
موجود .رؤية راسل تتب ّنى نظرية الذاكرة التمثيلية
التي ترى «أن التذكّ ر هو استدعاء أو إعادة صورة
إىل الذهن ،تتمثّل بالوعي يف الزمن احلارض» (ص
 .)31وقد ساهم ربط راسل الصورة الذهنية
باملايض املوجود يف تطوير فلسفة التاريخ حني
أقدم الفيلسوف واملؤرخ روبني جورج كولنغوود
( )1943-1889عىل تطوير منهج فيكو وجعله
أساسا يف فهم التاريخ وصلته بالفلسفة.
ً

وبسبب هذه الفرضية التي تساعد عىل تفسري ما
حدث ،يرى كولنغوود أن «وظيفة فلسفة التاريخ
توضح املبادئ التفسريية الغائبة عن
هي أن
ّ
املؤرخني املامرسني البحث والكتابة» (ص .)47

فوضى فكرية
أحدث اختالط املفاهيم وتضارهبا يف جمال الكتابة
التارخيية فوىض نظرية يف حتديد هوية التاريخ
وموضوعاته .ودفعت هذه الفوىض النامجة عن
املؤرخ
اجتياح الفلسفة ملجال املعرفة التارخيية
ّ
اإلنكليزي كار إىل طرح سؤال :ما هو التاريخ؟
السؤال ،كام ذكر ،ليس من دون معنى يف توقيته؛
فهو ظهر يف النصف األول من القرن العرشين لريد
عىل تلك املدارس التأويلية التي قرأت احلوادث
تصورات جاهزة خلطت احلارض باملايض
يف إطار ّ
واملايض باحلارض من خالل العالقة املتبادلة بني
املؤرخ ومايض احلوادث .بالنسبة إىل كار،
حارض ّ
املؤرخ يف احلارض وحقائق
التاريخ هو حوار «بني ّ
املايض» .ونتيجة هذا احلوار بات من الصعب
التوصل إىل حقائق جتعل من التاريخ مدرسة
ّ
علمية وضعية طمح رانكي إىل تأسيسها حني
وضع قواعدها الثابتة.
وقد جاء سؤال كار بناء عىل معطيات فرضتها
حيثيات التطور يف خمتلف جماالت العلوم الطبيعية
تباعا منذ القرن السادس
واإلنسانية التي حدثت ً
عرش ،وصولاً إىل القرن العرشين ،وهو ما أ ّدى
إىل التشويش عىل فكرة التاريخ .فهذه الفكرة
لتدخالت خارجية وفدت إليها من
تعرضت
ّ
ّ
مدارس تأسست ينابيعها يف النصف الثاين من
مصبات
القرن التاسع عرش ،وبدأت تتجمع يف
ّ
أيديولوجية وفلسفية يف النصف األول من
القرن العرشين.
أخذت هذه الروافد تتجمع من خمتلف احلقول
واملدارس واملناهج يف إطار نظري يربط بني
الفلسفة واجلغرافيا واللغة والتحليل النفيس
والبناء الثقايف وتأويالت إميل دوركهايم
للمقومات االجتامعية يف
()1917-1858
ّ
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وانصبت
وتطورها.
صوغ شخصية املجتمعات
ّ
ّ
الروافد ك ّلها يف ميدان التاريخ لتعيد تشكيل
كثريا
اجتهادات تقرأ احلوادث من زوايا ال حترتم ً
القواعد التقليدية للمعرفة التارخيية ...كام جرى يف
الواليات املتحدة حني دعا جيمس هار روبنسون
( )1936 -1863إىل «التخيل عن مناهج التاريخ
التقليدي وخلق تاريخ جديد يقوم عىل العلم»
(ص .)149

هذه املتغيرّ ات التي طرأت عىل خمتلف العلوم
الطبيعية واإلنسانية ّ
مقدمات
شكلت جمتمعة
ّ
لتأسيس جملة تارخيية جديدة يف جامعة
سرتاتسبورغ سنة  .1929وجاءت املجلة التي
ُسميت أنال للتاريخ االقتصادي واالجتامعي
املؤرخني إىل نوع من الدراسات التي
تلبية حلاجة ّ
تتجاوز التاريخ السيايس والدبلومايس .أسس
املجلة لوسيان فيفر ( )1956 - 1878ومارك
بلوخ ( )1944 - 1886بقصد «فتح آفاق
جديدة لتاريخ اقتصادي – اجتامعي ،ينقذ الكتابة
مؤرخي جامعة السوربون»
التارخيية من إرث ّ
(ص .)199

تأثر فيفر وبلوخ بـ«النقاشات التي كانت تدور،
منذ هناية القرن التاسع عرش ،بني داريس اجلغرافيا
وعلم االجتامع حول مظاهر احلياة االجتامعية،
ودور احلتمية اجلغرافية وتطور اجلغرافيا اإلنسانية»
(ص  .)200ومصطلح الذهنية اجلامعية الذي
اعتمداه يضم يف طياته «السيكولوجية االجتامعية
العامة ومظاهر الثقافة» (ص  ،)200-199وهو
جاء ليكشف تلك التأثريات التي أنتجتها مدارس
علم االجتامع (دوركهايم وفيرب) ،واجلغرافيا
(دي البالنش وراتزل) ،ومدرسة التحليل
النفيس (فرويد) ،وتفسريات لودفيغ فيتغنشتاين
( )1951-1889ألشكال احلياة ولعبة اللغة،
توجهات
شجعت عىل تكريس ّ
وهي يف جمموعها ّ
ترص عىل تب ّني قوانني ضابطة للتطور عىل غرار
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قوانني توينبي ونظريات مدرسة أنال اجلغرافية
(ص .)139

انعكست قوانني الضوابط واملسار احلتمي للتاريخ
وآليات اجلغرافيا ،وغريها من اجتهادات ،الحقًا
عىل نفسها ودفعت أحيانًا باتجّ اه كرس القوالب
النظرية وإعادة تشكيل «احلتميات» يف ُأطر مرنة
قادرة عىل استيعاب عوامل متنوعة تؤدي دورها
يف احلياة االجتامعية للبرش ،وهذا ما حاول فعله
أنطونيو غراميش ( )1937-1891حني نجح يف
تطوير املاركسية «من خالل أربعة عناوين :اهليمنة
الثقافية ،واملجتمع املدين ،والتارخيانية املطلقة،
واملادية الفلسفية» (ص .)189
أحدث دخول التاريخ إىل عامل األدب والروايات
واللغة ،اعتام ًدا عىل نظريات دارس اللغويات
واألدب الرويس رومان جاكبسون (- 1896
 ،)1982سلسلة تداعيات ترافقت مع نمو مدرسة
«التاريخ الشفوي» التي تأسست يف سنة 1938
يف الواليات املتحدة لتصبح منذ ستينيات القرن
«فرعا من فروع املعرفة التارخيية ،ال يقل
العرشين ً
يف أمهّيته عن التاريخ الوثائقي» (ص .)281

تضارب االجتهادات
حتى تصل «فكرة التاريخ» يف النصف الثاين من
القرن العرشين إىل هذا املستوى من التضارب
يف االجتهادات بني الوثيقة (النص) والكالم
الشفوي ،كان عليها أن متر بسلسلة جتاذبات
تتكون قواعدها النظرية منذ
ومشاحنات بدأت
ّ
مطلع القرن .يف العقد األول ولد مايكل أوكشوت
( )1990 -1901الذي يعترب «أحد أهم ّ
املنظرين
الذين تناولوا العالقة بني الرسدية والتفسري» (ص
 .)240وجاءت مواقف أوكشوت التي اعتمدت
عىل مفهوم رانكي يف وصف احلوادث كام
حصلت يف املايض ،يف سنة « 1933عندما كانت
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الرسدية التارخيية التقليدية ما زالت غالبة يف أعامل
مؤرخي أنال وغريهم من
املؤرخني ،وقبل نجاح ّ
ّ
زعزعة هذه الرسدية» (ص .)24

جاء دفاع أوكشوت عن «التاريخ احلريف» لينسجم
يتصدى لالجتهادات التي اخرتقت
مع تيار أخذ
ّ
الكتابة التارخيية وبدأت بتحوير املنهج وحرفه
عن سياقه الرسدي ونقله إىل ُأطر افرتاضية تعتمد
أسلوب التأويل والتفسري .فالتيار املتمسك
بالقواعد التقليدية للكتابة التارخيية كان ير ّد عىل
مصطلح «التارخيانية» الذي أسبغ كارل بوبر
( )1994 - 1902عليه «مفهو ًما آخر حني ألصقه
بالكتابة التارخيية املؤمنة بقوانني عامة وبالتطور
احلتمي» (ص  .)118كذلك استخدم فرنان
بروديل ( )1985 - 1902مصطلح «التاريخ
الشامل» لإلشارة إىل مركزية التاريخ بني العلوم
اإلنسانية (ص .)202

مترد بروديل عىل الكتابة احلرفية التقليدية
ّأما ّ
(رسد الوقائع كام هي من دون حتليل) ،فجاء
بدوره يف سياق الدفاع ضد موجة االعرتاض التي
أخذت تظهر يف حقول معرفية حاولت تأويل
جمردة عن الزمن قادها
التاريخ بقراءات فلسفية ّ
هورسل يف النصف األول من القرن العرشين،
وطورها يف النصف الثاين منه فالسفة وجوديون
ّ
أمثال مارتن هايدغر وجان بول سارتر (1905
 .)1980أدخل الغزو عىل مناهج التاريخ قراءات معرفية
متخالفة يف أصوهلا وحقوهلا النظرية واملختربية؛
فالتاريخ أصبح عند بعض الفالسفة جمرد جزئيات
كيميائية يمكن تركيبها يف وعاء يعطي صورة
عن املايض ،بينام رأى الفيلسوف الربيطاين وليم
غايل ( )1998-1912أن «توحيد األحداث
كافيا»،
أو اجلزئيات يف سلسلة سببية رتيبة ليس ً
واقرتح «أن تكون السببية ّبينة واضحة من خالل
العرض» (ص .)243

هلذا اخلالف ما يربره؛ فأصحاب رواية احلادث
حددوا الرشوط يف سياق جمرى الوقائع،
كام هو ّ
وأصحاب الفرضيات أدخلوا األسئلة لتفسري ما
جرى وتوضيح األسباب واملسببات التي أ ّدت
إىل حدوث ما حدث .ونتيجة اخلالف ،أقدم وليم
هنري ولش ( )1986-1913عىل تأليف كتاب
مقدمة يف فلسفة التاريخ يقارن فيه «فلسفة التاريخ
ّ
بفلسفة العلوم ،منطلقًا من الفرضية القائلة إن
التاريخ ودراسته حيتاجان إىل فلسفة تستطيع
تقويمه وكشف قضاياه املعرفية واملنهجية»
(ص .)13
ويرى املؤ ِّلف ِف ّرو أن كانط «وضع مسألة الوجود
يف مركز فلسفته» ،وهايدغر «أضاف إىل مسألة
الوجود قضية الزمان» ،بينام ريكور «وضع يف
مركز فلسفته مثلثًا أضالعه هي الوجود والزمان
والرسدية» (ص  .)63وهذا التطور الذي
تأسست قواعده العامة سنة  1960فتح الباب
لقراءات موازية استخدمت التاريخ (بوصفه
ذاكرة) مساحة للتجارب وأخذ العرب من املايض،
كام فعل املؤرخ فيليب أرييس ()1984 - 1914
الذي تعقّب «تطور مفهوم الطفولة يف الثقافة
الفرنسية قبل القرن السابع عرش وبعده» يف كتاب
صدر ً
أيضا سنة ( 1960ص .)204

تدحرج االنقسامات
زمنيا عىل خالفات
ّ
تأسست انقسامات الس ّتينيات ً
جتررت وتدحرجت وتراكمت يف سياقات متخالفة
أحيانًا ومتعايشة أحيانًا أخرى .فاملؤرخ اإلنكليزي
ريتشارد كوب ( )1996-1917أمىض سنوات
يف األرشيف الفرنيس ليدرس املجتمع الفرنيس
منتهجا
قبل الثورة وبعدها حتى احلربني العامليتني،
ً
مشاهبا ملنهج الدراسات األنثروبولوجية
«منهجا
ً
ً
لثقافة جمتمع غريب» (ص  .)213كذلك فعل
املؤرخ اإلنكليزي لورنس ستون (-1919
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 )1999الذي استخدم مناهج العلوم االجتامعية
و«بخاصة القياسات الكمية يف مجع املعلومات
التي متكن املؤرخ من إعطاء أحكام عامة حول
تارخييا ،بام
املبنى االجتامعي للجامعات املدروسة
ً
فيها فهم عقلياهتا» (ص .)139

وقد أخذ دمج الرسد بالتحليل وقته حتى تبلورت
مدرسة أطلق عليها «رسدية جديدة» حني «تب ّنى
املؤرخون االجتامعيون والثقافيون أساليب الرسد
يف عرض منتوجاهتم التارخيية» (ص .)237
وقبل أن يصل املنحى الرسدي إىل هذا الطور
من التبلور سنة  ،1980شهدت حقول التاريخ
تنافرات أعطت ذاك الزخم لنمو ر ّدة فعل عىل
تدخالت فالسفة يف علم يفرتض أن يكون غري
ّ
منحاز وخارج االستقطابات التي تتوصل إليها
التفسريات والتأويالت .آنذاك َع َرفت فلسفات
روالن جريار بارت ( )1980 - 1915ولوي
ألتوسري ( )1990-1918وميشال فوكو (1926
  )1984وجاك دريدا ( )2004 - 1930شهرةعاملية تركت تأثريها يف جماالت متنوعة ،منها حقل
التاريخ.
هذه الفوىض الفلسفية التي أخذت مسارات
أيديولوجيا يف مدارس
منهجية متعرجة أ ّثرت
ً
التاريخ ،وأعطتها نكهة خاصة حني بدأت
تستخرج من مناجم باطن املايض تلك املوارد
األولية والعنارص احليوية التي أضفت عىل
ِ
ِ
القراءات الرسدية مجالية
تتميز باحل َكم والعبرَ
ّ
واملقارنة واملقاربة.

التدخل يف كتابة التاريخ عىل بارت
ومل يقترص
ّ
وألتوسري وفوكو ودريدا ،بل ضم الكثري من
العاملني يف مضامر حقول املعرفة والعلوم
الطبيعية واإلنسانية .فوليم دراي (-1921
 )2009استخدم مقوالت أستاذه كولنغوود
بشأن «اسرتجاع أفكار الفاعلني التارخييني» لري ّد
عىل نموذج «القانون اجلامع» الذي قال به مهبل

العدد 2/ 7
شتاء 2014

(ص  )49ليؤكّ د أن التاريخ هو «دراسة أحداث
املايض» (ص  .)155كذلك فعل لويس منك
( )1983-1921حني أوضح مفهوم الرسدية
التارخيية بالتشديد عىل «أن العالقة بني األحداث
املوصوفة يف الكتابة التارخيية والبناء الرسدي هي
عالقة مقلوبة» (ص .)244

رد االعتبار
تعرضت هذه القراءات لنقاش حاول
ّ
املختصون بالكتابة التارخيية الدفاع عن القواعد
ّ
العلمية يف سياق التعامل مع حوادث املايض.
وقد رشح جيوفرن إلتون ()1994-1921
وتوماس ُكون ( )1996-1922رأييهام ،كل
بحسب طريقته.

وقد أعطى عداء إلتون للفلسفة قوة دفع ملواجهة
وحرفيته»،
عمليات تقويض «منهجية التاريخ
ّ
التدخل الفلسفي (أو العلمي)
لك ّنه مل يوفَّق يف منع
ّ
يف كتابة التاريخ .وأعاد ُكون االعتبار إىل العلوم
املختلفة انطال ًقا من تعريفه هلا ،ففي نظره أن
بأغلبيتها ،ال األفراد ،هي التي
«اجلامعة العلمية
ّ
تقرر ،وفقًا ملعايريها وجتربتها ،أن تتب ّنى نظرية
ّ
حتدد مفهوم العلم الذي تشتغل فيه»
ما ،وأن ّ
(ص .)108
مل يمر عىل نرش كتاب ُكون (بنية الثورات العلمية)
بضع سنوات حتى كان مفهومه اجلديد للعلم يأخذ
تأثريه «خارج فلسفة العلوم أكثر منه داخلها» (ص
 ،)132وهو ما فتح الباب الستخدام مقوالته يف
أشكال خمتلفة .وقد استعان كريستوفر هبان ماكوال
هبا واعتمد عليها يف تأكيد واقعية التاريخ ،بينام
اتهّ مه كيث ويندشتل ( ) -1942بتربير ظهور
ّ
تشكك يف واقعية املعرفة (ص
نظريات نسبية
.)125

ّ
شكلت «واقعية املعرفة» نقطة خالف بني

مناقشات ومراجعات
التاريخ ...ومعرفة التاريخ

املؤرخني والفالسفة؛ فهل املعرفة مطلقة أم نسبية،
جزئيا؟ لقد
كليا أم
ً
وهل الوقائع املروية صحيحة ً
املؤرخ ومعلوماته
كان ماكوال يؤمن بأن «معطيات ّ
واستدالله واستنتاجه صحيحة وموثوق هبا
بحيث متنح الوصف التارخيي مصداقية وواقعية»
(ص  .)106كذلك أقدمت املؤرخة اليزابيث
فوكس – جينو فيز ،بالتعاون مع إليزابيث الش
ردا
– كوين ،عىل إصدار كتاب إعادة بناء التاريخ ًّ
عىل قيم ما بعد احلداثة .وإذا وقع اختالف «بني
أعامل املؤرخني حول تفاصيل هذا املايض [فهذا]
ال يعني أنه غري واقعي» (ص .)112

هجوم مضاد
جاء اهلجوم عىل الرواية التارخيية يف سياق الدفاع
تعرضت للتجريح،
عن الكتابة التارخيية التي ّ
وصولاً إىل التشكيك يف الوقائع واعتبار املايض
جمرد قصص درامية متخيلة ال يمكن تأكيدها أو
فاملؤرخ الفرنيس جاك لوغوف () -1924
نفيها.
ّ
يساوي بني التاريخ والقصة املروية (ص .)155
ويشبه اجلغرايف والفيلسوف ديفيد لوينتال
ّ
املتخيلة إىل املايض
بالرحالت
التاريخ
)
(-1923
ّ
املوجود يف احلارض (ص  .)214كذلك رفض
الفيلسوف األمريكي أرثوردانتو ()    -1924
املؤرخ املهني بشاهد عيان عايش احلوادث.
تشبيه ّ
فالكتابة التارخيية يف رأيه ال تستطيع «أن تنظر إىل
األحداث من منظار الزمن الذي وقعت فيه»
(ص .)173

دفاعا عن فكرة التاريخ،
ّأما اهلجوم املضاد
ً
فليس مفتعلاً  ،وهو جاء يف توقيت متأخر بعد
حدا ما عاد يف
أن تراكمت االنتقادات وبلغت ًّ
وخصوصا حني وصلت إىل
اإلمكان جتاهلها،
ً
مستوى إنكار الوقائع وتكذيب حصوهلا .وزاد
تدخ ُل الفلسفة يف ّيل احلقائق استنا ًدا
الطني بلة ّ
إىل مفردات أخذت تتالعب بالذاكرة مستخدمة
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تعبريات تبعثر الذهن ومتنعه من الرتكيز ،وهو ما
أ ّدى إىل نمو وعي يفلسف التاريخ يف إطار مربمج
ال خيرج عن سكك حديد نظرية هتيكل األدوات،
وغريها من مفردات دخلت عىل التاريخ من
حقول الرياضيات وقوانني الفيزياء والكيمياء
واملختربات واألشكال اهلندسية والفلكية
والسينامئية والروائية والشعرية وكتب الرحالت
واالكتشافات واملغامرات.
تارخييا،
هذا الكم من املفردات تراكم كله
ً
ّ
وتشكلت منه موجات معرفية أخذت تطرق
أبواب التاريخ بقصد إعادة إنتاج املايض ومقاربة
التخيل أو بناء فرضيات يرى
وقائعه من طرق
ّ
أصحاهبا أنهّ ا تساعد عىل التقاط صورة املايض من
احلارض.
وهذه االجتهادات شارك يف صنعها فالسفة
ومدارس تارخيية (أنال/فرانكفورت مثلاً ) بقصد
تقريب جزئيات املايض إىل حارض املؤرخ حتى
يستطيع أن يعطي فكرة معقولة عىل حادث غاب
مفتوحا للمخيلة
عن املشهد (العني) وترك املجال
ً
واألذن (السمع) للتفسري والتأويل واالجتهاد،
وهذا ما جعل حقل التاريخ عرضة للتالعب أو
االختالف بني فريق يتمسك باملهنية واحلرفية
ويبني وقائع املايض كام جرت  ،وفريق ّ
يشكك
يف صحة املعلومات ألن التاريخ ال خُيتزل بآثار
وال خُيترص بوثيقة وال يمكن اإلحاطة به من كل
اجلهات واجلوانب.

حتى اآلن ،مل يحُ سم هذا التداخل بني حقل
ويرجح ألاّ يحُ سم منذ
التاريخ وخمتلف العلوم،
ّ
أن انفتحت آفاق الفلسفة واألدب عىل املايض
وجماالته البعيدة التي حتفر الذاكرة بحثًا عن حقيقة
مفرتضة .وساعد هذا البحث املضني ،منذ العقد
الثالث من القرن املايض ،يف إنتاجه الكثري من
الوجوه والرموز واألسامء.
وحتى اآلن ،مل يستطع هذا الكم من العاملني
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يف حقل التاريخ وتاريخ الفلسفة وفلسفة التاريخ
اإلجابة عن سؤال «ما هو التاريخ»؛ فالتاريخ ال
يمكن حرشه يف قوانني هنائية ومطلقة أو حتميات
وآليات حتاول مقاربة الوقائع كام هي أو تعمد إىل
تأويل احلثيثات الستخراج نظريات عامة لتفسري
ما حدث .وبسبب هذا األفق الواسع لألطروحات
واملقوالت ،عادت إىل الكتابة التارخيية روح املايض
حني بدأ املنحى الرسدي بالظهور مرتافقًا مع نمو
مدرسة التاريخ الشفوي التي ّ
تشكلت يف سنة
 .1938فالتاريخ الشفوي الذي ترافق مع عودة
الرسدية ال يقل يف أمهيته عن التاريخ الوثائقي
عىل رغم أن «حوار املؤرخ الشفوي مع مصادره
خيتلف عن حوار املؤرخ الوثائقي مع وثائقه» (ص
.)287
هبذا املعنى يلتقي التاريخ الشفوي مع املناحى
اجلديدة يف الكتابة التارخيية التي أخذت تكرس
احللقات املربجمة يف قراءة الوقائع وتفتح الباب عىل
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جماالت معارصة وشهادات مبارشة ،األمر الذي
يرتك احتامالت الكتابة التارخيية غري مضمونة
النتائج يف املستقبل.

النهاية إذن مفتوحة ،ألن منطق التاريخ ال منطق
له ،فهو يبدأ بالعام وينتهي باخلاص وينطلق
من اخلاص ليصل إىل العام ،ويتناول الكليات
ويالحق اجلزئيات ،ويقرأ القضايا الكربى وحيلل
الصغرى ،وال يستطيع أن يؤكد أنّه توصل إىل
احلقيقة املطلقة والنهائية.

إن عدم الوصول إىل املعرفة التارخيية يفرس عدم
التوصل إىل تعريف مشرتك للتاريخ .لذلك،
سيبقى السؤال من غري جواب هنائي ،كام فعل
الباحث قيس مايض ِف ّرو حني ختم كتابه الغني
والثري باملعلومات عىل قول مفتوح« :ال نستطيع
التنبؤ بمستقبل الكتابة التارخيية يف العقود القادمة»
(ص .)291

